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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 22/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Θέατρο (θεατράκι –  Κεντρικό 

Πάρκο) ,  σήµερα την  

26η  του µηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους  2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος  

ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 19:30  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  

ύστερα από την αριθµ .  22/10-09-2012 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 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 38 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ ) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 
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Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

   Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος   

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Τατούδης Παναγιώτης. 

 

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 .  Γασπαρίδης 

Δηµήτριος και Πολατίδου Γεσθηµανή .  

 

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

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 
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Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,  ύστερα από την υπ’  αριθµ .  

54104/10-9-2012 εισήγηση του Τµ /κών Υπηρεσιών του Δήµου ,  που 

έχει  ως εξής:  

Στο άρθ .  217 του Ν .  3463/2006 (   .Κ .Κ . )  όπως ισχύει ,  προβλέπονται τα 

εξής :  

 

1.  Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων της 

δηµοτικής αρχής ,  σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού 

συµβουλίου ,  σε ότι  αφορά την οικονοµική κατάσταση ,  τη 

διοίκηση του Δήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος 

δηµοτικής δράσης .  

 

2.  Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού σ υµβουλίου 

γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από 

δεκαπέντε (15),  τουλάχιστον ,  ηµέρες µε κάθε πρόσφορο µέσο .  Σε 

αυτή καλούνται οι  κάτοικοι ,  καθώς και οι  συνδικαλιστικοί ,  

επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήµου .  Σε Δήµους άνω 

των 50.000 κατοίκων και σε Δήµους πρωτευουσών νοµών η 

ειδική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 

πραγµατοποιείται µέχρι την 31η  Ιανουαρίου του επόµενου έτους 

(2013) και καλούνται ,  µόνον ,  οι θεσµοθετηµένοι συλλογικοί 

φορείς της πόλεως ,  όπως ,  επιστηµονικοί ,  εµπορικοί ,  
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συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί ,  για την ευρύτερη δυνατή 

εκπροσώπηση των κατοίκων .  

 

Σε εκτέλεση των ανωτέρω σας υποβάλλω το σχέδιο του απολογισµού 

πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής έτους 2011 και παρακαλώ για τη 

σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου σ ε ειδική συνεδρίαση και 

παρουσίαση του απολογισµού κατά τα προαναφερθέντα ».  
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22Η   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάσει του άρθρου 217 του Ν3463/2006 και όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 20,  παράγραφος 14 του Ν3731/2008 ο δήμαρχός μας κ.  

Πέτρος Αγγελίδης θα παρουσιάσει ενώπιόν σας τα πεπραγμένα της 

δημοτικής αρχής του έτους ΄11 σε ότι  αφορά την οικονομική 

κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του 

προγράμματος της δημοτικής δράσης.  

 Πριν δώσω τον λόγο στον κ.  Δήμαρχο θέλω να σας ανακοινώσω 

τον διαθέσιμο χρόνο των ομιλητών και πιο συγκεκριμένα, οι  

επικεφαλής των παρατάξεων ένα 20λεπτο στην διάθεσή τους με 

ομόφωνη απόφαση των ιδίων.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι,  πρόεδροι 

δημοτικών και τοπικών ενοτήτων πέντε λεπτά, χωρίς να σημαίνει  

απόψε ότι  ο χρόνος θα είναι ασφυκτικός,  όπως προβλέπει ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  οι  εκπρόσωποι 

φορέων ένα τρίλεπτο,  οι  πολίτες από δυο λεπτά στην διάθεσή τους.  

 Θα ξεκινήσουμε με τον κ.  Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε έχετε τον 

λόγο να ξεκινήσετε την αποψινή δια δικασία.  

 

Θέμα:  

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύµβουλοι,  αγαπητοί µου 

συνδημότες,  ο απολογισµός πεπραγμένων της δηµοτικής αρχής 

αποτελεί  κορυφαία πράξη διότι  αυτοί οι  οποίοι  ασκούν δηµόσια 
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εξουσία αποδίδουν τον οφειλόµενο λογαριασµό για τη διοίκηση του 

Δήµου ,  την οικονοµική κατάσταση του Δήµου ,  τον τρόπο που 

χρησιμοποιήθηκαν τα δηµοτικά έσοδα κ .λπ . ,  κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος δηµοτικής δράσης ,  όπως αυτό εγκρίθηκε από τα 

αρµόδια όργανα .  Με γνώμονα συνεπώς τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του Δήµου υλοποιήσαµε κατά το έτος 2011 στο 

μέτρο του δυνατού και πάντοτε εντός των οικονομικών δυνατοτήτων 

του Δήµου το πρόγραµµα δράσης της δηµοτικής αρχής το οποίο και 

καταθέτουμε .  

Με ετοιμότητα, σχέδιο,  σύνεση και σκληρή δουλειά παράγουµε 

έργο ουσιαστικό και ωφέλιµο, νοικοκυρεύουμε και εξωραΐζουμε το 

Δήµο µας,  µε στόχο µια καλύτερη ζωή για τους Σερραίους .  

Το έτος 2011 είναι το πρώτο έτος της δημαρχιακής θητείας 2011-

2014, η οποία σημαδεύεται από την εφαρμογή του «Καλλικράτη»  που 

επέβαλε την ανάγκη υψηλών ρυθµών οργανωτικής δουλειάς ,  στο 

χρονοδιάγραμμα του πρώτου έτους εφαρμογής του ,  σε µια εποχή 

δεινής οικονομικής κρίσης από την οποία κλονίζεται η χώρα .  

Στο πρώτο αυτό έτος της δημαρχιακής θ ητείας η δηµοτική αρχή µε 

ετοιμότητα και σχέδιο ξεκίνησε τη θητεία της έχοντας δύο 

παράλληλους στόχους .  Ο πρώτος στόχος ήταν η οργάνωση του νέου 

Καλλικρατικού Δήµου, που προήλθε από τη συνένωση 4 (τεσσάρων )  

Δήµων και  2 (δύο)  Κοινοτήτων ,  µε αποτέλεσµα να δημιουργηθεί µία  

ενιαία δηµοτική κοινωνία ,  η οποία αποτελείται από 90.000 κατοίκους ,  

76.000 δηµότες ,  23 κοινότητες και 3 οικισµούς .  

 Ο δεύτερος στόχος ήταν η υλοποίηση των 16 (δέκα έξι)  

προτεραιοτήτων που καταθέσαμε προεκλογικά στο Σερραϊκό λαό .  
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Για την υλοποίηση αυτών των δύο στόχων η δηµοτική αρχή 

δουλεύει σκληρά ,  µε επιµονή ,  συνέπεια και αποφασιστικότητα ,  µε 

αποτέλεσµα η εντατική αυτή δουλειά να αποδίδει  καρπούς ,  παρά το 

γεγονός ότι  η τοπική αυτοδιοίκηση διανύει την πιο δύσκολη περίοδο ,  

λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα .   

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου της δηµοτικής αρχής ,  δηλαδή της 

οργάνωσης του νέου Δήµου Σερρών ,  σύµφωνα µε όσα επιτάσσει η νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης»,  

επέβαλε τη σύσταση νεόδµητων θεσµών που ο Ν3852/2010 έχει  

προβλέψει .   

Έτσι όλοι οι  Δήµοι ήταν υποχρεωμένοι μέσα στο πρώτο διάστηµα 

εφαρμογής του νόµου να συστήσουµε θεσµούς όπως :  Οικονοµική 

Επιτροπή ,  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ,  Δηµοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης ,  Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ,  Επιτροπή για την 

εφαρμογή της διαύγειας και διαφάνειας µε αντίστοιχο τµήµα στον 

οργανισµό του Δήµου κ .α .  

Συγχωνεύθηκαν όλες οι  σχολικές επιτροπές του Δήµου 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο σχολικές 

επιτροπές .   

Συγκεκριμένα οι  65 (εξήντα πέντε )  σχολικές επιτροπές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,  σε ένα νέο Ν .Π.Δ.Δ.  µε το διακριτό τίτλο 

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου 

Σερρών»  και οι  17 (δέκα επτά )  σχολικές επιτροπές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ,  σε ένα νέο Ν .Π .Δ.Δ.  µε διακριτό τίτλο «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου Σερρών ».  

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση 21 (είκοσι ένα )  Ν .Π.Δ.Δ.  σε ένα 

Ν .Π.Δ.Δ.  µε τον διακριτό τίτλο «Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής 
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Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» (ΟΠΑΚΠΑ)  και η συγχώνευση 

6 (έξι)  Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε µία Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήµου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) .  

Καταρτίσαμε και ψηφίσθηκε νέος Οργανισµός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο .Ε .Υ . ) .  Ο νέος Ο .Ε .Υ .  αποβλέπει να προσαρµόσει το 

οργανόγραμμα και τις  αρμοδιότητες στις  νέες απαιτήσεις του 

Καλλικρατικού Δήµου Σερρών ,  σταθµίζοντας τόσο τις  νέες 

αρμοδιότητες που περιήλθαν στο Δήµο καθώς και αυτές που πρόκειται 

να περιέλθουν σύµφωνα µε το νόµο στην επόμενη διετία .   

Έπειτα από εσωτερική διαβούλευση τριών μηνών µε τους 

Διευθυντές και προϊσταμένους καθώς και µε τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων ,  ολοκληρώθηκε ο νέος Ο .Ε .Υ .  του νέου Δήµου Σερρών 

και ψηφίσθηκε από το Δηµοτικό Συμβούλιο .  Μια ακόµη οργανωτική 

ενέργεια προσαρμογής του Δήµου Σερρών στη Διοικητική 

Μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία .  

Εκτός από τον στόχο της οργάνωσης του νέου Δήµου ,  σύµφωνα µε 

όσα επιβάλλει η νέα διοικητική µμεταρρύθμιση ,  ο άλλος παράλληλος 

στόχος της δηµοτικής αρχής ήταν η υλοποίηση των προεκλογικών της 

δεσμεύσεων .  

Να επισημαίνω επίσης και να πω ,  ότι για όλα όσα έγιναν εντός 

του έτους 2011,  χρειάσθηκε να ληφθούν αποφάσεις από το Δηµοτικό 

Συμβούλιο .  

Για το σκοπό αυτό  το Δηµοτικό Συμβούλιο Σερρών 

πραγματοποίησε κατά το έτος 2011, 31 (τριάντα µία )  συνεδριάσεις υπό 

την προεδρία του κ .  Παπαβασιλείου Βασιλείου και συζήτησε συνολικά 

696 θέµατα εκ των οποίων τα 50 (πενήντα )  εκτός ημερήσιας διάταξης 

και έλαβε 1.068 αποφάσεις .  
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Τώρα όσον αφορά τον παράλληλο στόχο της υλοποίησης των 

προεκλογικών µας δεσμεύσεων ,  θα ήθελα να υπενθυμίζω και να πω ,  

ότι προεκλογικά καταθέσαμε στο Σερραϊκό λαό ένα πρόγραμμα, αυτό 

το πρόγραμμα όσοι το πήραν στα χέρια τους,  το ξέρεις  πολύς κόσμος,  

ένα πρόγραμμα που αναφέρεται σε όλους τους τοµείς του Δήµου ,  στο 

οποίο πρόγραµµα είναι καταγεγραμμένο το όραµα της δηµοτικής 

αρχής για το Δήµο Σερρών .   

Με ειλικρίνεια είχαμε ξεκαθαρίσει  προεκλογικά στο Σερραϊκό 

λαό ,  ότι αυτό το πρόγραµµα δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί  σε µία 

τετραετία και θέσαμε 16 (δέκα έξι )  προτεραιότητες γι ’  αυτήν τη 

δημαρχιακή θητεία .   

Το ξέρουν όλοι αυτοί το φυλλάδιο.   

Σε αυτές τις  16 προτεραιότητες που θέσαμε προεκλογικά θα 

αναφερθώ αναλυτικά .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1Η  

 

Πρώτη προτεραιότητα που θέσαμε ήταν το νοικοκύρεμα  

 των οικονομικών του νέου  Δήµου Σερρών.  

 

Για το σκοπό αυτό ένα από τα πρώτα θέµατα που τέθηκαν στο 

Δηµοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης ,  σύµφωνα µε 

τις  προεκλογικές µας δεσμεύσεις ,  ήταν το θέµα της εφαρμογής ενός 

σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του 

Δήµου ,  το οποίο κινείται σε τρεις  άξονες :  
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Αυτό το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης,  όπως αναφέρεται στην 

πρώτη προτεραιότητά μας το φέραμε στο πρώτο τρίμηνο του ΄11.  Το 

καταθέσαμε στο Δημοτικού Συμβουλίου.   

Αυτό το σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου αναφέρεται σε τρεις  άξονες.   

Α)  Εξόφληση χρεών ,  Β)  Μείωση δαπανών ,  Γ)  Αύξηση εσόδων .  

Για να δούμε τον πρώτο Άξονα, την εξόφληση των χρεών του 

Δήμου.  

Α)  Εξόφληση των χρεών του Δήµου .  Κατά το έτος 2011 ο Δήµος 

αποπλήρωσε 3.200.000 € για χρέη προς τρίτους  (αγορά ,  προμηθευτές 

κ .λπ . )  

Με τους ίδιους σχεδόν ρυθµούς συνεχίζεται  η αποπληρωμή χρεών 

και το έτος 2012 (μέχρι τέλος Αυγούστου δόθηκαν για χρέη  2 εκ.  €) .   

Επειδή εύλογα μπορεί να τεθεί  το  ερώτηµα ,  από πού βρέθηκαν τα 

χρήµατα τη στιγµή που οι  χρηματοδοτήσεις του κράτους προς την 

τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς µμειώνονται ,  η απάντηση είναι ότι  όσα 

χρήµατα έπαιρνε ο Δήµος Σερρών από την πολιτεία (παρακρατηθέντες 

πόροι ,  ΣΑΤΑ) ,  προτίµησε να µην τα διαθέσει για έργα ,  να µην κλείσει  

ούτε µία τρύπα στους δρόµους ,  αγνοώντας το πολιτικό κόστος και να 

δώσει όλα τα χρήµατα στα χρέη προς την αγορά ,  στους ελεύθερους 

επαγγελματίες .  

Επίσης,  για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξόφληση των χρεών 

προς την αγορά ,  η οποία ψυχορραγεί λόγω της οικονομικής κρίσης ,  

αποφασίσαμε τη λήψη ενός μικρού δανείου ύψους 1.800.000 €.   

Να υπενθυμίσουνε ότι  η λήψη  ενός μικρού δανείου ήταν θέση της 

παράταξής µας και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής 

θητείας αλλά και προεκλογική µας δέσμευση .  
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 Ο πρώτος Άξονας λοιπόν του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης ήταν 

η εξόφληση των χρεών.  

 Ο δεύτερος άξονας ήταν η μείωση των δαπανών. Πώς θα 

περιορίσουμε τις  δαπάνες μας.   

Β)  Μείωση δαπανών .  Δεύτερος άξονας του σχεδίου σταδιακής 

εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήµου είναι η μείωση 

δαπανών .  

 Μπορούµε να μειώσουµε τις  δαπάνες µε μείωση δαπανών για 

ενοίκια ,  μείωση  δαπανών µε εξοικονόμηση ενέργειας ,  μείωση 

λειτουργικών δαπανών µε την δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης .  

 Για να τα πάρουμε ένα –ένα αυτά πως μπορούμε να μειώσουμε 

τις  δαπάνες.   

1.  Μείωση δαπανών για ενοίκια .   

 Απαλλάξαμε το Δήµο από την καταβολή ενοικίων σε ιδιόκτητα 

κτίρια στα οποία λειτουργούσαν δηµοτικές υπηρεσίες ,  μεταφέροντας 

τις  υπηρεσίες αυτές σε δηµοτικά κτίρια .  Έτσι μεταφέρθηκε η 

Πολεοδοµία του Δήµου στο κτίριο της πρώην ΤΥΔΚ στο Διοικητήριο ,  

το ΚΕΠ του Δήµου επίσης στο Διοικητήριο ,  ο Γ΄ παιδικός σταθµός της 

πόλης των Σερρών στον παιδικό σταθµό του Αγ .  Αντωνίου ,  ο Δ΄ και Ε΄ 

παιδικός σταθµός της πόλης των Σερρών στον παιδικό σταθµό του 

αθλητικού πάρκου Οµόνοιας ,  ο παιδικός σταθµός Σκουτάρεως στο νέο 

κτίριο του παιδικού σταθµού Σκουτάρεως ,  όπως επίσης το ΚΑΠΗ 

Σκουτάρεως μεταφέρθηκε σε άλλο ιδιόκτητο κτίριο µε αποτέλεσµα τη 

μείωση του ενοικίου από 750 € σε  250 € το μήνα .   

 Επίσης,   ξεκίνησαν οι  διαδικασίες προκειμένου να  ανακαινισθεί  

το κτίριο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων και να μεταφερθούν οι  
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υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ σε αυτό το κτίριο ,  µε στόχο να απαλλαχθεί η 

ΔΕΥΑΣ από την καταβολή ενοικίων ύψους 50.000 €  το χρόνο .  

Να λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο μειώσαμε κάποιες δαπάνες.  

Δεν δίνουμε ενοίκια σε ιδιόκτητα κτήρια.   

Δεύτερος στόχος για να μειώσουμε τις  δαπ άνες είναι να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια.   

Μείωση δαπανών µε εξοικονόμηση ενέργειας όπως :  

α)  Μείωση των δαπανών στον οδοφωτισμό µέσω υλοποίησης του 

προγράμματος σταδιακής αντικατάστασης των λαμπτήρων µε 

αντίστοιχους καλύτερης απόδοσης και µμικρότερης ενεργει ακής 

κατανάλωσης .   

Παράλληλα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ»  στο οποίο προβλέπονται 

έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένους οδούς της πόλης .  

β)  Μείωση λειτουργικών δαπανών σε δηµοτικά κτίρια .  Τα δηµοτικά 

κτίρια Δημαρχείο ,  κολυμβητήριο και κλειστό Γυμναστήριο ,  

εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» μέσα από το οποίο θα 

γίνουν εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας  στα τρία αυτά ενεργοβόρα 

κτίρια και επομένως εξοικονόμησης πόρων ,  µέσω της µμείωσης των 

λειτουργικών τους δαπανών .  

γ)  Μείωση των λειτουργικών δαπανών δύο δηµοτικών σχολείων (5ο υ  

και 20ο υ  Δηµοτικού Σχολείου ) ,  σε πρόγραμμα επίσης εξοικονόμησης 

ενέργειας µέσω της εγκατάστασης συστηµάτων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (σύστηµα θέρμανσης αβαθούς γεωθερμίας ,  σύστηµα 

θέρμανσης µε καυστήρα συσσωµάτων βιοµάζας (pellets) ,  τοποθέτηση 

ανεμιστήρων ) .  Οι εργασίες αυτές εξοικονόμησης ενέργειας στα δύο 
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αυτά σχολεία θα πραγματοποιηθούν µέσω προγραμμάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας στα οποία έχουν ενταχθεί .  

δ)  Μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισµού σε 26 σχολεία όλων των 

βαθµίδων εκπαίδευσης (δηµοτικά –  γυμνάσια –  λύκεια –  σχολές )  σε 

όλη την επικράτεια του Καλλικρατικού Δήµου Σερρών ,  µέσω της 

τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχολικές µμονάδες .   

Να επισημάνουμε ότι  πέραν του οικονομικού οφέλους από την 

πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ ,  

παίζει  και πολύ σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

των παιδιών για τις  τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .  

ε)  Πέμπτος στόχος για να εξοικονομήσουμε χρήματα,  για να 

μειώσουμε τις  δαπάνες μέσω της εξοικονόμησης της ενέργειας.  

Μείωση των δαπανών καυσίµων των απορριμματοφόρων και των 

άλλων δηµοτικών οχημάτων ,  µέσω της υλοποίησης του προγράμματος 

«Καινοτόµο Σύστηµα Εξοικονόμησης Πόρων µέσω της 

βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριμμάτων και της κατανάλωσης 

καυσίµων στο Δήµο Σερρών».  

Είπαμε ότι  μπορούμε να μειώσουμε τις  δαπάνες προηγουμένως 

από τα ενοίκια.  Να κερδίσουμε λεφτά πηγαίνοντας τα δημοτικά κτίρια 

από ιδιόκτητα κτίρια τις  υπηρεσίας μας σε δημοτικά κτίρια.   

Μπορούμε να μειώσουμε τις  δαπάνες εξοικονομώντας ενέργεια.  Πώς 

αλλιώς μπορούμε να μειώσουμε τις  δαπάνες;    

Μείωση λειτουργικών δαπανών των συνεργείων αλλά και άλλων 

υπηρεσιών του Δήµου µε τη δημιουργία «ηλεκτρονικής αποθήκης», η 

οποία είναι έτοιμη και θα λει τουργήσει σε λίγο καιρό,   µέσω της 

οποίας θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται το σύνολο των 

εισερχομένων και εξερχομένων υλικών ,  αναλωσίµων ,  ανταλλακτικών 
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και λοιπά ,  ώστε ο Δήµος να µην προβαίνει  σε άσκοπες προμήθειες ,  µε 

στόχο τη συμπίεση του λειτουργικού κόστους .   

Είπαμε προηγουμένως ότι  τρεις  είναι οι  άξονες για να 

νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου.  

Α)  Εξόφληση χρεών ,  Β)  Μείωση δαπανών ,  Γ)  Αύξηση εσόδων .  

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου;  

  

1)  Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας  του Δήµου .  

Γι’  αυτό θέσατε σε λειτουργία τα δηµοτικά αναψυκτήρια της 

κοιλάδας Αγ .  Αναργύρων ,  του Αγ .  Ιωάννη και θερινό θεατράκι ,  

αναθέτοντάς τα σε ιδιώτες μετά από διαγωνισµό και εισπράττοντας 

ενοίκια .  

Ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του 

τουριστικού περιπτέρου της Ακρόπολης Σερρών .  

Επίσης,  σε εξέλιξη βρίσκονται και οι  διαγωνισµοί για την 

εκμίσθωση 400 στρεµµάτων του αγροκτήματος της πόλης των Σερρών 

όπως επίσης και εκτάσεων στις  τοπικές κοινότητες Άνω Βροντούς και 

Ορεινής ,  για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .  

Ας ευχηθούμε να έχουν αίσιο τέλος αυτοί οι  διαγωνισμοί και το 

λέω να έχουν αίσιο τέλος λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 

Δύσκολα διαθέτουν οι  επενδυτές χρήματα στην αγορά.  

2)Ανακυκλώσιμων υλικών Αύξηση εσόδων από τη διάθεση των 

συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων . Όσες περισσότερες ποσότητες 

ανακυκλώσιμων υλικών πηγαίνουν στην εταιρεία αυτή των 

ανακυκλώσεων, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνουμε.   

3)Αύξηση των εσόδων θα έχουμε και με την λειτουργία του υπόγειου 

σταθµού αυτοκινήτων που ολοκληρώνεται στον χώρο, στην αλάνα  
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πίσω από το Διοικητήριο και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα 

ξεκινήσει την λειτουργία του αρχές του 2013. 

4) Αύξηση των εσόδων μπορεί να έχουμε με την Εντατικοποίηση των 

ελέγχων της ελεγχόμενης στάθμευσης .  

5) Εντατικοποίηση των εισπράξεων των οφειλών ,  όπως έσοδα 

ενοικίων ,  τέλη διαφήµισης ,  τέλη διέλευσης δικτύων επικοινωνίας ,  τέλη 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ,  τέλη παρεπιδημούντων ,  τέλη επί των 

ακαθαρίστων ,  κλήσεις ,  παραβάσεις (υπαίθριου εμπορίου ,  

καθαριότητας ,  κατάληψης πεζοδροµίου ,  καταπατήσεις  δηµοτικών 

εκτάσεων ) .  

6) Περαιτέρω αξιοποίηση του Δικτύου Οπτικών Ινών .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2Η  

 

Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα του πολίτη.  

 

 Είναι γνωστό σε όλους ότι  τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της 

δεινής οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα ,  οι χρηματοδοτήσεις του 

κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν µμειωθεί δραµατικά .   

Η τακτική επιχορήγηση που προορίζεται για τη µμισθοδοσία ,  

λειτουργικές δαπάνες ,  προμηθευτές κ .λπ . ,  μειώθηκε δραματικά ,  όπως 

επίσης και τα χρήµατα από τη ΣΑΤΑ που χρησιμοποιούνται για 

διάφορα μικροέργα .   

Αυτό έχει  ως αποτέλεσµα να πλήττεται η καθημερινότητα του 

πολίτη ,  διότι  µε τις  παραπάνω τακτικές επιχορηγήσεις οι  Δήµοι 

προσφέρουν καθημερινά υπηρεσίες στους πολίτες όπως η συντήρηση 

του πρασίνου ,  τα κλαδέµατα των δένδρων ,  η θέρμανση των δηµοτικών 
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κτιρίων ,  η συντήρηση των αγροτικών δρόµων ,  η συντήρηση του οδικού 

δικτύου (κλείσιµο λακκουβών κ .λπ . ) ,  οι ασφαλτοστρώσεις ,  η 

συντήρηση του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης ,  η συντήρηση του 

δικτύου οριζόντιας σήµανσης και προσβασιμότητας (διαγραμμίσεις ) ,  

το κυκλοφοριακό κ .λπ .  

Δεν είναι όµως μόνον οι  συνεχώς δραµατικά µμειούμενες 

επιχορηγήσεις του κράτους προς τους Δήµους ,  που δυσκολεύουν τις  

παρεχόμενες υπηρεσίες των Δήµων για την καθημερινότητα των 

πολιτών ,  αλλά µμειώνεται επίσης και το προσωπικό των Δήµων .  Έτσι ο  

Δήµος (όπως και όλοι οι  Δήµοι )  καλείται να αντιμετωπίσει  την 

καθημερινότητα του πολίτη µε λιγότερα χρήµατα και λιγότερο 

προσωπικό ,  σ’  ένα Δήµο που έχει  µμεγαλώσει κατά πολύ σε έκταση 

και πληθυσμό και είναι πλέον ο μισός Νοµός .  

Μέσα από αυτές τις  συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι ,  δηµοτική 

αρχή και υπάλληλοι του Δήµου Σερρών ,  να αντιμετωπίσουμε την 

καθημερινότητα του πολίτη και καταβάλλουµε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να παρέχουµε ,  µε όσα μέσα διαθέτει  ο Δήµος ,  τις  

καλύτερες υπηρεσίες στην καθαριότητα ,  στο πράσινο ,  στα κλαδέµατα 

των δένδρων ,  στη συντήρηση των αγροτικών δρόµων ,  στη συντήρηση 

του οδικού δικτύου ,  στη θέρμανση των δηµοτικών κτιρίων κ .α .  

Είναι βέβαιο ότι  χρειάζεται να βελτιώσουμε ακόμη πε ρισσότερο 

τις  παρεχόμενες υπηρεσίες στην καθημερινότητα του πολίτη και θα 

συνεχίσουµε να καταβάλλουµε ακόµη µμεγαλύτερες προσπάθειες προς 

αυτήν την κατεύθυνση ,  εξαντλώντας παράλληλα κάθε δυνατότητα για 

τη διάθεση περισσότερων χρημάτων στους προαναφερθέντες  τοµείς της 

καθημερινότητας .  
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Για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη 

διεκδικήσαµε και εξασφαλίσαµε προγράµµατα .   

Ένας τοµέας που έχει  σχέση µε την καθημερινότητα του πολίτη 

είναι και το κυκλοφοριακό .  

Ποιες ήταν οι  ενέργειες που κάναµε µε στόχο τη αντιμετώπιση 

του κυκλοφοριακού προβλήματος ;  

1)  Εντάχθηκε ο Δήµος Σερρών στο πρόγραµµα ENCLOSE, µέσω του 

οποίου θα διερευνηθούν και θα αποτυπωθούν οι  συνθήκες 

εμπορευματικών μεταφορών, όπως  τροφοδοσία καταστημάτων ,  αστικές 

συγκοινωνίες ,  ταχυδρομικές μεταφορές.  Δηλαδή η τροφοδοσία 

καταστημάτων, αστικές συγκοινωνίες,  ταχυδρομικές μεταφορές είναι . .  

καθημερινά στο κέντρο της πόλης και φορτώνουν ακόμη περισσότερο 

το κυκλοφοριακό. Όπως είπα προηγουμένως θα διερευνηθούν και θα 

αποτυπωθούν οι  συνθήκες αυτών των εμπ ορευματικών μεταφορών στην 

πόλη και θα προταθούν λύσεις βελτίωσής τους ,  µε αποτέλεσµα την 

επίτευξη βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών .  

2)  Επίσης,   ο Δήµος εντάχθηκε στο πρόγραµµα ACTIVE TRAVEL 

NETWORK, µέσω του οποίου ο Δήµος ήρθε σε επαφή και διαβούλευση 

µε τους τοπικούς φορείς ,  µε στόχο την κατάρτιση ενός Τοπικού 

Σχεδίου Δράσης Ενεργούς Μετακίνησης ,  το οποίο ήδη ψηφίστηκε από 

το Δηµοτικό Συμβούλιο και σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται ένα 

δίκτυο ποδηλατοδρόµων ,  για το οποίο σταδιακά θα ξεκινήσει η 

εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησής του .  

3)  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την άμβλυνση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος ,  η δηµοτική αρχή µε την ανάληψη των 

καθηκόντων της ξεκίνησε τη συνεργασία µε τη διοίκηση του 

Υπεραστικού και Αστικού ΚΤΕΛ .  
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Ο στόχος της συνεργασίας µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ ήταν η 

μεταφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στις νέες τους εγκαταστάσεις στην 

οδό Απαµείας και προκειμένου να επιτευχθεί  ο σκοπός αυτός ,  ο Δήµος 

μετά από πρόταση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ ξεκίνησε τις  διαδικασίες 

εκτέλεσης εργασιών στο χώρο των νέων εγκαταστάσεων του 

Υπεραστικού ΚΤΕΛ ,  όπως ασφαλτόστρωση της οδού Απαµείας ,  

κατασκευή πεζοδροµίου ,  ηλεκτροφωτισµός ,  οι οποίες εργασίες ήδη 

υλοποιήθηκαν και μεταφέρθηκε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ στις νέες του 

εγκαταστάσεις .   

Ο στόχος της συνεργασίας της δηµοτικής αρχής µε το Αστικό 

ΚΤΕΛ ,  ήταν η δημιουργία νέων αστικών γραµµών σε περιοχές της 

πόλης που δεν υπήρχαν και η ολιγόλεπτη στάση των αστικών 

λεωφορείων στην πλατεία Εµπορίου .  Η συνεργασία αυτή για το θέµα 

αυτό που άρχισε από το 2011 ήδη έφερε καρπούς και λειτουργούν 3 

(τρεις)  νέες αστικές γραµµές .  

Ένα θέµα επίσης που έχει  σχέση µε την καθημερινότητα ,  είναι 

και το πρόβληµα των αδέσποτων ζώων .  Για το δύσκολο αυτό πρόβληµα 

εφαρμόζουνε το πρόγραµµα για την αντιμετώπιση των αδέσποτων 

ζώων ,  όπως ορίζει  η νοµοθεσία .  Για το σκοπό αυτό ,  ο Δήµος Σερρών 

διαθέτει  το δηµοτικό κυνοκομείο το οποίο κατασκευάστηκε από το 

1990 και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης των κτιρίων 

του ,  έχει  µμετατραπεί σε ένα σύγχρονο κυνοκομείο στο οποίο 

πραγματοποιούνται ,  σύµφωνα µε το νόµο ,  περισυλλογές αδέσποτων 

ζώων ,  κτηνιατρική περίθαλψη ,  στειρώσεις ,  υιοθεσίες ,  επανεντάξεις  

κ .λπ .  
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Με στόχο την καλλιέργεια του αισθήματος της ζωοφιλίας 

ξεκινήσαμε τις  διαδικασίες προβολής κοινωνικών μηνυμάτων (σποτ)  τα 

οποία ήδη προβάλλονται .   

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3Η  

 

Μια τρίτη προτεραιότητά µας,  που έχει σχέση και µε την  

καθημερινότητα είναι η καθαριότητα του Δήµου.  

 

Ένα από τα πρώτα θέµατα που φέραμε στο Δηµοτικό Συμβούλιο 

και ψηφίσθηκε σύµφωνα µε τις  προεκλογικές µας δεσμεύσεις ήτ αν ο 

νέος κανονισµός καθαριότητας ,  µε στόχο την οικονομικότερη 

λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας ,  τη βελτίωση της 

καθαριότητας στο Δήµο και την προστασία του περιβάλλοντος .  

Επίσης,   είχαμε υποσχεθεί  προεκλογικά ότι  θα εκπονηθεί μελέτη 

για τη βελτίωση του συστήματος αποκοµιδής των απορριμμάτων ,  µε 

στόχο τα απορρίµµατα του Δήµου να συγκεντρώνονται µε πιο 

οικονοµικό τρόπο ,  πιο γρήγορα ,  µε μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς 

ρύπανση του περιβάλλοντος .   

Πράγματι η εκπόνηση της μελέτης αυτής θα υλοποιηθεί  µέσω του 

προγράμματος.  Εντάχθηκε δηλαδή η μελέτη αυτή σε πρόγραμμα το 

οποίο λέγεται:  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»  προϋπολογισμού 147.000 €.  

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση συνεργαστήκαμε 

µε σχολεία ,  µέσω της αντιδημαρχίας παιδείας αλλά και µε άλλους 
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φορείς και για το σκοπό αυτό  καθιερώσαμε το θεσµό ECO FESTIVAL,  

µε στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους 

σε θέµατα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος .  

Έχοντας πάντα τον ίδιο στόχο ξεκίνησαν οι  διαδικασίες 

προβολής κοινωνικών μηνυμάτων (σποτ) ,  τα οποία ήδη προβάλλονται 

από τα Μ .Μ .Ε .  

Επίσης ξεκίνησαν οι  διαδικασίες προμήθειας κάδων 

ανακύκλωσης µε ιδίους πόρους και συνεχίζονται οι  προσπάθειες για 

την αγορά κι  άλλων κάδων ανακύκλωσης και απορριμματοφόρων µε 

ιδίους πόρους ή µέσω προγραμμάτων .  

Για να μειωθούν οι  εστίες μόλυνσης και να ζούµε σ ’  ένα πιο 

καθαρό περιβάλλον ,  καταθέσαμε πρόταση στις  18-8-2011 στο 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ,  για 

την αποκατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού Δήµου 

Σερρών προϋπολογισμού 230.000 €,  η οποία ήδη έχει  εγκριθεί  και σε 

λίγο θα βγει  στον αέρα, θα δημοπρατηθεί.   

Για να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον στην περιφ έρεια του 

Δήµου ,  ξεκινήσαμε το 2011 τις  διαδικασίες για την τοποθέτηση 

containers σε όλους τους οικισµούς και τις  δηµοτικές και τοπικές 

κοινότητες ,  τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί για να συγκεντρώνονται 

σε αυτά οι  συσκευασίες από τα φυτοφάρμακα ,  τα ογκώδη αντικείμενα ,  

μπάζα κ .λπ .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Η  
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Η τέταρτη προτεραιότητά µας έχει σχέση µε το αποχετευτικό 

δίκτυο σε όλες τις  τοπικές και δηµοτικές κοινότητες,  που 

ενσωματώθηκαν στο νέο Δήµο Σερρών.  

 

Είχαμε δεσμευτεί  προεκλογικά στους κατοίκους των δηµοτικών 

και  τοπικών κοινοτήτων ,  ότι σε όποιες κοινότητες δεν υπάρχουν 

μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα ,  σ’  αυτές τις  κοινότητες κατά την 

διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας δεν είναι δυνατόν να 

κατασκευασθούν αποχετευτικά δίκτυα ,  αλλά σε µια πρώτη φάση σ’  

αυτή τη δημαρχιακή θητεία θα ετοιµάσουµε μελέτες και θα 

προσπαθήσουμε εν συνεχεία να τις  εντάξουµε σε προγράµµατα 

προκειμένου κατόπιν να υλοποιηθούν .  

Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκε η μελέτη για αποχετευτικό δίκτυο µε 

τοπικό βιολογικό καθαρισµό για την τοπική κοινότητα Ελα ιώνα ,  ενώ 

στην ολοκλήρωσή τους είναι οι  μελέτες για τα αποχετευτικά δίκτυα 

των τοπικών κοινοτήτων Άνω και Κάτω Καµήλας .  Θα ακολουθήσουν 

μελέτες για τις  υπόλοιπες κοινότητες .  

Στις δηµοτικές κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως που 

υπήρχε προεργασία και μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα και σύνδεσής 

τους µε το βιολογικό καθαρισµό της πόλης των Σερρών από τους 

πρώην Καποδιστριακούς Δήµους Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση ,  

είχαμε υποσχεθεί  ότι  τις  μελέτες αυτές θα τις  προωθήσουµε και θα 

προσπαθήσουμε να τις  εντάξουµε σε πρόγραµµα για να υλοποιηθούν .   

Πράγματι,  μόλις αναλάβαμε ,  ασχοληθήκαμε επισταµένα µε όποια 

προεργασία και όποιες μελέτες υπήρχαν για τα αποχετευτικά δίκτυα 

Μητρουσίου –  Σκουτάρεως από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήµους 

και μέσα στο 2011 έγιναν οι  απαραίτητες διορθώσεις ,  βελτιώσεις και 
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επικαιροποίηση των μελετών .  Εν συνεχεία οι  μελέτες αυτές 

προϋπολογισμού 13 εκ.  €  κατατέθηκαν στις  30-3-11 στο 

«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη »  και 

το έργο εντάχθηκε στις  11-06-2012 ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι  

διαδικασίες διαγωνισµού .  

Για την ιστορία του έργου αυτού να πούµε ότι  αρχές του έτους 

2000 οι καποδιστριακοί Δήµοι Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση 

ξεκίνησαν μελέτες ,  ο καθένας από την πλευρά του ,  για την κατασκευή 

αποχετευτικών δικτύων στις  δηµοτικές κοινότητες Σκουτάρεως και 

Μητρουσίου ,  αφού προηγουμένως είχαν υπογράψει προγραμματικές 

συµβάσεις µε το Δήµο Σερρών για την υποδοχή των λυμάτων στον 

βιολογικό καθαρισµό της πόλης των Σερρών .   

Εντός του 2009 υπήρξε προέγκριση των μελετών .  Από τις  αρχές 

του 2011 η τεχνική υπηρεσία του Δήµου  Σερρών σε συνεργασία µε την 

ΔΕΥΑΣ τροποποίησαν ,  ολοκλήρωσαν τις  μελέτες και τον Μάρτιο του 

2011 υπέβαλαν πλήρη φάκελο στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε αποτέλεσµα την 

ένταξη του έργου στις  11η  Ιουνίου του 2012. 

Πέρα όµως από την ένταξη του αποχετευτικού έργου Μητρουσίου 

–  Σκουτάρεως ,  αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη στη ΔΕΥΑΣ και άλλα 

έργα αποχέτευσης ύψους 10.000.000 € περίπου από τα οποία τα  

4.000.000 € είναι έργα που μελετήθηκαν και  εντάχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης δημα ρχιακής θητείας ,  ενώ έργα ύψους 

6.000.000 €  μελετήθηκαν και αναµένεται η ένταξή τους κατά τη 

διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας 2011-2014.   

Στον τομέα της ύδρευσης επίσης είναι σε εξέλιξη έργα της 

ύδρευσης ύψους 6.000.000 ευρώ περίπου, από τα οποία τα 3.700.000 

ευρώ είναι έργα που μελετήθηκαν και εντάχθηκαν κατά την διάρκεια 
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της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας ενώ τα 2.300.000 ευρώ είναι 

έργα που μελετήθηκαν και υλοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της 

δημαρχιακής θητείας 2011 -2014.  

 

Συγκεκριμένα :  

1)  Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

και  Συλλεκτήριοι  Αγωγοί Ακαθάρτων στο Οινούσας Δήµους Σερρών ,  

προϋπολογισμού 3.776.223 €» (το έργο αυτό μελετήθηκε και 

εντάχθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας 

και υλοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας 

2011-2014).  

2)  Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση του έργου :  

«Συστήµατα Απόσµησης για την Ε .Ε .Λ .  Δήµου Σερρών»  

προϋπολογισμού 418.200 € (το έργο αυτό μελετήθηκε και εντάχθηκε 

κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και 

υλοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας 2011-

2014).  

3)  Αναµένεται η ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Ε .Ε .Λ .  πόλης 

Σερρών για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων 

µε απεριόριστη άρδευση»  συνολικού προϋπολογισμού 2.527.650 € (το 

έργο αυτό μελετήθηκε και αναµένεται να ενταχθεί  κατά την διάρκεια 

αυτής της δημαρχιακής θητείας 2011-2014).  

4)  Το έργο της λυµατολάσπης προϋπολογισμού 4.000.000 € (το έργο 

αυτό μελετήθηκε και αναµένεται να ενταχθεί  κατά την διάρκει α αυτής 

της δημαρχιακής θητείας 2011-2014).  

Στον τοµέα της ύδρευσης είναι σε εξέλιξη έργα ύδρευσης ύψους 

6.000.000 €  περίπου ,  από τα οποία τα 3.700.000 €  είναι έργα που 
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μελετήθηκαν και εντάχθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας ,  ενώ τα 2.300.000 €  είναι έργα που μελετήθηκαν 

και υλοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας  

2011-2014.  

Συγκεκριμένα :  

1)  Είναι σε εξέλιξη το έργο : «Κατασκευή νέων σταθµών τηλε -

ελέγχου –  τηλεχειρισμού ύδρευσης Δήµου Σερρών »  προϋπολογισμού 

2.435.400 € (το έργο αυτό μελετήθηκε και εντάχθηκε κατά την 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και υλοποιείται κατά την διάρκεια 

αυτής της δημαρχιακής θητείας 2011-2014).  

2)  Είναι σε εξέλιξη το έργο : «Βελτίωση συστήματος τηλε -ελέγχου –  

τηλεχειρισμού ύδρευσης Δήµου Σερρώ ν»  προϋπολογισμού 1.033.200 € 

(το έργο αυτό μελετήθηκε και εντάχθηκε κατά την προηγούμενη 

δημαρχιακή θητεία και υλοποιείται κατά την διάρκεια αυτής της 

δημαρχιακής θητείας 2011-2014).  

3)  Κατασκευάζεται η δεξαμενή στην περιοχή Κατακουζηνού της 

πόλης των Σερρών  προϋπολογισμού 252.280 € (το έργο αυτό 

μελετήθηκε και εντάχθηκε κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία 

και υλοποιείται κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας 

2011-2014).  

4)  Είναι σε εξέλιξη το έργο : «Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων 

ιδιωτικών παροχών ύδρευσης»  συνολικού προϋπολογισμού 172.200 €  

σε διάφορα σηµεία του Δήµου (το έργο αυτό μελετήθηκε και 

υλοποιείται κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας 2011-

2014).  

5)  Είναι σε εξέλιξη το έργο : «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης –  

αποχέτευσης και εγκαταστάσεων ηλεκτροµηχανολογικών των τοπικών 
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κοινοτήτων του νέου διευρυμένου Δήµου Σερρών για τα έτη 2011-

2012»  συνολικού προϋπολογισμού  1.483.441,50 € (το έργο αυτό 

μελετήθηκε και υλοποιείται κατά την διάρκεια αυτής  της δημαρχιακής 

θητείας 2011-2014).  

6)  Ξεκινά η  αντικατάσταση του παλαιού δικτύου στις  περιοχές 

Ιµαρέτ –  Καλλιθέα –  Άνω Καµενίκια συνολικού μήκους 10 χλµ .  και 

προϋπολογισμού 700.000 € (το έργο αυτό μελετήθηκε και υλοποιείται 

κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας  

2011-2014).  

Όπως είναι γνωστό ξεκινά όπως είναι γνωστό η ανακαίνιση του 

παλαιού ορφανοτροφείου θηλέων όπου θα μετεγκατεσταθεί η ΔΕΥΑΣ .   

Επίσης,  θα περιφραχτεί  το οικόπεδο της ΔΕΥΑΣ Σερρών στο 

τέρµα της οδού Μεραρχίας και θα αποτελέσει το αμαξοστάσιο της 

επιχείρησης .  

Όσον αφορά τον οικονοµικό τοµέα το 2011 η οικονοµική χρήση 

της ΔΕΥΑΣ έκλεισε µε κέρδη 1.279.000 € (το 2010 είχε κλείσει  µε 

κέρδη 387.000 €).  

Να υπενθυµίσουµε ότι  σύµφωνα µε την προεκλογική µας 

δέσμευση ,  τα τιµολόγια του νερού στους πρώην Δήµους και κοινότητες 

που ενσωματώθηκαν στο νέο Δήµο Σερρών παρέµειναν ως είχαν .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5Η  

 

Πέµπτη προτεραιότητα είναι οι αναπλάσεις πλατειών, 

διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και βελτιώσεις παιδικών χαρών 

στις Δηµοτικές και τοπικές κοινότητες,  στις γειτονιές και 

οικισµούς.  
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Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

κατεδαφίστηκαν αρκετά ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και 

διαμορφώθηκαν επίσης κοινόχρηστοι χώροι ,  όπως π .χ .  κατεδάφιση του 

παιδικού σταθµού στο κεντρικό πάρκο και διαμόρφωση του χώρου 

αυτού µε αποτέλεσµα την επέκταση του κεντρικού πάρκου ,  επίσης 

κατεδάφιση της οικίας έµπροσθεν του τεµένους Αγίας Σοφίας και 

διαμόρφωση του χώρου αυτού και άλλες τέτοιες κατεδαφίσεις  και 

διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων που θα σας τα πει  και ο 

αντιδήμαρχο τεχνικών έργων.  

Επαναδηµοπρατήσαµε τα έργα «Διαμορφώσεις κεντρικών 

πλατειών Σκουτάρεως –  Κ .  Καµήλας»,  προϋπολογισμού 167.000 €  και 

197.000 €  αντίστοιχα ,  µε αποτέλεσµα την υλοποίηση των έργων 

αυτών .  

Να υπενθυµίσουµε ότι  τα έργα διαμορφώσεις κεντρικών πλατειών  

Σκουτάρεως και Κ .  Καµήλας  είχαν ενταχθεί  το 2009 από τον πρώην 

Καποδιστριακό Δήµο Σκουτάρεως σε πρόγραµµα του ΕΤΕΡΠΣ ,  αλλά 

δεν χρηματοδοτήθηκαν ,  µε αποτέλεσµα να διαλυθούν οι  εργολαβικές 

συµβάσεις τον Ιούλιο του 2011. Μετά από αυτήν την εξέλιξη 

ξεκινήσαµε νέα προσπάθεια επαναδηµοπ ράτησης των έργων αυτών ,  

µέσω του Πράσινου ταµείου (πρώην ΕΤΕΡΠΣ ) ,  κάτι που επιτεύχθηκε 

και τα έργα πλέον υλοποιούνται .  

Η πρόταση για «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην 

κοινότητα Ορεινής»  προϋπολογισμού 254.000 €,  η οποία κατατέθηκε 

στις  28-12-2010 στο Τοπικό Πρόγραµµα Leader Νοµού Σερρών ,  

εντάχθηκε στις  16-3-2012 και συνεχίζονται οι  διαδικασίες για την 

υλοποίηση του έργου .  
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Επίσης,  η πρόταση για «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον 

οικισµό Χιονοχωρίου»  προϋπολογισμού 440.000 €  κατατέθηκε στις  20-

01-2011 στο  Τοπικό Πρόγραµµα Leader Νοµού Σερρών ,  εντάχθηκε 

στις  26-3-2012 και συνεχίζονται οι  διαδικασίες υλοποίησης του έργου .  

Ξεκινήσαµε μέσα στο 2011 τις  διαδικασίες για τη διαμόρφωση 

των χώρων στα δηµοτικά αναψυκτήρια της κοιλάδας Αγ .  Αναργύρων ,  

της λίµνης του Αγ .  Ιωάννη ,  του θερινού θεάτρου στο κεντρικό πάρκο ,  

µε στόχο την λειτουργία των δηµοτικών αναψυκτηρίων και την 

αξιοποίηση των χώρων αυτών .   

Επίσης,  ξεκινήσαµε τις  διαδικασίες οι  οποίες ήδη έχουν 

ολοκληρωθεί για τη δημοπράτηση του τουριστικού περιπτέρου στην  

Ακρόπολη των Σερρών ,  κάτι που θα έχει  ως αποτέλεσµα και τον 

εξωραϊσµό του χώρου της Ακρόπολης .  

Συνεχίζεται το έργο της διαμόρφωσης πλατείας και πεζοδρόμου 

οδού Καβάφη προϋπολογισμού 169.000 €.  

Στόχος µας είναι η συνέχιση των διαμορφώσεων κοινοχρήστων 

χώρων και σε άλλες κοινότητες ,  γειτονιές και οικισµούς ,  όπως επίσης 

και η βελτίωση παιδικών χαρών µέσω ένταξής τους σε προγράµµατα .  

Για την βελτίωση των παιδικών χαρών προς ενημέρωση να πω ότι  ήδη 

για την βελτίωση παιδικών χαρών καταθέσαμε πρόταση για να ενταχ θεί  

σε πρόγραµµα .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6Η  

 

Ο τοµέας της κοινωνικής πολιτικής είναι η  

έκτη προτεραιότητα σύµφωνα µε τις 16 προεκλογικές µας 

δεσμεύσεις.  
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Ο Δήµος Σερρών ευαισθητοποιημένος στη συνεχώς επιδεινούμενη 

οικονοµική κατάσταση την οποία βιώνουν οι  πολίτες ,  ξεκίνησε 

προσπάθειες για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα 

αντιμετωπίζει  φαινόμενα οικονομικής εξαθλίωσης ,  φαρμακευτικής 

φροντίδας ,  σίτισης ,  στήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες ,  υποστήριξης 

κακοποιημένων γυναικών κ .λπ .  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών :  

α)  Καταθέσατε στις  31-3-2011 πρόταση στον ΟΠΑΠ προκειμένου 

να χρηματοδοτηθεί ο Δήµος µε το ποσό των 65.000 €  για την αγορά 

ειδικού αυτοκινήτου ,  το οποίο θα μεταφέρει άτοµα µε κινητικά 

προβλήματα στο ΚΔΑΠ –  ΑΜΕΑ του Δήµου .  Η πρόταση εγκρίθηκε και 

συνεχίζονται οι  διαδικασίες -  σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα -  για 

την αγορά του αυτοκινήτου .  

β)  Ο Δήµος Σερρών επίσης µε στόχο τη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς ευπαθείς οµάδες (ΑΜΕΑ ,  γέροντες ,  

ασθενείς )  κατέθεσε στις  24-09-2010 την πρόταση  «Κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα Δήµου Σερρών »  

προϋπολογισμού 207.000 €  στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα Ψηφιακή 

Σύγκλιση .  Η πρόταση εντάχθηκε στις  11-02-2011 και τώρα 

συνεχίζονται οι  διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί  το πρόγραµµα 

αυτό .  

γ)  Δημιουργήσαμε ένα νέο θεσµό για τα Άτοµα µε Ειδικές 

Ανάγκες µε τον τίτλο «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» µε αφορµή τον εορτασµό 

της παγκόσμιας ηµέρας Ατόµων µε  Ειδικές Ανάγκες ,  έχοντας ως στόχο 

την προβολή και προώθηση των διαφόρων αιτημάτων των ΑΜΕΑ και 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

31 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα διάφορα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν .  

δ)  Ξεκινήσαµε την προετοιμασία για την υλοποίηση του 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»,  σε συνεργασία µε το σύλλογο 

φαρμακοποιών ,  για να παρέχονται δωρεάν φάρµακα σε άπορους 

δηµότες,  ήδη το Κοινωνικό Φαρμακείο κάνει  μια φοβερή δουλειά,   

όπως επίσης και για τη δημιουργία της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ’ 

για να παρέχουµε δωρεάν σίτιση σε φτωχούς  συνδημότες µας .  

ε)  Καταθέσαμε στις  28-11-11 πρόταση στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Μακεδονία –  Θράκης ,  για την προμήθεια εξοπλισμού 

Ειδικών Σχολείων και τµηµάτων ένταξης Σχολικών μονάδων Δήµου 

Σερρών προϋπολογισμού 360.000 €.  Η πρόταση εντάχθηκε στις  13-01-

2012. 

ζ)  Επίσης,  καταθέσαμε στις  20-03-2011 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Διοικητική Μεταρρύθμιση ,  πρόταση για τη «Δημιουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας »  σε 

τοπικό επίπεδο στο Δήµο Σερρών προϋπολογισμού 300.000 €.  Η 

πρόταση ήδη εντάχθηκε στις  03-04-2012 και ξεκινήσανε οι  διαδικασίες  

υλοποίησής της .  

η)  Ο τοµέας της Κοινωνικής Πολιτικής σε συν εργασία µε το 

Νοµικό Πρόσωπο του Δήµου Σερρών και την UNESKO στις 19-11-

2011 δημιούργησαν το ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ,  µε σκοπό τη 

δημιουργία βάσης πληροφοριών .   

Στόχος η καταγραφή τόσο των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων ,  

συλλόγων και οργανώσεων (στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης )  να συνεισφέρουν µε τις  υπηρεσίες  τους ,  για προσφορά 
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αντίστοιχου εθελοντικού έργου .  Το γραφείο στεγάζεται στο κτίριο του 

παλιού νοσοκομείου .  

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση φαινομένων οικονομικής 

εξαθλίωσης ,  φαρμακευτικής φροντίδας ,  σίτισης κ .λπ .  συνεχίζονται και 

µέσω εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από προγράµµατα. Ήδη ο Δήµος 

εντάχθηκε στο πρόγραµµα καταπολέμησης της φτώχειας  

προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7Η  

 

Η έβδοµη προτεραιότητά µας έχει σχέση µε την παροχή 

πληροφοριών στους γεωργοκτηνοτρόφους και την εξυπηρέτησή 

τους.  

 

Για το σκοπό αυτό στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του νέου Δήµου Σερρών συστήσατε αυτόνοµη (µε οικονοµικό –  

παραγωγικό χαρακτήρα )  Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής 

Οικονομίας .  Η καινοτοµία αυτή επιβάλλονταν λόγω της σύνθεσης των 

παραγωγικών δυνάµεων και των τριών τοµέων της οικονομίας του νέου 

Δήµου Σερρών .   

Είκοσι (20) δηµοτικές και τοπικές κοινότητες αγροτικής 

οικονοµίας έχουν ενσωµατωθεί στον ενιαίο Δήµο Σερρών ,  οι οποίες 

αριθµούν 18.000 δηµότες .  Γι’  αυτό και στα πλαίσια της νέας 

διεύθυνσης ,  πέραν των άλλων τµηµάτων (τµήµα αδειοδοτήσεων και 

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ,  τµήµα τουρισµού )  λειτουργούν 

τµήµα αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και ειδικό γραφείο 
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Γεωργικής Ανάπτυξης ,  που παρέχουν πληροφορίες και εξυπηρετήσεις 

στους γεωργοκτηνοτρόφους για διάφορα θέµατα .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8Η  

 

Η ενίσχυση όλων των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 

που επιτελούνται σε όλο το νέο Δήµο Σερρών είναι η όγδοη 

προτεραιότητά µας.  

 

Διατηρήσαµε όλες τις  πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

που επιτελούνται σε όλο το νέο Δήµο Σερρών ,  δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους θεσµούς ,  όπως γυναικοκρατία ,  πυροβασία ,  

αστροβραδιά ,  αγώνες πάλης ,  κολυµβητικοί αγώνες κ .λπ .   

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιε ίται ο θεσµός της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ και για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα ο 

Δήµος Σερρών μετατρέπεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμού για να 

συναντηθούν στο δηµοτικό θέατρο Αστέρια τα φοιτητικά νιάτα µε το 

θέατρο και τον πολιτικό .  

Στο αυτοκινητοδρόμιο στο οπο ίο κτυπά η καρδιά του 

µμηχανοκίνητου αθλητισμού ,  εξασφαλίζονται και πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις και αγώνες για τους φίλους τους αυτοκινήτου και της 

µμοτοσικλέτας ,  ενώ ενισχύεται και µε έργα υποδοµής τα οποία 

υλοποιούνται κυρίως µέσω προγραµµάτων .  

Επίσης δημιουργήσαμε νέους θεσμούς,  όπως ο θεσμός ‘ Eco 

Festival ’  που έχει  σχέση με το περιβάλλον,  Οι ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ για 

τα ΑΜΕΑ, οι  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ ΠΑΙΔΩΝ -

ΝΕΑΝΙΔΩΝ.  
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Θεωρώντας χρέος µας την ενίσχυση των υποδοµών στον τοµέα του 

πολιτισµού ,  µε στόχο την τόνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας ,  

αναλάβαμε πρωτοβουλία σε συνεργασία µε την πρόεδρο και τα µέλη 

του πολιτιστικού συλλόγου ΟΡΦΕΑ και ανακαινίσαμε το ιστορικό 

κτίριο του ΟΡΦΕΑ ,  το οποίο κατέρρεε ,  το ανακαινίσαµε χορηγίες 

Σερραίων πολιτών ,  συγκεντρώνοντας ποσό πάνω από 60.000 €.  

Έχοντας πάντα τον ίδιο στόχο της ενίσχυσης των πολιτιστικών 

υποδοµών ,  καταθέσαµε στις  25-7-2012 πρόταση χρηµατοδότησης για 

το «Πνευµατικό Κέντρο –  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην τοπική 

κοινότητα Ορεινής»  προϋπολογισμού 450.000 € στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Μακεδονίας  –  Θράκης ΕΦΔ ελληνική  εταιρεία τοπικής 

ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης και περιµένουµε την αξιολόγηση της 

πρότασης .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9Η  

 

Ένατη προτεραιότητά μας είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας.  

 

Ένας από τους τρόπους µε τον οποίο µπορεί ο Δήµος να 

βοηθήσει την τόνωση της τοπικής οικονομίας είναι η δημιουργία 

προϋποθέσεων που θα κάνουν το Δήµο  ελκυστικό και θα φέρουν ξένο 

κόσµο ,   όπως µε τη δημιουργία θεσµών ,   µε την αξιοποίηση των 

φυσικών και ιστορικών θησαυρών και µε την  δημιουργία ενός Δήµου 

ανθρώπινου όµορφου και λειτουργικού.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων :  

α)  Συνεχίσαµε ,  όπως προανέφερα στην όγδοη προτεραιότητα ,  

όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσµούς και δηµιουργήσαµε 
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νέους όπως τον περιβαλλοντικό θεσµό “ECO FESTIVAL”,  τον θεσµό 

για ΑΜΕΑ “ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ”, “ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΠΑΙΔΩΝ -  ΝΕΑΝΙΔΩΝ”.  

β)  Αξιοποιούµε τους όµορφους φυσικούς χώρους και τα µνηµεία .  

Συγκεκριμένα στους φυσικούς χώρους του Αγ .  Ιωάννη ,  της 

κοιλάδας Αγ .  Αναργύρων ,  του κεντρικού  πάρκου (θεατράκι)  έγιναν 

εργασίες εξωραϊσµού των χώρων αυτών και θέσαµε σε λειτουργία τα 

δηµοτικά αναψυκτήρια ,  µε αποτέλεσµα να ζωντανέψουν οι  χώροι αυτοί 

και να τους επισκέπτεται κόσµος .  

Έχουν ξεκινήσει επίσης οι  διαδικασίες και για τη λειτουργία του 

τουριστικού περιπτέρου στην Ακρόπολη Σερρών ,  µε στόχο την 

αξιοποίηση και ανάδειξη της Ακρόπολης .  

Ο παραδοσιακός οικισµός του Χιονοχωρίου όπως επίσης και η 

τοπική κοινότητα Ορεινής µμπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

ξένων επισκεπτών ,  γι’  αυτό µετά από προτάσεις που κατατέθηκαν και 

εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραµµα LEADER θα υλοποιηθούν έργα 

αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις  παραπάνω κοινότητες .  

Με τον ίδιο στόχο ετοιµάσαµε πρόταση και θα κατατεθεί  στο 

πρόγραµµα «Πράσινη κοινότητα»  για την ανάδειξη της τοπικής 

κοινότητας Ελαιώνα .  

Ανακαινίσαµε το ιστορικό κτίριο του ΟΡΦΕΑ το οποίο αποτελεί  

μνημείο για την πόλη των Σερρών .  

γ)  για να καταστεί  ο Δήµος ανθρώπινος ,  όµορφος και 

λειτουργικός ,  εξωραΐζεται το ιστορικό και εµπορικό κέντρο της πόλης 

µε πεζοδρομήσεις ,  διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και µε την κατασκευή 

υπόγειου χώρου στάθμευσης ,  έργα που θα αναφερθούν αναλυτικά 
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παρακάτω ,  διότι  περιλαµβάνονται στις  αµέσως επόµενες 

προτεραιότητές µας .  

Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο Δήµος να βοηθήσει 

την τόνωση της τοπικής  οικονομίας ,  είναι η διεκδίκηση ,  εξασφάλιση 

και αξιοποίηση πόρων από εθνικές ,  ευρωπαϊκές και άλλες πηγές για 

υλοποίηση έργων και προγραµµάτων απασχόλησης ,  µέσω των οποίων 

θα δοθεί  δουλειά στους δηµότες .  

 Ο Δήµος Σερρών ,  µε συντονισμένες προσπάθειες όλων τω ν 

εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήµου (παρακολούθηση προγραµµάτων 

–  σύνταξη μελετών –  διαδικασίες ωρίμανσης έργων ) ,  υπέβαλε 

προτάσεις για ένταξη σε διάφορα προγράµµατα µε θετικά 

αποτελέσµατα μέχρι τώρα .  

Συγκεκριμένα :  Ο Δήµος Σερρών κατά τη διάρκεια του έτους 2011 

υπέβαλε 13 (δεκατρείς )  προτάσεις σε διάφορα προγράµµατα ,  από τις  

οποίες εγκρίθηκαν οι  10 (δέκα )  προτάσεις  (πίνακας  1)  συνολικού 

προϋπολογισμού  16.851.588,75 €.  

Για τις  υπόλοιπες 3 προτάσεις (πίνακας 2) που κατατέθηκαν μέσα 

στο 2011 περιµένουµε τα αποτελέσµατα από την αξιολόγησή τους .  

Να διευκρινίσω και να πω ,  ότι μέσα σε αυτές τις  10 (δέκα)  

προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και 

εγκρίθηκαν είναι και το έργο της αποχέτευσης Μητρουσίου –  

Σκουτάρεως ,  για το οποίο προϋπήρχαν μελέτες από τους πρώην 

Καποδιστριακούς Δήµους Μητρουσίου –  Σκουτάρεως ,  οι οποίες μέσα 

στο 2011 βελτιώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν σε συνεργασία της 

ΔΕΥΑΣ και του Δήµου  Σερρών και εν συνεχεία υποβλήθηκαν ,  µε 

αποτέλεσµα την ένταξη του έργου .  
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Εκτός από τις  10 (δέκα)  προτάσεις που κατατέθηκαν το 2011 και 

εγκρίθηκαν ,  κατατέθηκαν επίσης 5 (πέντε)  προτάσεις (πίνακας 3) κατά 

τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας συνολικού 

προϋπολογισμού 5.624.994 €  και εγκρίθηκαν σ’  αυτήν τη δημαρχιακή 

θητεία .  Μία από αυτές τις  5 (πέντε)  προτάσεις που κατατέθηκε κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης θητείας και εγκρίθηκε το 2011 είναι και η 

πρόταση που προέρχεται από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 

συγκεκριμένα για το 6ο  Δηµοτικό Σχολείο .  

Δηλαδή συµπερασµατικά μέσα στο 2011 εγκρίθηκαν στο Δήµο 

Σερρών 15 προτάσεις σε προγράµµατα συνολικού προϋπολογισμού 22 

εκ.  €  περίπου και θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτό 

το αποτέλεσµα είτε πολιτικά πρόσωπα είτε υπηρεσιακούς παράγοντες .   

Δεν είναι δυνατόν σ’  αυτό το σηµείο να µην υπογραμμίσω τη 

μεγάλη συνεισφορά στην ένταξη των προγραµµάτων ,  του γραφείου 

προγραμματισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Σερρών .  

 Η υποβολή προτάσεων για ένταξη σε διάφορα προγράµµατα 

συνεχίζεται και πληροφοριακά να πω ,  ότι σε αυτές τις  15 προτάσεις  

που καταθέσαµε και εγκρίθηκαν μέσα στο 2011,  θα προστεθούν και 

άλλες 9 (εννέα )  προτάσεις που κατατέθηκαν το έτος 2012 από τις  

οποίες οι  4 (τέσσερις )  προτάσεις (πίνακας 4) συνολικού 

προϋπολογισμού 1.467.000,00 €  έχουν ήδη εγκριθεί ,  ενώ για τις  5 

(πέντε)  προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.234.488,45 € 

(πίνακας 5) που επίσης υποβλήθηκαν το 2012 περιµένουµε την 

αξιολόγησή τους .  

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω και να πω ότι  για την 

εξασφάλιση ενός προγράµµατος χρειάζεται πρώτον πολύ δουλειά και 

κόπο για να κατατεθεί  όσο πιο τεκμηριωμένα γίνεται η πρόταση και 
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δεύτερον συνεχής αγώνας και παρακολούθηση μέχρι να ενταχθεί  η 

πρόταση στο πρόγραµµα ,  λόγω του μεγάλου ανταγωνιστού μεταξύ των 

Δήµων .  Το ζητούμενο είναι ένα ,  η υλοποίηση έργων προς όφελος του 

Δήµου και των δηµοτών .  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011  

ΚΑΙ Ε ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012  

 

α /α  Τίτλος πράξης    

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός  Πρόγραµµα  

     κατάθεσης  έγκρισης  έργου  

χρηµατοδοτήσε

ων  

1.  

Αναπλάσε

ις  κοινοχρήστων  20/1/2011 26/3/2012 443.500,00 €  ΤΟΠΙΚΟ  

 χώρων  στον  οικισµό     ΠΡΟ-ΡΑΜΜΑ  

 

Χιονοχωρίου Δήµου 

Σερρών     

LEADER 

ΝΟΜΟΥ  

        ΣΕΡΡ:Ν  

2.  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙ

ΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  30/3/2011 11/6/2012 

13.000.000,00 

€  Επιχειρησιακό  

 ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΘΟΔΟ  Τ:Ν     Πρόγραµµα  

 

ΔΙΚΤΥ:

Ν  

ΚΕΝΟΥ 

α)  .Κ .     

Περιβάλλον   

και  

 ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ       Αειφόρος  
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β)δ .κ .     ΣΚΟΥΤΑΡΕ:Σ  

ΚΑΙ     Ανάπτυξη ,  

 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Τ:Ν  ΜΕ  ΤΗΝ     Πρόσκληση 2.9 

 Ε .Ε .Λ .  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ      

 

ΣΕΡΡ:Ν ,   πλέον 

Δικαιούχος η      

 ΔΕΥΑΣ         

3.  

Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα στις  12/5/2011 17/2/2012 73456 INTELLIGENT 

 

 

 

  

αστικ

ές    

εµπορευµατικ

ές    (επιλέξιµος   ENERGY FOR 

  

µεταφορές 

(ENCLOSE)    

προϋπολογισµ

ός )   EUROPE  

             

(Πρόσκληση  

2011) 

             

Πρόσκληση 

1.12 

4.   

Βελτίωσ

η    

ενεργειακ

ής  19/5/2011 5/3/2012 424.073,69 €   

Επιχειρησια

κό   

  

απόδοσης του 5ο υ   

Δηµοτικού      

Πρόγραµµ

α   

  Σχολείου Δήµου Σερρών µε     Περιβάλλο και  
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την  ν  

  

υλοποίησ

η     δράσεων      Αειφόρος   

  

εξοικονόµησ

ης  

ενέργεια

ς  και      Ανάπτυξη   

  

την 

εγκατάσταση  

συστήµατο

ς        

  

αβαθούς 

γεωθερµίας          

5.   Πρότυπο  

επιδεικτικ

ό  έργο  14/6/2011 5/3/2012 181.318,00 €   

Επιχειρησια

κό   

  

εφαρµογώ

ν   

Ανανεώσιµω

ν      

Πρόγραµµ

α   

  

Πηγώ

ν   Ενέργειας  και      

Περιβάλλο

ν  και  

  

Εξοικονόµησ

ης  

Ενέργει

ας  στο      Αειφόρος   

  

20ο  

Δηµοτικό          Ανάπτυξη   

             

Πρόσκληση 

1.12 

6.   

Ηλεκτρονικ

ές   Υπηρεσίες  10/6/2011 

29/11/201

1 73.455,00 €   

Πρόγραµµ

α   

  

Κινητικότητας (EASY-

TRIP)     

Ευρωπαϊκή

ς   

             Εδαφικής   
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Συνεργασί

ας   

             ΕΛΛΑΔΑ  –  

             

ΒΟΥΛ-ΑΡΙΑ 

2007 

             –  2013  

7.   

Αποκατάστα

ση   ανενεργών  18/8/2011 30/3/2012 

230.000.000,

00 €   

Επιχειρησια

κό   

  

ΧΑΔ

Α  του  

Καλλικρατικ

ού      

Πρόγραµµ

α   

  

Δήµο

υ  

Σερρώ

ν  και  

προµήθει

α      

Περιβάλλο

ν  και  

  

εξοπλισµ

ού           Αειφόρος   

             Ανάπτυξη   

             Πρόσκληση  4.7 

8.   

Προµήθε

ια    

Εξοπλισµο

ύ  

28/11/201

1 13/1/2012 360.786,06 €   Ε .Π .   

  Ειδικών  Σχολείων  και      

ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑ  –  

  

Τµηµάτων Ένταξης 

Σχολικών      ΘΡΑΚΗ   

  

Μονάδων Δήµου 

Σερρών         

9.   

Αυτοκίνητο 

για  

ΑΜΕ

Α  από  2011 2011 65.000,00 €   ΟΠΑΠ   
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  ΟΠΑΠ             

10.   

Απαλλοτριώσ

εις   

κεντρικο

ύ  2011 2011 

2.000.000,00 

€   Πράσινο Ταµείο  

  πάρκου             

          

Σύνολο  

16.851.588,75 €   

         ΠΙΝΑΚΑΣ 2      

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011  ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΑΞΗ   

             

α /α   

Τίτλος 

πράξης      

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός   

Πρόγραµµ

α   

         κατάθεσης  έγκρισης  έργου   

χρηµατοδοτήσε

ων  

1.   

Επέκτασ

η  

ΧΥΤ

Α  Δήµου  14/7/2011 10/5/2012 

5.005.000,00 

€   

Επιχειρησια

κό   

  Σερρών        

(ενηµέρωσ

η    

Πρόγραµµ

α   

 

 

 

 

 

  

αστικ

ές    

εµπορευµατικ

ές    (επιλέξιµος   ENERGY FOR 

  µεταφορές    προϋπολογισµ  EUROPE  
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(ENCLOSE) ός )  

             

(Πρόσκληση  

2011) 

             

Πρόσκληση 

1.12 

4.   

Βελτίωσ

η    

ενεργειακ

ής  19/5/2011 5/3/2012 424.073,69 €   

Επιχειρησια

κό   

  

απόδοσης του 5ο υ   

Δηµοτικού      

Πρόγραµµ

α   

  

Σχολείου Δήµου Σερρών µε 

την      

Περιβάλλο

ν  και  

  

υλοποίησ

η     δράσεων      Αειφόρος   

  

εξοικονόµησ

ης  

ενέργεια

ς  και      Ανάπτυξη   

  

την 

εγκατάσταση  

συστήµατο

ς        

  

αβαθούς 

γεωθερµίας          

5.   Πρότυπο  

επιδεικτικ

ό  έργο  14/6/2011 5/3/2012 181.318,00 €   

Επιχειρησια

κό   

  

εφαρµογώ

ν   

Ανανεώσιµω

ν      

Πρόγραµµ

α   

  

Πηγώ

ν   Ενέργειας  και      

Περιβάλλο

ν  και  

  Εξοικονόµησ Ενέργει στο      Αειφόρος   
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ης  ας  

  

20ο  

Δηµοτικό          Ανάπτυξη   

             

Πρόσκληση 

1.12 

6.   

Ηλεκτρονικ

ές   Υπηρεσίες  10/6/2011 

29/11/201

1 73.455,00 €   

Πρόγραµµ

α   

  

Κινητικότητας (EASY-

TRIP)     

Ευρωπαϊκή

ς   

             Εδαφικής   

             

Συνεργασί

ας   

             ΕΛΛΑΔΑ  –  

             

ΒΟΥΛ-ΑΡΙΑ 

2007 

             –  2013  

7.   

Αποκατάστα

ση   ανενεργών  18/8/2011 30/3/2012 

230.000.000,

00 €   

Επιχειρησια

κό   

  

ΧΑΔ

Α  του  

Καλλικρατικ

ού      

Πρόγραµµ

α   

  

Δήµο

υ  

Σερρώ

ν  και  

προµήθει

α      

Περιβάλλο

ν  και  

  

εξοπλισµ

ού           Αειφόρος   

             Ανάπτυξη   

             Πρόσκληση 4.7 
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8.   

Προµήθε

ια    

Εξοπλισµο

ύ  

28/11/201

1 13/1/2012 360 .786,06 €   Ε .Π .   

  Ειδικών  Σχολείων  και      

ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑ  –  

  

Τµηµάτων Ένταξης 

Σχολικών      ΘΡΑΚΗ   

  

Μονάδων Δήµου 

Σερρών         

9.   

Αυτοκίνητο 

για  

ΑΜΕ

Α  από  2011 2011 65.000,00 €   ΟΠΑΠ   

  ΟΠΑΠ             

10.   

Απαλλοτριώσ

εις   

κεντρικο

ύ  2011 2011 

2.000.000,00 

€   Πράσινο Ταµείο  

  πάρκου             

          

Σύνολο  

16.851.588,75 €   

         ΠΙΝΑΚΑΣ 2      

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011  ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΑΞΗ   

             

α /α   

Τίτλος 

πράξης      

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός   

Πρόγραµµ

α   

         κατάθεσης  έγκρισης  έργου   

χρηµατοδοτήσε

ων  

1.   

Επέκτασ

η  

ΧΥΤ

Α  Δήµου  14/7/2011 10/5/2012 

5.005.000,00 

€   

Επιχειρησια

κό   
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  Σερρών        

(ενηµέρωσ

η    

Πρόγραµµ

α   

 

 

 

     

Σύνολ

ο  5.624.994,  00 €   

    ΠΙΝΑΚΑΣ 4       

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2012    

   ΚΑΙ Ε ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012    

         

α /α  

Τίτλος 

πράξης    

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός   Πρόγραµµα  

    κατάθεσης  έγκρισης  έργου   

χρηµατοδοτήσεω

ν  

1.  Υπηρεσίες   

Τεχνική

ς  13/3/2012 3/4/2012 50.000,00 €   

Μονάδ

α  Οργάνωσης  

 

Υποστήριξης Δήµου 

Σερρών       της Διαχείρισης  

2.  Δηµιουργία   

Κέντρο

υ  20/3/2012 15/5/2012 300.000,00 €   

Ε .Π .    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  

 

Συµβουλευτική

ς        

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣ

Η  

 

Υποστήριξ

ης  -υναικών         
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θυµάτων  

βίας  σε  τοπικό         

 

επίπεδο στο Δήµο 

Σερρών         

3.  

Πρόγραµµα 

καταπολέµησης  20/4/2012 16/7/2012 816.000,00 €   Ε .Π .  Ανάπτυξη  

 φτώχειας         Ανθρωπίνου  

         Δυναµικού  

4.  Προώθηση  

ανακύκλωση

ς  15/6/2012 12/7/2012 301.000,00 €   «ΑΣΤΙΚΗ  

 

απορριµµάτ

ων  και  αγορά       

ΑΝΑΖ:Ο-

ΟΝΗΣΗ»  

 

απορριµµατοφό

ρου  στο       

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ  

 

Δήµο 

Σερρών           

     Σύνολο  

1.467.000,

00 €    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΑΞΗ  
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α /α  

Τίτλος 

πράξης    

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός  Πρόγραµµα   

     κατάθεσης  έγκρισης  έργου  

χρηµατοδοτήσε

ων  

1.  

Παρεµβάσ

εις  

εξοικονόµησ

ης  9/7/2012  399.105,00 €  Ε .Π .   

 

ενέργειας  

στο  υφιστάµενο     

«ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ   

 

κτιριακό δυναµικό του 

Δήµου     

ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ  

 Σερρών        

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2007 

        –  2013»   

2.  

Διαµόρφω

ση  –  

Αναβάθµισ

η  20/7/2012  

4.115.383,45 

€  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ

Ο  

 

Δικτύου Παιδικών 

Χαρών      

ΠΡΟ-

ΡΑΜΜΑ   

        

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ  –  

        

ΘΡΑΚΗΣ 

2007 –  

        2013  

3.  

Πνευµατικ

ό   Κέντρο  –  25/7/2012  450.000,00 €  Ε .Π .   

 Αίθουσα   Πολλαπλών     

ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ  –  
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 Χρήσεων  στην  Τοπική     

ΘΡΑΚΗΣ ,       

ΕΦΔ  

 

Κοινότητα 

Ορεινής      ΕΛΛΗΝΚΗ   

         ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

         ΤΟΠΙΚΗΣ   

         

ΑΝΑΠΤΥΞ

ΗΣ   

         ΚΑΙ    

         

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ

ΗΣ  

4.  Πρότυπη    

Πράσιν

η  

Ηµεροµην

ία   

5.000.000,00 

€  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Αγροκτηνοτροφική 

Κοινότητα  έγκρισης    ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟ

Σ  

 Ελαιώνα Δήµου Σερρών  από    

ΑΝΑΠΤΥΞ

Η   

      δηµοτικό    

«ΠΡΑΣΙΝΕ

Σ   

      συµβούλιο    

Α-

ΡΟΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  

      19/9/2012   

ΝΗΣΙ:ΤΙΚΕ

Σ   

         ΚΟΙΝΟΤΗΤ –  
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ΕΣ  

         ΝΕΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ  

         ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  

5.  

Ενεργειακή αναβάθµιση 

του  

Ηµεροµην

ία   270.000,00 €  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

κτιρίου του Μουσείου 

Τέχνης  έγκρισης    ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟ

Σ  

 

«Κ .Ξενάκη

ς»     από    

ΑΝΑΠΤΥΞ

Η   

      δηµοτικό       

      συµβούλιο       

      19/9/2012      

       Σύνολο  

10.234.488,4

5  €     

      ΠΙΝΑΚΑΣ 6      

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡ ΑΣΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΟΥΣ    

    

ΦΟΡΕΙΣ  ΚΑΙ ΙΑ ΛΟ ΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛ Ν ΦΟΡΕ 

Ν     

         

α /α  

Τίτλος 

πράξης    

Ηµεροµην

ία  

Ηµεροµην

ία  

Προϋπολογισµ

ός  Πρόγραµµα   

      κατάθεσης  έγκρισης  έργου  

χρηµατοδοτήσε

ων  

1.  Εγκατάστα   σταθµού     Επιχειρησια  
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ση  κό  

 

Συµπαραγωγ

ής  

Ηλεκτρισµο

ύ  30/6/2011  

1.845.000,00 

€  Πρόγραµµα   

 και  

Θερµότητα

ς  Υψηλής     

Περιβάλλο

ν  και  

 

Αποδοτικότητας 

(ΣΗΘΥΑ )   σε     Αειφόρος   

 

συνδυασµ

ό  

µ

ε  συστήµατα     Ανάπτυξη   

 

ψύξη

ς  µε  χρήση  

φυσικο

ύ        

 

αερίου στο -ενικό 

Νοσοκοµείο        

 Σερρών  

(Προγραµµατι

κή        

 Σύµβαση  µε  το  -ενικό        

 

Νοσοκοµείο 

Σερρών )         

       

Σύνολο 

1.845.000,00 €     

 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10Η  

 

Η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης είναι η δέκατη 

προτεραιότητά µας.  
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Είχατε δεσµευθεί προεκλογικά ότι  θα συνεχίσουµε και θα 

ολοκληρώσουμε το υπόγειο παρκινγκ 160 (εκατόν εξήντα )  θέσεων στην 

αλάνα πίσω από το Διοικητήριο .  Πράγματι το έργο αυτό συνεχίζεται ,  

ολοκληρώνεται και πρόκειται να λειτουργήσει κατά το έτος 2013. 

Είναι ένα διαχρονικό έργο και όταν η παράταξή µας ήταν στην 

αντιπολίτευση το ψήφισε ,  το υπερασπίστηκε και τώρα το συνεχίζει  και 

το ολοκληρώνει .  Είναι ένα έργο που θα συμβάλει σηµαντικά στην 

αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος .  

Για το ιστορικό του έργου να πούµε ότι  οι  προσπάθειες για την 

κατασκευή του ,  ξεκίνησαν στη δημαρχιακή θητεία του κ .  Μητλιάγκα 

1999 –  2002,  µε την προμελέτη του έργου και την προκήρυξη του 

πρώτου διαγωνισµού .  Οι διαγωνισµοί συνεχίστηκαν και στη θητεία του 

κ .  Μωυσιάδη 2003 –  2006,  οι οποίοι  απέβησαν άγονοι ,  ενώ ο 

διαγωνισµό κατά τη διάρκεια της θητείας του κ .  Βλάχου 2007 –  2010 

καρποφόρησε και ξεκίνησαν οι  εργασίες το Δεκέμβριο 2010. 

Οι εργασίες συνεχίσθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

δημαρχιακής θητείας ,  τα έτη 2011 –  2012 και το έργο ολοκληρώνεται 

και πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο  2013.  

 Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 4.700.000 €.  Από αυτά τα 

4.700.000 €  τα 2.447.700 € τα διαθέτει  ο Δήµος Σερρών και τα  

2.252.300 € ο ιδιώτης ,  ο οποίος θα το  εκµεταλλευθεί για 30 (τριάντα )  

χρόνια και θα καταβάλει στο Δήµο το 3% επί του συνόλου των 

ακαθαρίστων εσόδων .  

Από το ποσό των 2.447.700 €  που θα διαθέσει ο Δήµος για την 

κατασκευή του έργου ,  τα μισά σχεδόν χρήµατα θα διατεθούν από τα 

χρήµατα αυτής της δημαρχιακής θητείας και συγκεκριμένα 750.000 €  

από ΣΑΤΑ 2011 και 285.000 €  από ΣΑΤΑ 2012.   
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Εκτός από την ολοκλήρωση του υπόγειου πάργ κιν στην αλάνα 

πίσω από το Διοικητήριο ,  είχαµε επίσης δεσµευθεί προεκλογικά ότι  

στο χώρο της δηµοτικής αγοράς θα δημιουργηθεί υπέργειος χώρος 

πρασίνου και κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης .  

Μετά από αγώνα ενάµιση ετών για να µη χαρακτηρισθεί η 

δηµοτική αγορά μνημείο ,  µε στόχο να κατεδαφισθεί και να 

µμετατραπεί σε πλατεία ,  ο αγώνας είχε το επιθυμητό αποτέλεσµα .  Με 

τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και του Συμβουλίου 

της Επικρατείας η δηµοτική αγορά δεν χαρακτηρίστηκε μνημείο µε 

αποτέλεσµα την κατεδάφισή της και την έναρξη των εργασιών για να 

μετατραπεί ο χώρος του ακινήτου της δηµοτικής αγοράς σε χώρο 

πράσινου µε προοπτική κατασκευής υπόγειου παρκινγκ .   

Με τη δημιουργία πλατείας στο χώρο του ακινήτου της δηµοτικής 

αγοράς η πλατεία Εµπορίου διευρύνε ται κατά δύο στρέµµατα και 

μετατρέπεται πλέον σε µία τεράστια πλατεία την οποία θα 

απολαµβάνουν οι  πολίτες .  Η προεργασία για την κατασκευή υπόγειου 

χώρου στάθμευσης στο χώρο του ακινήτου της δηµοτικής αγοράς ,  

µπορεί να ξεκινήσει µετά τη λειτουργία του υπόγ ειου χώρου 

στάθμευσης στο χώρο πίσω από το Διοικητήριο και ανάλογα µε την 

πορεία που θα έχει .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 11Η  

 

Ενδέκατη προτεραιότητά µας είναι ο εξωραϊσµός του εµπορικού και 

ιστορικού κέντρου της πόλης µε πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων.  
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού :  

α)  Με την ανάληψη των καθηκόντων µας εκπονήσατε μελέτη για 

την «πεζοδρόμηση τµήµατος της οδού Μεραρχίας »  και εν συνεχεία 

αναδείχθηκε ο ανάδοχος .  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από χρήµατα της ΣΑΤΑ 2012, η οποία 

ακόµη δεν έχει  αποδοθεί στους Δήµους .  Μόλις χορηγηθεί η ΣΑΤΑ 

2012 θα υπογραφεί η σύµβαση και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του 

έργου .  

β)  Υλοποιείται το διαχρονικό έργο των αστικών αναπλάσεων ,  

σύµφωνα µε το οποίο διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια σε κεντρικούς 

δρόµους της πόλης ,  αντικαθίστανται οι  πλάκες πεζοδροµίου ,  

τοποθετούνται φωτιστικά ,  κατασκευάζονται ράµπες για ΑΜΕΑ ,  ειδικές 

διαβάσεις για τυφλούς ,  φυτεύονται δένδρα κ .λπ .  

Για το ιστορικό του έργου αυτού ,  να υπενθυµίσουµε για άλλη µία 

φορά ,  ότι η πρόταση κατατέθηκε στις  10-2-2010 (ακολούθησαν άλλες 

2 αιτήσεις ,  Αύγουστο και Νοέμβριο 2010) και η πρόταση εγκρίθηκε 

τον Δεκέμβριο 2010. - ια το έργο αυτό το οποίο υποστηρίξαµε και 

ψηφίσαµε όταν ήµασταν στην αντιπολίτευση ,  µε την ανάληψη των 

καθηκόντων µας ,  κινηθήκαμε γρήγορα ,  επισπεύσαµε  τις  διαδικασίες 

και στις  24-6-2011 εγκρίθηκε η άδεια δημοπράτησης ,  υλοποιήθηκε η 

διαδικασία του διαγωνισµού ,  µε αποτέλεσµα στις  2-1-2012 να 

υπογραφεί η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρία και να ξεκινήσει η 

υλοποίηση του έργου .  

γ)  Έχοντας πάντα ως στόχο τον εξωραϊσµό του ιστορικού και 

εµπορικού κέντρου της πόλης ,  καταθέσαµε στις  9-12-2011 την 

πρόταση «Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις  ανοικτών δηµόσιων χώρων στο 

Δήµο Σερρών»  προϋπολογισμού 4.300.000 €  προκειμένου η πρόταση 
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αυτή να ενταχθεί  σε πρόγραµµα για να υλοποιήσ ουµε το έργο.  

Περιµένουµε την αξιολόγηση της πρότασης .  Ήδη τα αποτελέσματα θα 

τα ξέραμε,  ας ευχηθούμε να είναι θετικά και θα αναβαθμιστεί  ακόμα 

περισσότερο το κέντρο της πόλης,  αλλά λόγω των συνεχών, λόγω της 

πολιτικής αστάθειας που υπάρχει και των συνεχών  αλλαγών των 

κυβερνήσεων καθυστερεί να υπογραφεί η αξιολόγηση αυτών των έργων 

από τον αρμόδιο υπουργό.  

Τα παραπάνω έργα είναι βέβαιο ,  ότι θα συµβάλλουν όχι  µόνο 

στον εξωραϊσµό του ιστορικού και εµπορικού κέντρου της πόλης ,  αλλά 

θα κάνουν την πόλη µας πιο όµορφη και λειτουργική .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 12Η  

 

Η αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη είναι η δωδέκατη προτεραιότητά 

µας.  

 

Είχαµε δεσµευθεί προεκλογικά να εξωραΐσουμε το σημερινό 

φυσικό χώρο του Αγ .  Ιωάννη και να διαμορφώσουμε επίσης τα τριάντα 

(30) στρέµµατα δηµοτικής έκτασης που υπάρχουν στην περιοχή αυτή ,  

τα οποία θα αποτελέσουν συνέχεια του σημερινού φυσικού χώρου του .  

Πράγματι,  εξωραΐσαµε το σημερινό φυσικό χώρο του Αγ .  Ιωάννη 

µε τη λειτουργία του δηµοτικού αναψυκτηρίου στη λίµνη ,  τη 

δημιουργία νέου σιντριβανιού στην πλατεία του Αγ .  Ιωάννη ,  το 

φωτισµό της λίµνης ,  τη βαφή της ξύλινης περίφραξης της λίµνης ,  τον 

καθαρισµό της λίµνης κι  άλλες παρεµβάσεις .  

Με αυτές τις  παρεµβάσεις εξωραϊσµού του σημερινού φυσικού 

χώρου του Αγ .  Ιωάννη και τη λειτουργία του δηµοτικού αναψ υκτηρίου 
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δηµιουργήθηκε ακόµη μεγαλύτερη κινητικότητα και επισκεψιμότητα 

στην τουριστική αυτή περιοχή της πόλης .  

Ο στόχος της διαμόρφωσης των τριάντα στρεµµάτων δηµοτικής 

έκτασης στην περιοχή του Αγ .  Ιωάννη για να αποτελέσουν συνέχεια 

του σημερινού φυσικού χώρου του ,  παραµένει .   

Μόλις αναλάβαμε το Δήµο µία από τις  πρώτες ενέργειές µας 

ήταν η εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση αυτών των 30 (τριάντα )  

στρεµµάτων δηµοτικής έκτασης στον Αγ .  Ιωάννη .  Η μελέτη είναι 

έτοιµη από το 2011 και επρόκειτο να χρηµατοδοτήσουµε αυτό το έργο 

µε χρήµατα της ΣΑΤΑ .  Δυστυχώς όµως λόγω των συνεχώς μειούµενων 

δραµατικά χρηµατοδοτήσεων του κράτους προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση το έργο δεν υλοποιήθηκε .  

 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 13Η  

 

Δέκατη τρίτη προτεραιότητά µας είναι η ολοκλήρωση του 

κολυμβητηρίου  

 στο αθλητικό πάρκο Οµόνοιας.  

 

Έχουµε διατυπώσει στο πρόγραµµά µας ότι  «το έργο επιβάλλεται 

να υλοποιηθεί  µε χρήµατα που πρέπει να διεκδικηθούν από την 

πολιτεία ,  αλλά αν κριθεί  αναγκαίο έχει  χρέος ο Δήµος να συνδράµει 

οικονοµικά για την αποπεράτωση του  έργου αυτού».  

Μία από τις  πρώτες ενέργειες που έγιναν από τη δηµοτική αρχή 

μόλις αναλάβαµε ,  ήταν η επίσκεψή µου στο αρµόδιο Υπουργείο ,  

σχετικά µε το θέµα της χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση του 
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κολυμβητηρίου ,  αλλά η απάντηση ήταν κατηγορηµατικά και ξεκά θαρα 

αρνητική ,  λόγω της οικονοµικής κρίσης ,  που δεν άφηνε κανένα 

περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση και ενέργειες .  

Δυστυχώς ένα από τα πρώτα θύµατα της οικονοµικής κρίσης είναι 

οι  υποδοµές στον αθλητισµό και τον πολιτισµό .  

Στις προθέσεις µας ήταν να εντάξουµ ε το έργο της ολοκλήρωσης 

του κολυμβητηρίου στο πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ»  του Καλλικράτη ,  αλλά 

δυστυχώς το πρόγραµµα αυτό δεν υλοποιήθηκε .  

Οι προσπάθειές µας για την εξεύρεση πόρων από διάφορες πηγές ,  

προκειμένου να υλοποιηθεί  το έργο θα συνεχισθούν .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 14Η  

 

Δέκατη τέταρτη προτεραιότητά µας είναι η μεταστέγαση 

του σημερινού Δημαρχείου στο κτίριο της πρώην 

Νομαρχίας.  

 

Στο χώρο του πρώην κτιρίου της Νομαρχίας έχουν μεταφερθεί η 

Πολεοδοµία του Δήµου και το ΚΕΠ του Δήµου ,  µε αποτέλεσµα αυτή 

τη στιγµή να λε ιτουργούν στο κτίριο αυτό τέσσερις υπηρεσίες του 

Δήµου και συγκεκριμένα η Πολεοδοµία ,  το ΚΕΠ ,  η Κοινωνική 

Μέριµνα και η Ανάπτυξη και Αγροτική Οικονοµία .  

Επίσης,  το δηµοτικό συµβούλιο του Δήµου Σερρών λειτουργεί  

στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου .  

Ο στόχος για τη συγκέντρωση των ήδη λειτουργούντων 

υπηρεσιών του Δήµου στο ισόγειο χώρο του κτιρίου της πρώην 

Νομαρχίας παραµένει ,  όπως επίσης και η μεταφορά κι  άλλων 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

58 

υπηρεσιών του Δήµου μακροπρόθεσμα ,  ώστε το Δημαρχείο να 

μεταστεγαστεί  σ’  αυτό το κτίριο .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 15Η  

 

Δέκατη πέµπτη προτεραιότητά µας τα στρατόπεδα.  

 

Ένα θέµα που ταλάνιζε το Δήµο Σερρών εδώ και δεκαετίες ,  το 

θέµα της παραχώρησης των στρατοπέδων στο Δήµο Σερρών ,  βρήκε τη 

λύση του µε τον καλύτερο τρόπο και ένα όραµα των Σερραίων 

δηµοτών ,  η απόδοση των στρατοπέδων στην τοπική κοινωνία για 

χρήσεις πρασίνου και κοινωνικών λειτουργιών παίρνει  πλέον σάρκα 

και οστά .  

Επιτεύχθηκε συµφωνία μεταξύ Δήµου Σερρών και Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας ,  σχετικά µε τα στρατόπεδα Εµ .  Παπά –  Παπαλουκά –  

Αποθήκες  Πυρομαχικών Λευκώνα και θα περιέλθουν οριστικά και 

αμετάκλητα στο Δήµο Σερρών τα 300 (τριακόσια )  στρέµµατα από το 

σύνολο των  345 (τριακόσια σαράντα πέντε )  στρεµµάτων των τριών 

στρατοπέδων .  Η διαδικασία για να περιέλθουν τα 300 στρέµµατα στην 

κυριότητα του  Δήµου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχισθεί  και 

για το έτος 2013 μέχρι την ολοκλήρωσή της .  

 Ο πρώτος στόχος είναι ο καθαρισµός και η συντήρηση των 

στρατοπέδων ,  ώστε να είναι επισκέψιµα στους πολίτες ,  ενώ ο επόµενος  

στόχος είναι η αξιοποίηση των κτιρί ων των στρατοπέδων µέσω 

προγραµµάτων ή και ιδίων πόρων .  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 16Η  
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Το κεντρικό πάρκο είναι η δέκατη έκτη προτεραιότητά µας.  

 

 Η δηµοτική αρχή στις  21 Ιουλίου 2011 εξασφάλισε από το 

Πράσινο Ταµείο 2.000.000 € για απαλλοτριώσεις και αποζηµιώσεις 

δικαιούχων του κεντρικού  πάρκου .  - ια να αποδοθούν τα χρήµατα αυτά 

στους δικαιούχους υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες οι  οποίες είναι 

σε εξέλιξη ,  ενώ για κάποια οικόπεδα εκκρεµούν δικαστικές αποφάσεις 

που θα καθυστερήσουν ακόµη περισσότερο αυτές τις  χρονοβόρες 

διαδικασίες .  

Εκτός από την εξασφάλιση των 2 εκ.  €  για τις  απαλλοτριώσεις 

και αποζηµιώσεις δικαιούχων του κεντρικού πάρκου ,  επεκτείναµε και 

εξωραΐσαµε το σημερινό χώρο του κεντρικού πάρκου .  

Επεκτείναµε το κεντρικό πάρκο κατά ένα ακόµη στρέµµα µε την 

κατεδάφιση του κτιρίου του παιδικού σταθµού που βρίσκονταν στις  

παρυφές του κεντρικού πάρκου .  Επίσης εξωραΐσαµε το σημερινό χώρο 

του κεντρικού πάρκου µε την ανακαίνιση του θερινού θεάτρου ,  τη 

λειτουργία του σιντριβανιού και τη λειτουργία του δηµοτικού  

αναψυκτηρίου στο θεατράκι ,  µε αποτέλεσµα ο χώρος να αποκτήσει 

ζωντάνια ,  διότι  άρχισε να τον επισκέπτεται πολύς κόσµος .  

 Η αξιοποίηση του χώρου του κεντρικού πάρκου θα συνεχισθεί  

και µε την πεζοδρόμηση της οδού Δορυλαίου ,  η οποία χωρίζει  το χώρο 

του πρώην κτηνιατρείου  µε τον υπόλοιπο χώρο του κεντρικού πάρκου ,  

ώστε οι  δύο αυτοί χώροι να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα 

ενιαίο μεγάλο χώρο ,  το μεγαλύτερο ανοιχτό χώρο στο κέντρο της 

πόλης .  
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Κύριε πρόεδρε ,  κυρίες και κύριοι  σύµβουλοι ,  αγαπητοί µου 

συνδημότες,  

Με όσο πιο σύντοµο τρόπο μπορούσα ,  κατέθεσα την δράση της 

δηµοτικής αρχής κατά το έτος 2011 σχετικά µε την υλοποίηση των 16 

(δέκα έξι)  προτεραιοτήτων για τις  οποίες δεσµευθήκαµε προεκλογικά 

και είµαστε στη διάθεση όλων σας για να απαντήσουµε σε ερωτήσεις ,  

διευκρινήσεις και τοποθετήσεις σας .  

Με την πίστη ότι  η αποστολή των αιρετών είναι να υπηρετούν µε 

τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες και τον τόπο τους ,  θα συνεχίσουµε 

να διαθέτουµε όλες µας τις  δυνάµεις για προσφορά και δημιουργία ,  µε 

γνώµονα το συµφέρον του δήµου και των δηµοτών .  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί συμπολίτες σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να 

δώσω τον λόγο για τις  τοποθετήσεις στους επικεφαλής πρώτα των 

συνδυασμών, μετά στους δημοτικούς συμβούλους και τα λοιπά.  

 Όμως, επειδή σε αυτή την ανοικτή διαδικασία οι  πολίτες έχουν 

τον πρώτο λόγο και επειδή δέχθηκα την πρόταση αυτή σύσσωμα από 

την αντιπολίτευση, νομίζω ότι  θα πρέπει εμείς  την αγκαλιάζουμε και 

ως προεδρείο αλλά και ως δημοτι κή αρχή, να δώσουμε τον λόγο πρώτα 

στους πολίτες.   

Με την βοήθεια του γραμματέα του κ.  Χουρουζίδη θα ανοίξουμε 

μια λίστα ονομάτων, όποιος πολίτης θέλει ,  μπορεί να αναφέρει το 

όνομά του,  θα έχει  τον χρόνο δυο ή τριών λεπτών το πολύ για να 

τοποθετηθεί πάνω στον απολογισμό που πριν από λίγο ολοκλήρωσε ο 

κ.  Δήμαρχος.   
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 Παρακαλώ ποιοι  συμπολίτες μας θέλουν να συμμετέχουν; 

Παρακαλώ υπάρχουν δυο μικρόφωνα σε κυκλοφορία,  εάν είναι 

δυνατόν,  Γιώργο πάρε ένα μικρόφωνο να βρίσκεσαι  σε έναν και 

κάποιος άλλος στον δεύτερο διάδρομο.  

Λοιπόν,  θα ξεκινήσουμε.  Πείτε το όνομά σας πως λέγεστε;  

Ανθυμιάδης.  Ο κύριος;  Γεωργιάδης.   

Κος   :  

Αυτοί είναι τοπικοί σύμβουλοι πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπα πολίτες και όχι  τοπικοί και δημοτικοί σύμβουλοι.   

Κος   :  

Είμαστε και πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Μετά θα έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς πολίτες δεν έχουμε.  Δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν έχουμε; Αναφέρομαι αποκλειστικά αυτή την στιγμή σε πολίτες 

και μετά θα έχετε τον λόγο κύριε Ανθυμιάδη. Άρα λοιπόν,  διαγράψτε 

τον κ.  Αθυμιάδη. Μόνο πολίτες σας πα ρακαλώ. Γεωργιάδης.  

Μιχαηλίδης.  Δαλίσκσα. Σαββαϊδης.  Η κυρία Ιλανίδου. Η κυρία 

Ελευθεριάδου. Η κυρία Κιάκου. Άλλος κανείς  από τον δεύτερο εδώ 

διάδρομο; Όχι.  Άλλος κανείς;  Ωραία.  Ξεκινάμε γραμματέα από τον κ.  

Γεωργιάδη.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟ  

 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε εύχομαι οι  προτάσεις σου να υλοποιηθούν.  Πρόεδρε ο 

χρόνος που δίνεις  δυο λεπτά, έχω εμπειρία,  δεν αρκεί.  Περιορίζεις  τον 

χρόνο ο οποίος μου είναι,  πώς να ικανοποιήσω και εγώ τον εαυτό μου 

με τις  απόψεις σου, να ελέγξω εσάς στ α θέματα τα οποία έχουμε.   

 Το δίλεπτο σας το χαρίζω, δώστε το σε κανέναν άλλο πολίτη,  

γιατί  ο χρόνος μου είναι μικρός.  Δεν φτάνει  για το θέμα που έχω. Το 

ξέρετε κιόλας.  Δώστε τον όπου θέλετε.  Σας εύχομαι όμως Δήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε κ.  Γεωργιάδη θέλω η αποψινή βραδιά να μην έχει  εντάσεις,  

είναι μια…  

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.  Είναι ένα θέμα με δυο σκέλη. Εγώ έκανα 

δέκα χρόνια για να φτάσω εδώ και έξι  χρόνια  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην κάνουμε διάλογο και….  

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Τώρα τελείωσε ο χρόνος μου. Άφησέ με να φύγω τότε.  Εάν θέλετε να 

μείνω να συζητήσω, να έχω χρόνο, γιατί  τα ξέρετε τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρα των δυο ή τριών λεπτών δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω 

χρόνο, διότι  πρέπει να τοποθετηθούν,  σκεφτείτε και άλλοι συμπολίτες 

μας και άλλοι  δημοτικοί σύμβουλοι…  

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Σας δικαιολογώ, πρόεδρε,  αλλά ο χρόνος είναι ελάχιστος για μένα. 

Παράκληση . .ένα έγγραφο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε στον δεύτερο δημότη μας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

63 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Εύχομαι,  κύριε Δήμαρχε,  όλες οι  προτάσεις σας να υλοποιηθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μιχαηλίδης.  Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη.   

Κος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο.  Εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι  

που εμείς  που έχουμε ζήσει και κάποια χρόνια στο εξωτερικό και 

βλέπουμε εκεί  πως αντιμετωπίζει  ο Δήμος τους πολίτες,  βέβα ια έχει  

σχέση με την εμφάνιση της πόλης.   

Γίνονται κάτι  παρεμβάσεις τώρα στην πόλη μας.  Αυτό σημαίνει  

ότι  πολλά λεφτά δεν υπάρχουν αλλά κάποια θα υπάρχουν.  Εκείνο που 

περιμένω εγώ να δω σε αυτές τις  παρεμβάσεις είναι να γίνεται έτσι το 

έργο,  ούτως ώστε να φαίνονται καθαρά στις  λωρίδες κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων, οι  λωρίδες κυκλοφορίας για τα ποδήλατα, τα πεζοδρόμια 

να μην είναι κατειλημμένα από τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, τρύπες 

και τα λοιπά. Δηλαδή να υπάρχει μια τάξη. Μόνο αυτό δεν βλέπω.  

Δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις ,  τα αυτοκίνητά μας σε τρεις  μέρες 

είναι βρώμικα διότι  υπάρχουν πολλές σκόνες στους δρόμους και γενικά 

δίνουμε χρήματα νομίζω κάπου χωρίς να γίνεται καλύτερη η ζωή μας.  

Απλά τα δίνουμε απλά για να τα δώσουμε.    

Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Δαλίσκα νομίζω ζήτησε τον λόγο.   

Κα ΚΑΛΙΣΚΑ:  

Κύριε Δήμαρχε,  προσωπικά δεν συμφωνώ με τις  προτεραιότητες που 

θέτει  η δημοτική σας αρχή αλλά αυτό είναι ένα τελείως υποκειμενικό 

θέμα. Επίσης μια απορία που μου γεννήθηκε απόψε στα όσα είπατε,  
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είναι ότι  δεν καταλαβαίνω την τεχνοκρατική αντίληψη πολλών 

δημάρχων να μας λένε ότι  υπάρχουν εκατομμύρια σε διάφορα 

προγράμματα, προσωπικά δεν το καταλαβαίνω, προσωπικά δεν 

καταλαβαίνω αυτή την τεχνοκρατική αντίληψη ενώ θα περίμενε ένας 

πολίτης,  όλα αυτά τα χρήματα, τα 22 εκατομμύρια που αναφέρατε να 

δίνονται απευθείας στους δήμους για να βάζουν σοβαρές 

προτεραιότητες.  Είναι μια απορία που σαν δημοτικός άρχοντας θα 

ήθελα να μου την λύσετε.  

 Επειδή όμως προέρχομαι από τον χώρο των εκπαιδευτικών και 

έκανα μια ανάγνωση στην λογοδοσία σας,  θα ήθελα να βάλω δυο, τρία 

θέματα, που αφορούν την εκπαίδευση δεδομένου ότι  και με τον 

Καποδίστρια και με τον Καλλικράτη πάνω από 100 αρμοδιότητες έχουν 

περάσει στους Καλλικρατικούς δήμους που αφορούν την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τα θέματα παιδείας.   

 Το πρώτο είναι,  το ξέρετε πολύ καλά, η υποχρηματοδότηση των 

σχολείων. Και το τονίζω αυτό γιατί  εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι  

χρηματοδοτήσεις δεν φτάνουν εγκαίρως στις  σχολικές μονάδες,  με 

αποτέλεσμα να είναι έκθετες και να μην έχουν να πληρώσουν ρεύμα, 

να μην έχουν χρήματα για αναλώσιμα, να μην έχουν να εξασφαλίσουν 

το πετρέλαιο,  να καταντάνε οι  σχολικές μονάδες … μιας υπόθεσης 

πάρα πολύ σοβαρής.   

 Θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται τα σχολεία εγκαίρως,  όχι  αφού 

περάσουν τα τρίμηνα και να περιμένουν πότε θα αποκτήσουν εκείνα τα 

χρήματα για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους οι  

εκπαιδευτικές μονάδες.  

 Και εδώ να θυμίσω κάτι που διάβασα μέσα στην λογοδοσία και 

αναφέρεται για την σίτιση απόρων πολιτών, πώς δεν μπορέσατε να 
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λύσετε την σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου; Θα ταΐζουμε δηλαδή τους 

άπορους και δεν έχουμε χρήματα να λύσουμε το πρόβλημα της σίτισης 

του Μουσικού Σχολείου; Είναι δηλαδή απορίας άξιο.   

 Το τρίτο που θα ήθελα να σημειώσω και είναι το πιο σοβαρό από 

όλα, έχει  να κάνει  με τα Νηπιαγωγεία της πόλης,  που τα παραπάνω από  

τα μισά βρίσκονται σε ενοικιαζόμενους χώρους,  μαγαζιά και υπόγεια,  

πράγμα απαράδεκτο.  Θα ήθελα να το βάλετε σαν σοβαρή 

προτεραιότητα της δημοτικής σας αρχής και να τελειώνουμε πλέον με 

τα μισθώματα και με τα νηπιαγωγεία που βρίσκονται και στεγάζονται 

σε απαράδεκτους χώρους.   

 Εάν κάτι  αξίζει  σε αυτό τον τόπο ως επένδυση, είναι η 

εκπαίδευση της νέας γενιάς.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Σαββαϊδης έχει  τον λόγο.  

Κος ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε άκουσα με όσο το δυν ατόν μεγαλύτερη προσοχή αυτά 

που είπατε στην ομιλίας σας για την οικονομική διαχείριση του Δήμου, 

άκουσα για την βελτίωση των προβλημάτων της πόλης,  για την 

κοινωνική πολιτική,  όμως θα ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση 

σήμερα εδώ στην συζήτησή σας και πήρα α φορμή όχι  τόσο πολύ από 

αυτά που είπατε σήμερα, αλλά από την σημερινή σας δήλωση στις  

κάμερες των ΜΜΕ σήμερα στην απεργία που έκανε ο ελληνικός λαός 

και σε μια δήλωσή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές.   

 Είπατε σήμερα ότι  . .απεργία σαν,  εκτός από Δήμαρχος  και σαν 

πολίτης αυτής της χώρας,  γιατί  βλέπω ότι  πρέπει να είμαστε δίπλα 
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στους ανθρώπους που πραγματικά πλήττονται από την οικονομική 

κρίση. Και το δεύτερο που είπατε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ως εργαζόμενος.  

Κος ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ:  

Ως εργαζόμενος,  συγνώμη. Το δέχομαι,  ως εργαζό μενος.   

 Και το δεύτερο που είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια 

ερώτηση που σας έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση, ότι  είμαστε υπέρ της 

μόνιμης και σταθερής εργασίας.   

 Σήμερα η χώρα μας έχει  1.200 ανέργους σύμφωνα με τα στοιχεία 

τους.  Επίσημους ανέργους,  τώρα η π ραγματική ανεργία είναι πολύ 

μεγάλη, πολύ περισσότερη. Και εδώ στην πόλη μας θα ξέρετε ότι  

ξεπερνάει,  στον Νομό μας μάλλον,  ξεπερνάει το 30% και στην πόλη, 

φαντάζομαι είναι το ίδιο.   

Έχετε δει  πόσες χιλιάδες νέων ανθρώπων και μεγαλύτερων 

ανθρώπων στην ηλικ ία μου ακόμη κάνανε αιτήσεις για τα βουλικά για 

μένα, προσωπική άποψη, πεντάμηνα που θα βγουν τώρα στην φόρα και 

θα ήθελα να ξέρω, εσείς  σαν Δήμαρχος,  πέρα από αυτά που νοιάζεστε 

και προσωπικά εύχομαι να τα πετύχετε,  δεν πρέπει να είναι ένα θέμα 

προτεραιότητες για σας η ανεργία σήμερα των νέων ανθρώπων και των 

μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και τι  πρωτοβουλίες εσείς  μπορείτε 

να κάνετε σαν ο ανώτερος άρχοντας αυτής της πόλης και προσωπικά 

εδώ μαζί με τους άλλους φορείς τους λεγόμενους εμπλεκόμενους 

φορείς,  αλλά και σαν μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων, όλοι οι  δήμαρχοι μαζί  να προχωρήσετε σε μια διαδικασία 

τέτοια,  ώστε να πιέζετε στην πολιτεία να προχωρήσει σε κάτι  

διαφορετικό,  μαζί  με την στήριξη των ανέργων;  
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Γιατί  είπατε στο Δημαρχείο ότι  πρ αγματικά εάν έχετε προτάσεις 

εγώ θα κατέβω μαζί σας στο Σύνταγμα. Προσωπικά εγώ θέλω να 

κατέβω μαζί σας στο Σύνταγμα, κύριε Δήμαρχε,  να πάμε μαζί στο 

Σύνταγμα αλλά να προχωρήσουμε,  να πάρουμε πρωτοβουλίες για κάτι  

τέτοιο.   

 Κάνετε πρόταση στην Κεντρική Ένω ση Δήμων και Κοινοτήτων 

και πάρετε πρωτοβουλίες,  εάν μπορείτε,  να μας πείτε γι΄ αυτό το 

ζήτημα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο.  Εάν γνωρίζετε η προηγούμενη 

δημοτική αρχή έκλεισε τους  έξι  παιδικούς σταθμούς που λειτουργούσε 

η δημοτική επιχείρηση παιδικών σταθμών. Όπως πολύ καλά 

γνωρίζουμε είχατε υποσχεθεί  προεκλογικά ότι  εσείς  θα τους ανοίξετε,  

πράγμα που εγώ προσωπικά το πίστευα. Δυστυχώς δεν άνοιξε ούτε 

ένας παιδικός σταθμός από τους  έξι .   

 Σήμερα στην λογοδοσία σας είπατε ότι  μεταφέρατε 4 ο  και 5ο  

παιδικό σταθμό στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας καθώς και ένα παιδικό 

σταθμό στον Άγιο Αντώνιο εδώ από πίσω. Εντάξει .  Δεν είναι κανένα 

κατόρθωμα. Σκοπός ήταν να λειτουργήσουν οι  παιδικοί σταθμοί και 

στους ενοικιαζόμενους χώρους που ήταν,  γιατί  εξυπηρετούσαν τα 300 

παιδιά που σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έμειναν έξω και 

δεν εξυπηρετήθηκαν από τον Δήμο μας.   

 Επίσης με λύπη μου πριν,  τουλάχιστον,  ένα μήνα ίσχυε,  

εξακολουθείτε να νοικιάζετε παιδικό σταθμό στον Ιωάννη τον 
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Θεολόγο, δεν καταγγείλατε το μίσθωμα, υπάρχουν μέσα από τον 

παιδικό σταθμό τα έπιπλα και ο Δήμος χρεώνεται ακόμη αυτό το 

ενοίκιο ενώ ο παιδικός σταθμός δεν λειτουργεί .  Τουλάχιστον εκεί  

ανοίξτε τον εφόσον πληρώνουμε το ενοίκ ιο.  Ή να μην το πληρώσουμε.  

Βέβαια,  …  

 Ένα δεύτερο θα ήθελα να πω. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας ούτε 

καν το αναφέρατε,  ούτε καν αναφέρατε πουθενά σε αυτή την 

λογοδοσία που πήραμε από τον κ.  Παπαβασιλείου από τον Δήμο. 

Έψαξα καλά γιατί  ήσασταν ένας από αυτούς π ου το στηρίζατε και 

καυτηριάζατε κάθε φορά τον κ.  Βλάχο ότι  δεν βλέπετε να το 

λειτουργεί  σωστά και μάλιστα εάν διαβάσω την λογοδοσία του 

δημάρχου του κ.  Βλάχου το 2007, ξεκινάτε από την κοινωνική πολιτική  

και λέτε ότι  θα ξεκινήσω από τον τομέα της κοινωνικ ής πολιτικής.   

«Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής η δημοτική αρχή όχι  μόνο 

δεν έχει  προσθέσει κάτι  δικό της,  λέτε στον κ.  Βλάχο, αλλά 

παρατηρούμε ότι  στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας μέσα στο 2007, το 

Ταμείο Αλληλοβοήθειας διέθεσε μόνο 3.600 έναντι  των 40.500 ε υρώ 

της προηγούμενης χρονιάς του 2006».  

 Δεν θα συνεχίσω το άλλο που λέτε παρακάτω. Εγώ όπως βλέπω 

ούτε 3.600 διέθεσε φέτος η δημοτική αρχή το 2011, παρόλο που όταν 

είχατε αναλάβει ήταν σημαία στα κανάλια ότι  αυτό το Ταμείο θα το 

στηρίξετε όσο μπορείτε,  θα  κάνετε εκδηλώσεις για να μπαίνουν  

χρήματα, θα καταθέτουν κάποιοι  δημοτικοί σύμβουλοι και τα λοιπά 

και τα λοιπά. Νομίζω ότι  είναι κάτι  που θα ανακουφίσει την κοινωνία,  

γιατί  πράγματι χρειάζεται.   

 Θα πάω στις  αναπλάσεις.  Λέτε στις  αναπλάσεις φυτεύονται 

δέντρα. Ξηλώνονται δέντρα. Δεκάδες δέντρα έχουν κοπεί,  γερά δέντρα 
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και από την 20 η ς  Σεπτεμβρίου και από την Ρωμανού και όλη 

ξεριζώνεται η Μ. Αλεξάνδρου και δεν ξέρω που αλλού θα φτάσει αυτό.  

 

Μην μου πείτε ότι  τα δέντρα είχαν  πρόβλημα πέντε και δέκα χρόνων 

δέντρα, γιατί  ήταν καταπράσινα.   

 Έγινε ανάπλαση με την δημοτική αρχή του κ.  Βλάχου, Γεωργίου 

Παπανδρέου και δεν ξηλώθηκε ούτε ένα δέντρο. Κατά δήλωση του 

εργολάβου δυσκολευόταν στην ανάπλαση. Ο ίδιος το δήλωσε στο 

δίκτυο, υπάρχουν τα στοιχεία και ζήτησε ά δεια από την δημοτική αρχή 

να τα κόψει τα δέντρα για να διευκολυνθεί,  κατά δήλωση του 

εργολάβου στο κανάλι και μετά είκοσι,  εικοσιπέντε μέρες του δόθηκε 

άδεια από την δημοτική αρχή και αυτή την στιγμή ξεριζώνουν γερά 

δέντρα.  

Είναι σαν να λέμε,  λέει  ότι  θα  φυτέψετε αινούργια.  Εάν 

σκοτώσουμε την καινούργια γενιά,  τα παιδιά που γεννιούνται τώρα 

γιατί  σε είκοσι χρόνια θα μεγαλώσουν τα παιδιά που υπάρχουν 20 

χρόνων και σε 20 χρόνων θα γεννηθούν και τα άλλα. Έτσι θα μειωθεί 

και η ανεργία πιθανόν.   Ίσως είναι μια  λύση, να σφάξουμε ότι  υπάρχει .   

Και ένα τέταρτο,  δεν θα πάω πιο πέρα. Είπατε ότι  στηρίζετε το 

υπόγειο πάρκινγκ πίσω από την Νομαρχία.  Φυσικά το στηρίζουμε όλοι,  

θα γίνουν 160 θέσεις,  δεν νομίζω ότι  θα λυθεί  το πρόβλημα όταν με τις  

αναπλάσεις χάνονται 550 θέσεις και επίσης,  ήσασταν αυτός που δεν 

στηρίζατε το επενδυτικό του κ.  Μωυσιάδη, το πολεμούσατε πολύ, που 

θα γινόταν για 25 χρόνια με 6% επί των ακαθαρίστων εσόδων και όχι  

με το 3 που πανηγυρίζετε σήεμρα.  

Ευχαριστώ. Έχω πάρα πολλά να πω αλλά τα δυο λεπτά  ήδη τα 

έφαγα κατά πολύ. Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Η κυρία Κιάκου έχει  τον λόγο.  

Κα ΚΙΑΚΟΥ:  

Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε τον λόγο.  Εγώ θέλω να κάνω 

μια ερώτηση στα πλαίσια που είπατε της αξιοποίησης της δημοτικής 

περιουσίας για εξοικονόμηση πόρων. Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως και 

λόγω αυτής της δύσκολης συγκυρίας της οικονομικής που περνάμε 

καταρχήν να ρωτήσω εάν έχετε απογραφή της δημοτικής περιουσίας.  

Θα θέλουμε πάρα πολύ να ξέρουμε,  ποια είναι τελικά αυτή η δημοτική 

περιουσία; Γιατί  την ακούμε,  λέτε ότι  θέλουμε να την αξιοποιήσουμε 

για να εξοικονομήσουμε πόρους,  αλλά θα θέλαμε να μας πείτε εάν 

υπάρχει και εάν είναι στην διάθεση των πολιτών;  

 Και τώρα θέλω να αναφερθώ στην καθημερινότητα για πράγματα 

πάρα πολύ απλά αλλά που τα βλέπουμ ε κάθε μέρα μπροστά μας.  Το 

θέμα της καθαριότητας.   

 Μας είπατε,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  κάνετε πάρα πολλά πράγματα. 

Δεν αμφιβάλω αλλά η δική μου η εντύπωση είναι ότι  η πόλη μας δεν 

είναι καθαρή. Εγώ έχω να δω πάρα πολύ καιρό πλέον να πλένονται 

δρόμοι στην πόλη  μας,  ενώ παλαιά γινόταν πολύ συχνά αυτό.   

 Έχω δει  πάρα πολλά καλαθάκια να ξεχειλίζουν και οι  περιοχές να 

είναι μέσα στην βρώμα. Μένω εκεί  στην περιοχή της Δ.Ε.Η. που είναι 

ένας χώρος μόνιμο βρωμερός.  Δεν αλλάζουν,  δεν ξέρω κάθε πότε 

έρχονται,  με αποτέλεσμα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε ποια περιοχή είπατε;   

Κα ΚΑΚΟΥ:  
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Στην περιοχή της Δ.Ε.Η. Συγκεκριμένα εάν έρθετε εκεί  στην Δ.Ε.Η. 

μπροστά είναι μια,  δηλαδή συνέχεια μια πάρα πολύ βρώμικη μπροστά 

στον χώρο της Δ.Ε.Η. και μάλιστα πολλές φορές οι  περίοικοι 

αναλαμβάνουν το έργο.  Και σε μια παρατήρηση που έγινε σε κάποιον 

από τους κυρίους από αντίδραση έκανε να περάσει πάνω από 

εβδομάδα, γιατί  του έκαναν παρατήρηση γιατί  δεν αλλάζει  τις  

σακούλες συχνά.  

 Ήθελα πάνω σε αυτό να ρωτήσω και κάτι  άλλο. Πώς γίνεται η 

καθαριότητα; Δεν  γνωρίζω. Θέλω να πω δηλαδή, οι  υπάλληλοι που 

είναι υπεύθυνοι,  οι  δημοτικοί υπάλληλοι για την καθαριότητα είναι 

υπάλληλοι με τρίμηνα, με δίμηνα; Τέλος πάντων ή είναι μόνιμοι 

υπάλληλοι του δήμου; Και εάν είναι μόνιμοι υπάλληλοι πρέπει να 

έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο,  γιατί  ρώτησα και μου είπαν ότι  

υπάρχουν υπάλληλοι καθαριότητας σε τομείς,  που αναλαμβάνουν 

κάποιο τομέα.  

 Όταν αναλαμβάνει δηλαδή έναν τομέα καθαριότητας,  απορία 

εκφράζω τώρα και θέλω να  μου απαντήσετε,  δεν το γνωρίζω, είσαι 

υποχρεωμένος να καθαρίζεις  μια συγκεκριμένη έκταση, αυτό μπορεί 

κάποιος να το κάνει ,  είναι καλός στην δουλειά του σε δυο ώρες και 

κάποιος μπορεί να το κάνει  σε τρεις ,  εάν είναι πιο αργός.   

Από  εκεί  και πέρα, αυτός ο υπάλληλος,  αυτή είναι η ερώτησή 

μου,  πώς αμείβεται;  Σαν  ωρομίσθιος ή με μηνιαίες αποδοχές;   

 Δεν ξέρω. Γιατί  εάν είναι με μισθό, ναι.  Εάν είναι με μισθό τότε 

ίσως θα έπρεπε εάν είναι και γρήγορος να πάει και κάπου αλλού, 

εφόσον έχουμε πρόβλημα καθαριότητας στην πόλη. Ερώτηση, δεν 

γνωρίζω.  
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 Επίσης,  ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω, λόγω της 

οικονομικής συγκυρίας της δύσκολης που διανύουμε,  είπατε,  

αναφερθήκατε στην αξιοποίηση και στην αναπαλαίωση του 

Ορφανοτροφείου.  Αυτό εάν κατάλαβα καλά, δεν ξέρω, θα γίνει  αφού 

πήρε ο Δήμος κάποιος δάνειο;  Ναι.  Εάν είναι έτσι ,  ρωτώ, θα ήθελα να 

μου απαντήσετε,  μπορεί και να το είπατε και να μην το θυμάμαι,  σε τι  

ποσό ανέρχεται αυτό το δάνειο;   

Από την στιγμή που δίνουμε 50.000 τον χρόνο και νομίζω ότι  

υπάρχει  και νομοθεσία όμως που ορίζει  λόγω της συγκυρίας ο 

ιδιοκτήτης μπορεί  να κατεβάσει κατά 20%, εάν δεν κάνω λάθος,  το 

μίσθωμα, μήπως θα ήταν συμφέρον,  δηλαδή εάν,  παραδείγματος χάρη, 

πληρώναμε 40.000 τον χρόνο, θα μπορούσαμε και το δάνειο ήταν,  

παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πόσο, 1,5 εκατομμύριο,  καταλαβαίνετε 

ότι  τουλάχιστον 50 χρόνια και παραπάνω θα μπορούσαμε με αυτά τα 

χρήματα.  

Δηλαδή τι  θέλω να πω; Καλή η ιδέα της ανάπλασης αλλά επειδή 

είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι  καιροί,  μήπως θα έπρεπε να μην το 

πάρουμε αυτό το δάνειο;  Γιατί  αυτό το δάνειο πάλι στους ώμους των 

πολιτών θα καταλήξει.  Αυτό.   

 Και τελειώνω, συγνώμη γιατί  έχω καταχραστεί  τον χρόνο, θα 

ήθελα να ρωτήσω, πώς ελέγχονται οι  υπάλληλοι του Δήμου και της 

ΔΕΥΑΣ; Γιατί  έχω προσωπική αντίληψη ότι  γυρίζουν πάρα πολύ νωρίς 

στα σπίτια τους και μιλάω όχι από κάτι  που με πληρο φόρησαν οι  άλλοι 

αλλά από κάτι  που το ζω και το βλέπω. Υπάρχουν υπάλληλοι που 

γυρίζουν στα σπίτια τους η ώρα 9:00΄  το πρωί και αναλαμβάνουν 

babysit t ing γιατί  εργάζεται η γυναίκα τους,  υπάρχουν άνθρωποι που 

την αράζουν 11:00΄ η ώρα σε σουβλατζίδικα και έρχ ονται στις  2:30΄ 
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για να κτυπήσουν κάρτα. Εμείς δεν θα γίνουμε καταδότες,  εμείς  

απαιτούμε να γίνεται έλεγχος στους υπαλλήλους.  Αυτά που σας λέω 

είναι προσωπική μου, δηλαδή δεν τα έχω ακούσει,  τα βλέπω η ίδια.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ελευθεριάδου έχε ι  τον λόγο.  

Κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Η δική μου ερώτηση είναι στην ίδια συχνότητα με τον συμπολίτη μου. 

Έχω ακούσει στις  προηγούμενες αποφάσεις σας να επικαλείστε την 

νομιμότητα. Θα ήθελα να ερωτήσω, εάν πιστεύετε στο οτιδήποτε 

νόμιμο είναι πάντα ηθικό και το λέω αυτό έχοντας στο μυαλό τις  

δίμηνες συμβάσεις.   

 Στο Διαύγεια βλέπω συμβάσεις όχι  μόνο για εργάτες καθαριότητα 

αλλά και υπαλλήλους των ΟΠΑΚΠΑ, ΚΕΔΗΣ και αλλού. Σε μια πόλη 

όπου η ανεργία εάν δεν ξεπερνά, αγγίζει  το 35%,  γιατί  με δική σας 

εντολή υπάρχει επιλεξιμότητα στην πρόσληψη για απασχόληση; Γιατί  

θέλετε τα κριτήρια είναι αξιοκρατικά; Ποια είναι αυτά τα κριτήρια που 

διασφαλίζουν ότι  αυτό είναι μια ευκαιρία απασχόλησης,  όχι  μια 

βοήθεια,  όχι  μια ελεημοσύνη; Γιατί  συνεχίζετε μια πολιτική ενός 

κλειστού κλαμπ που ξέρετε πως λειτουργεί  και γιατί  εγώ δυο χρόνια 

άνεργη με μηδέν εισόδημα, με τα πτυχία μου στο συρτάρι δεν έχω 

πρόσβαση στις  συμβάσεις αυτές,  γιατί  δεν κοινοποιούνται,  γιατί  δεν 

μπορώ να τις  δω, γιατί  δεν μπορώ να κάνω την αίτησή μου και γιατί  

στην τελική χρειάζομαι ένα ρουσφέτι  για μια θέση απασχόλησης;  

 Αυτό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχουν άλλοι.  Ναι,  κύριε . .  
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Κος   :  

Καλησπέρα. Έχω ακούσει κατά το παρελθόν επανειλημμένα τον κ.  

Δήμαρχο και στελέχη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας να λένε ότι  ως 

παράταξη είσαστε υπέρ του Καλλικράτη αντί  να δίνονται οι  πόροι.  

Ρωτάω εγώ, σας πέρασε ποτέ από τον νου ότι  ο Καλλικράτης έγινε 

ακριβώς γι΄ αυτό; Για να μην δίνονται οι  πόροι;   

 Και εις  . .  αυτού του ερωτήματος υπενθυμίζω το εξής:  ότι  ακόμα 

από την προηγούμενη διο ικητική,  από τον Καποδίστρια,  ξέρουμε ότι  η 

κεντρική εξουσία και πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο έπαιρνε 

και αποφάσεις να διαμαρτυρηθεί γιατί  δεν αποδίδονταν οι  

θεσμοθετημένοι πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 Εάν δεν κάνω λάθος στην 12ετία,  τόσο περίπου  του Καποδίστρια 

κάπου γύρω στα 5,  6 δις  πόροι κατακρατήθηκαν από την κεντρική 

εξουσία προς τους δήμους.  Ερώτημα λοιπόν εντελώς λογικό,  σε εκείνη 

την συγκυρία που ήταν πολύ καλύτερη, σε εκείνους τους καιρούς από 

οικονομικής πλευράς η κεντρική εξουσία κατακ ρατούσε πόρους και 

δεν τους απέδιδε,  θεσμοθετημένους,  παραβαίνοντας ακόμα και τους 

νόμους που περιέγραφαν ότι  πρέπει να αποδοθούν αυτά τα ποσά, 

ειλικρινά πιστεύετε ότι  τώρα με τον Καλλικράτη, τώρα που τα 

μνημόνια είναι δυνατόν να παίζουμε αυτό το ίδιο το π αιχνίδι  που να 

λέμε ότι  εμείς  ζητάμε αλλά δεν μας δίνουν αλλά και την ίδια στιγμή 

είμαστε υπέρ του Καλλικράτη;  

 Αυτό.  

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε να έχω και εγώ τον λόγο,  εάν μου επιτρέπετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  θα έρθει  η σειρά σας,  μην ανησυχείτε.   
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Κος   :  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μην απαντήσω τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  μετά.  Όλα μαζί.  Θα ξεκινήσουμε τοποθετήσεις και θα 

ξεκινήσουμε από τον …  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως θέλετε,  εγώ είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συμφωνεί το σώμα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν συμφωνεί η αντιπολίτευση δεν έχω κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Φωτιάδη, κύριε Μηλίδη θέλετε να δοθεί  

απάντηση σύντομη, όσο είναι δυνατόν από τον κ.  Δήμαρχο και να 

ξεκινήσουν οι  τοποθετήσεις από εσάς;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε γιατί  είπατε . .  και είναι για τους 

δημότες,  κατά κύριο λόγο.  Όντως η ομιλία του κ.  δημάρχου κράτησε 

μιάμιση ώρα. Πρώτον.  Ενώ πριν μπούμε μέσα στο συμβούλιο είπατε 

μισή ώρα με τρία τέταρτα, υποθέτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περίπου μια ώρα. Μια ώρα και είκοσι λεπτά κράτησε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η δική μου άποψη είναι να απαντήσει αλλά πολύ σύντομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε.  Κύριε Δήμαρχε 

απαντήστε.  Σύντομες όμως απαντήσεις και περιεκτικές.  Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  στον πρώτο συνδημότη μας που είπε …και αναφερόταν στα 

έργα που γίνονται με τις  αναπλάσεις,  αυτά τα λεφτά είναι χρήματα από 

προγράμματα. Δεν έχουν καμία σχέση με τις  χρηματοδοτήσεις που 

δίνει  το κράτος στους δήμους για να λειτουργήσουν. Είναι λεφτά που 

τα παίρνουμε από προγράμματα του ΕΣΠΑ ή και από εθνικά 

προγράμματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

 Τώρα, το έργο αυτό των αναπλάσεων δεν τελείωσε ακόμη, διότι  

όταν τελειώσει με το καλό πιστεύω να μας δώσουν την ΣΑΤΑ, θα 

ασφαλτοστρωθούν αυτοί οι  δρόμοι που γίνονται τα έργα, θα γίνουν 

διαγραμμίσεις  και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Επίσης είπε,  δεν ξέρω ποιος συμπολίτης μας,  δεν συμφωνεί με 

τις  προτεραιότητες.  Γι΄ αυτές τις  προτεραιότητες μας ψήφισε ο 

Σερραϊκός λαός.  Αυτές τις  προτεραιότητες καταθέσαμε στον Σερραϊ κό 

λαό και ο Σερραϊκός λαός μας ψήφισε για να υλοποιήσουμε αυτές τις  

προτεραιότητες και όπως είδατε κατά ένα μεγάλος μέρος τις  

υλοποιούμε ήδη.  

 Η υποχρηματοδότηση των σχολείων. Τα σχολεία για να τα 

χρηματοδοτήσουμε εμείς  πρέπει να πάρουμε χρήματα από το κ ράτος.  Ο 

Δήμος περιμένει  χρήματα από το κράτος για να τα δώσει στα σχολεία.  

Έτσι γινόταν πάντα. Τώρα λόγω της κρίσης δεν δίνουμε χρήματα γι΄ 

αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις.  Δεν φταίει  ο Δήμος σε αυτό.  Αυτό 

συμβαίνει  σε όλη την Ελλάδα.  
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 Όσον αφορά την σίτιση του Μουσικού Σχολείου,  ποιος είπε ότι  

δεν σιτίζονται τα παιδιά;  Σιτίζονται.  Τα Νηπιαγωγεία από την μια 

στιγμή στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν όλα. Είπαμε ποια κτίρια ήταν 

σε ιδιόκτητα και πληρώναμε ενοίκια και τα πήγαμε σε δημοτικά, θα 

προσπαθήσουμε σιγά –σιγά και για τα νηπιαγωγεία να κάνουμε αυτό.  

Να  δούμε εάν μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τα  στρατόπεδα.  

 Ήδη από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είχαν γίνει  

δυο Νηπιαγωγεία στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων περιμέναμε να 

μας τα μεταβιβάσει η Περιφερειακή Ενότητα σε μας.  Μας τα 

μεταβίβασε και βάζουμε κάποια χρήματα από τον Δήμο για να τα 

λειτουργήσουμε αυτά τα δυο νηπιαγωγεία.   

 Οι δηλώσεις που έκανα σήμερα δεν ξέρω τι  κακό είχαν.  Είπα ότι  

είμαι εδώ και είμαι υπέρ των πολιτών που διαμαρτύρονται με διπ λή 

ιδιότητα. Ως Δήμαρχος και ως εργαζόμενος.  Αυτό δεν ξέρω, εάν αυτή 

η δήλωση είναι κακή.  

Κος   :  

Όχι,  δεν είναι κακή….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν και εάν είμαι διαθέσιμος για το Σύνταγμα. Όπως ήρθα στο 

Εργατικό Κέντρο με μεγάλη χαρά. Να βάλουμε τα έξοδα και ως Δήμ ος 

εάν υπάρχουν σε κάποιους πολίτες να πάμε μαζί στο Σύνταγμα να 

διαδηλώσουμε.  Ασφαλώς. Όπως ήρθα στο Εργατικό Κέντρο έτσι και 

στο Σύνταγμα και όπου θέλετε να έρθω εφόσον είναι δίκαια τα 

αιτήματα, όπως άλλωστε διαδηλώσαμε όλοι οι  δήμαρχοι τις  προάλλες 

στην  πλατεία Κλαυθμώνος.  Όλοι οι  δήμαρχοι για τις  μειωμένες 

χρηματοδοτήσεις.  
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 Όσον αφορά για την αντιμετώπιση της ανεργίας,  σας είπα μια 

από τις  προτεραιότητές μας ήταν  η τόνωση της πτωτικής οικονομίας.  

Η τόνωση της πτωτικής οικονομίας,  ένας Δήμος τι  μπορεί ν α κάνει  για 

την ανεργία; Πώς μπορεί να τονώσει την οικονομία; Είπαμε ότι  ένας 

τρόπος είναι να φέρει ξένο κόσμο στον Δήμο. Πώς μπορεί να φέρει 

ξένο κόσμο; Με θεσμούς,  αξιοποιώντας . .τα μνημεία του,  κάνοντας την 

πόλη λειτουργική, όμορφη.  

 Κάποιες τέτοιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται για 

να γίνει  ο Δήμος ελκυστικός και επισκέψιμος από ξένους πολίτες.  Ο 

άλλος τρόπος είναι να φέρεις  λεφτά στον Δήμο. Πώς θα φέρει λεφτά; 

Μέσω προγραμμάτων. Και σας είπα ότι  μέσα στο ΄11 εγκρίθηκαν, 

μέχρι τώρα, ας πούμε,  23,5 εκατ.  ευρώ σε προγράμματα και θα 

δουλέψει κόσμος σε αυτά τα προγράμματα και περιμένουμε άλλες δέκα 

προτάσεις να ενταχθούν.  Ας ελπίσουμε.   

 Εάν νομίζετε,  εάν έχετε να προτείνετε και άλλους τρόπους για να 

βοηθήσει ένας Δήμος την τόνωση της τοπικής οι κονομίας και την 

ανεργία,  εγώ είμαι στην διάθεση όλων για να ακολουθήσω τις  

προτάσεις σας να τις  υλοποιήσουμε,  αλλά ήδη γίνονται τέτοιες 

ενέργειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας,  όμως δεν,   μην 

περιμένετε από την μια στιγμή στην άλλη σε αυτά τα προγράμμ ατα να 

δουλέψει αμέσως κόσμος,  διότι  αυτά τα προγράμματα για να 

υλοποιηθούν έχουν φοβερές διαδικασίες.   

Εδώ υπάρχει πρόγραμμα που κατατέθηκε,  πρόταση που 

κατατέθηκε το 2009, εντάχθηκε η πρόταση το ΄11 και ακόμα είμαστε 

στην διαδικασία της υλοποίησης.  Οι δι αδικασίες είναι πάρα πολύ 

χρονοβόρες.  Αυτές δεν μπορούμε να τις  αλλάξουμε εμείς .   
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Λοιπόν,  αυτά τα προγράμματα, σε αυτά τα προγράμματα ο 

κόσμος θα αρχίσει  να δουλεύει στο τέλος αυτής της θητείας με αρχές 

της επόμενης.  Τότε θα αρχίσουν να φαίνονται αυτά.   

Τώρα, όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς,  πρέπει να πούμε 

όσα παιδιά ήταν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών το ΄10 

είναι και τώρα και περισσότερα. Πρέπει να σας πω ότι  έχουμε 

δημιουργήσει δυο νέα τμήματα. Καλά είναι κάποιος πριν μιλήσει να 

κάνει  μια έρευνα. Να πάει να ρωτήσει τις  υπηρεσίες και μετά να βγει  

να πει  ότι  θέλει .  Ένα τμήμα στον 5 ο  παιδικό σταθμό στο Δυτικό Πάρκο 

Ομόνοιας συν 15 παιδιά από αυτά που έχουμε πάρει και ένα τμήμα 

στον 1ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό άλλα 8 παιδιά.  Αυτά ξέρετε τι  σημαίνει;  

Ότι είναι ένας παιδικός σταθμός επιπλέον και θα το δούμε αυτό,  

θέλουμε να λειτουργήσουμε και τον παιδικό σταθμό του Κρίνου.  

Άρα όσον αφορά τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς,  όσα 

παιδιά υπήρχαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου τέλος του ΄10 

υπάρχουν και τώρα και περισσότερα. Και προστίθενται αυτά τα δυο 

νέα τμήματα.  

Δεν θα κάνουμε τώρα, τι  να πούμε;  

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό κάνω, αυτό είναι.  Σας λέμε ότι  δυο νέα τμήματα. Δυο νέα 

τμήματα. Από δε τις  αιτήσεις που έχουν καλυφθεί,  απ ό δε τις  αιτήσεις 

που έχουν γίνει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν είναι κόσμιος αυτός ο τρόπος.  Εγώ θα απαντήσω και δικαίωμά σας 

είναι να καλυφθείτε ή όχι .  Εάν ικανοποιείστε.  Λοιπόν,  αυτό που 

είπαμε προεκλογικά το κάνουμε κα ι πρέπει να σας πω στις  

προτεραιότητές μας μέσα, στις  προτεραιότητές μας παρόλο στις  16 

προτεραιότητές άμα δείτε,  δεν λέμε τίποτα για τους παιδικούς 

σταθμούς.  Μπορεί να λέμε στο πρόγραμμά μας στις  προτεραιότητες 

δεν υπάρχουν.  Παρόλα αυτά κάνουμε έναν καινο ύργιο τμήμα παιδικού 

σταθμού και ένα τμήμα βρεφονηπιακών. Βρεφονηπιακού σταθμού. Στο 

τμήμα του παιδικού θα πάρουμε άλλα 15 παιδιά και στο βρεφονηπιακό 

άλλα 8 παιδιά.   

 Έχουμε πάρει όσα παιδιά παίρναμε,  έπαιρνε ο Δήμος το ΄10 τα 

παίρνουμε αυτά και με το παραπάνω και οι  αιτήσεις που κατατέθηκαν 

για παιδιά έχουν ικανοποιηθεί  σε ποσοστό πάνω από 90% και 

σκοπεύουμε,  θα δούμε εάν μπορέσουμε να ανοίξουμε και τον παιδικό 

σταθμό του Κρίνου. Του Κρίνου.  

 Ταμείο Αλληλοβοηθείας.  Θα επαναλάβω και πάλι ότι  δυστυχώς 

όταν κάποιος δεν είναι ενημερωμένος εκτίθεται.  Και γιατί  το λέω 

αυτό; Η δημοτική αυτή αρχή διέθεσε για πρώτη φορά εν μέσω 

οικονομικής κρίσης τα περισσότερα χρήματα στην κοινωνική πολιτική.  

Στον προϋπολογισμό του ΄12 βάλαμε 110.000 ευρώ για την χρηματική 

πολιτική.  Το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λέμε.  Αυτό είναι.  

110.000 ευρώ και τώρα για το ΄13 σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε 

ακόμα περισσότερο αυτόν τον κωδικό.   

 Στις αναπλάσεις.  Οι αναπλάσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Και 

όσα δέντρα βγαίνουν τώρα αυτά τα δέν τρα θα αντικατασταθούν,  θα 

αναπληρωθούν, εάν κάποιος πάει να δει  την μελέτη θα τον 

ενημερώσουμε,  θα αναπληρωθούν με το παραπάνω. Όπως και στην Γ.  
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Παπανδρέου κόπηκαν τα δέντρα και βάλαμε άλλα καινούργια.  Αυτά 

που βλέπετε τα δέντρα είναι καινούργια δέντρα. Κ όπηκαν τα δένδρα.  

Αυτά όλα γίνονται μέσα από κάποιες μελέτες,  την οποία μελέτη,  

κυρία Ιλανίδου την ψηφίσατε και εσείς .  Στην προηγούμενη δημαρχιακή 

θητεία αυτή η μελέτη που γίνονται τώρα οι  αναπλάσεις και 

διαμαρτύρεστε την ψηφίσατε και εσείς .  Τώρα πως γίνε ται από 

πολέμιος του κ.  Βλάχου να έχετε καταντήσει υποστηρικτής του,  δεν 

μπορώ να το καταλάβω.  

Πάμε παρακάτω. Για το υπόγειο παρκινγκ λέτε πολεμήσουμε το 

επενδυτικό του Μωυσιάδη. Βεβαίως το πολεμούσαμε και καλά κάναμε 

και το πολεμούσαμε,  διότι  ο κ.  Μωυσιάδ ης τι  ήθελε να κάνει;  Ένα 

μέγαρο στην δημοτική αγορά, ένα μέγαρο στην πλατεία Ελευθερίας.  

Και διαφωνούσαμε και λέγαμε ότι  όχι .  Θέλουμε χώρους πλατείας.  

Αυτό ήθελε.  Καλά κάναμε και διαφωνούσαμε.  Ευτυχώς που δεν έγιναν 

ογκώδη κτίρια.  Ευτυχώς.   

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά κάναμε.  Ευτυχώς που δεν έγινε.   

 Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Όπως βλέπετε έχει  

ξεκινήσει μια προσπάθεια για να αξιοποιηθεί .  Αυτό εδώ ήταν άνδρο 

ναρκομανών. Το αξιοποιήσαμε ή δεν το αξιοποιήσαμε; Ακίνητη 

περιουσία του Δήμου. Επί χρόνια.   

 Το αναψυκτήριο εκεί  στον Άγιο Ιωάννη, χωματερή. χωματερή 

στην κυριολεξία.  Αξιοποιήθηκε ή δεν αξιοποιήθηκε; Το αναψυκτήριο 
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στην κοιλάδα χωματερή ήταν εδώ και χρόνια.  Τα  τελευταία χρόνια.  Το 

αξιοποιήσαμε.   

Βγάζουμε σε δημοπρασία ακίνητα του Δήμου στην Ορεινή,  στην 

Βροντού, τα 500 στρέμματα προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε για να 

γίνουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Αυτά δεν είναι κινήσεις 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου; Ασφαλώς είναι.   

Καταγραφή. Υπάρχει μια καταγραφή και από προηγούμενες 

δημοτικές αρχές και η …σε αυτό το τελευταίο Δ.Σ. πήραμε απόφαση 

να συγκεντρώσουμε ότι  έχουμε από την ακίνητη περιουσία,  ότι  

καταγραφή έχουμε και τώρα με τους νέους δήμου ς και τις  κοινότητας 

που ήρθαν να ξανά κάνουμε,  να δώσουμε μέσω ενός διαγωνισμού, δεν 

ξέρω εάν μπορούν οι  υπηρεσίες να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο 

έργο,  μακάρι να μπορούν,  να καταγράψουν την ακίνητη περιουσία του 

Δήμου και με τους δήμους και τις  κοινότ ητες που έχουν ενσωματωθεί 

σε αυτόν τον Δήμο Σερρών.  

Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα, όπως επίσης για 

την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου πέρασε από την 

. .και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση, αναθέσαμε σε 

καθηγητές των ΤΕΙ να μας πουν με ποιους τρόπους μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε διάφορα ακίνητα του Δήμου. Μας έχουν καταθέσει τις  

προτάσεις τους.  Μια ή δυο από αυτές τις  προτάσεις ήδη . .και θα 

έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.  

Καθημερινότητα. Καθαριότητα. Μπορεί να διαφωνείτε,  εγώ θα 

σας πω όμως το εξής:  η πόλη δεν μπορώ να συγκρίνω τους πρώην 

δήμους διότι  δεν είχα εικόνα για τους πρώην δήμους,  η πόλη όμως 

συγκριτικά με τις  πολύ δύσκολες καταστάσεις,  οικονομικές συνθήκες 

τις  οποίες . .η πόλη και όλο ι οι  Δήμοι και συγκριτικά με προηγούμενες 
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δημαρχιακές θητείες βρίσκεται σε καλύτερο σημείο.  Δεν βρίσκεται σε 

χειρότερο.  

Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και με τους υπαλλήλους της 

καθαριότητας και από την πολιτική ηγεσία για να έχουμε όσο το 

δυνατόν καθαρότερη πόλη. Όμως εγώ θα ρωτήσω, ο πολίτης δεν έχει  

καμία ευθύνη; Όταν ο πολίτης παίρνει  την σακούλα, ο κάδος είναι 

άδειος και αφήνει την σακούλα έξω από τον άδειο κάδο, αυτός ο 

πολίτης δεν έχει  καμία ευθύνη; Όταν ο πολίτης πετάει  το χαρτί ,  το 

κουτί  από την πορτοκαλάδα, την Coca Cola το πετάει  κάτω, ποιος έχει  

ευθύνη γι΄ αυτό;  

Ένας δάσκαλος ξέρετε τι  μου είπε;  Κάτι πολύ σοφό. Για το θέμα 

της καθαριότητας ουδεμία ευθύνη έχει  ο Δήμος.  Ο Δήμος έχει  ευθύνη, 

μου λέει ,  μόνο για τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα κα ι πρέπει να 

τα μαζέψει,  δεν γίνεται διαφορετικά αλλά για τα σκουπίδια δεν ευθύνη 

ο πολίτης καθόλου; Σας παρακαλώ δηλαδή.  

Όταν ο κάδος είναι γεμάτος και ξέρει  ο πολίτης ότι  ο κάδος είναι 

γεμάτος,  είναι τόσο δύσκολο μια βραδιά να κρατήσει την σακούλα 

μέσα στο σπίτι  του και την άλλη μέρα να τον βγάλει;   

Δεν πλένονται οι  δρόμοι.  Κάνετε λάθος.  Πλένονται οι  δρόμοι.  

Όσο μπορούμε πιο τακτικά και οι  κάδοι πλένονται.  Όταν όμως πάρτε 

τον κάδο του σπιτιού σας,  πλύνετε τον και ρίξτε μέσα αποφάγια και 

κρέας,  την άλλη μέρα θα βρωμίσει.  Αυτό γίνεται με τους κάδους.  

Μέχρι και ψόφιες γάτες βρίσκουμε μέσα. Άρα έχει  κάποια ευθύνη και 

ο πολίτης.   

Δεν λέω, εμείς  πρέπει να κάνουμε τις  κατάλληλες κινήσεις,  τις  

κάνουμε αλλά επαναλαμβάνω και πάλι,  η καθαριότητα στην πόλη των 

Σερρών συγκριτικά με προηγούμενες θητείες και συγκριτικά με άλλες 
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πόλεις,  πάτε να επισκεφτείτε και άλλες πόλεις να δείτε τι  γίνεται,  είναι 

σε καλό σημείο.   

Ασφαλώς και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος εκατό τοις  εκατό,  

αλλά συνεχίζονται οι  προσπάθειες.   

Για το ωράριο των υπαλλήλων. Κοιτάξτε,  υπάρχουν υπάλληλοι 

που δουλεύουν στην καθαριότητα οι  οποίοι  κάνουν την δουλειά στις  

3:00΄ η ώρα τα ξημερώματα. Γι΄ αυτούς τους υπαλλήλους υπάρχει άλλο 

ωράριο.  Αυτοί οι  υπάλληλοι σχολνάνε νωρίς.  Σχολνάνε το πρωί.  

Αυτούς βλέπετε και παρεξηγείτε μερικές φορές.   

Κα   :  

Το κακό είναι ότι  δεν έχουμε δευτερολογία σε αυτά που λέτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είμαι στην διάθεσή σας εάν θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  για την δευτερολογία,  είμαι στην διάθεσή σας,  σας παρακαλώ, θα 

είμαι στην διάθεση των πολιτών. Θέλετε να κάνουμε μια διακαναλική 

συζήτηση να έρθετε οι  πολίτες μαζί μου και να συζήσουμε όσες ώρες 

θέλετε και να σας απαντώ. Όσες ώρες θέλετε.  Με μεγάλη χαρά. Σας το 

προτείνω εγώ. Θέλετε αύριο,  μεθαύριο,  μετά από μια εβδομάδα; Ελάτε 

να συζητήσουμε.  Με μεγάλη χαρά. Σας κάνω πρόταση.  

 Όσον αφορά το ορφανοτροφείο που λέτε,  εδώ κάνουμε αγώνα ο 

Δήμος Σερρών να μην πληρώνει ενοίκια σε ιδιόκτητα κτίρια.  Δηλαδή 

εάν από 50.000 πληρώνει ενοίκιο πληρώνει 40,  κερδίζουμε τίποτα; Και 

σας λέω ότι  1  εκατομμύριο δάνειο παίρνει  ο Δήμος,   η ΔΕΥΑΣ, δεν θα 

επιβαρυνθεί ούτε ένα λεπτό ο πολίτης για το δάνειο αυτό.  Το δάνειο 
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αυτό πώς θα ξεπληρωθεί;  Αντί   να δίνουμε 50 και τα 40.000 ευρώ στα 

ενοίκια θα τα δίνουμε στο δάνειο,  θα βάλει επιπλέον και λίγα λεφτά η 

ΔΕΥΑΣ και θα ξεπληρωθεί.  Η ΔΕΥΑΣ θα μεταφερθεί εκεί ,  θα 

μεταφερθούν και άλλες υπηρεσίες,  θα λάμψει εκεί  η περιοχή και θα 

αναβαθμιστεί .   

 Πολύ σωστή είναι αυτή η κίνηση που γίνεται.  Πάρα πολύ σωστή.  

 Δίμηνες συμβάσεις.  

 Μα οι δίμηνες συμβάσεις είναι νομοθετημ ένες.  Είναι από τον 

νόμο. Ο νόμος δηλαδή του ΑΣΕΠ λέει  ότι  μπορεί ο Δήμαρχος να 

παίρνει  για έκτακτες ανάγκες διμηνίτες και να παίρνει  όποιους θέλει .  

Λοιπόν αυτό λέει  ο νόμος.  Και παίρνουμε,  σας λέω εγώ, ελάτε,  θα 

χαρώ πολύ, κάντε μια Επιτροπή οι  πολίτες,  ό πως το ζήτησα και το 

Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει  μια Επιτροπή για να αξιολογήσουν και 

να πάρει Διαπαραταξιακή Επιτροπή τους διμηνίτες.  Η Επιτροπή 

συνήλθε και είπε ότι  από του χρόνου να το δούνε το θέμα.  

Εγώ θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ, ελάτε εσείς  οι  πολίτ ες,  κάντε 

μια Επιτροπή και εγώ δεν θα αναμειχθώ καθόλου. Κάντε εσείς  ότι  

θέλετε.   

Λοιπόν χιλιάδες κόσμος,  χιλιάδες πολίτες έρχονται για ένα 

μεροκάματο στην καθαριότητα για να πηγαίνουν πίσω από το 

απορριμματοφόρο. Αυτοί οι  πολίτες,  όχι  έχουν ανάγκη μεγάλη,  όχι 

είναι πτωχοί,  όλοι τους είναι πάμπτωχοι.  Όλοι έχουν πάρα πολύ 

μεγάλη ανάγκη, όμως εγώ είμαι στην διάθεσή σας στους διμηνίτες τους 

παίρνετε ή εσείς  οι  πολίτες ή και η υπόλοιπη αντιπολίτευση και να μην 

αναμειγνυόμαστε καθόλου εμείς .  Θα σας χρωστώ, ειλικ ρινά,  

ευγνωμοσύνη αυτό άμα το κάνετε.   
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Και ως παράταξη ήμασταν υπέρ του Καλλικράτη. …βεβαίως.  Και 

τώρα είμαι υπέρ του Καλλικράτη με μια προϋπόθεση. Λέγαμε και το 

βάζαμε και στον νόμο μέσα, ψηφίστηκε,  ότι  θα δίνανε 4 δις .  Λοιπόν,  

εάν δεν τηρήθηκαν αυτά δεν φταίμε εμείς .  Με αυτή την προϋπόθεση, 

ότι  θα δίνανε 4 δις .  Σαν φιλοσοφία όμως και τώρα είμαι υπέρ του 

Καλλικράτη. Και Καλλικράτη έχει  όλος ο κόσμος σχεδόν.  Όλος ο 

κόσμος σχεδόν.  Ευρώπη, παντού.  

Καλός είναι ο Καλλικράτης αλλά ασφαλώς θέλει  λεφτά. 

Δεσμευόταν,  ψηφίζανε νόμο, πήγαινε στην Βουλή να δώσουν 4 δις .  

Δεν τα δώσανε.  Κακώς. Ασφαλώς τώρα υπάρχουν προβλήματα αλλά 

και Καλλικράτης να μην ήταν εάν δεν ήταν ο Καλλικράτης και ήταν ο 

Ξενοκράτης με αυτή την οικονομική κρίση δεν θα είχαμε προβλήματα;  

Λοιπόν,  αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα τον κ.  Μηλίδη.  

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα σας απάντησα. Αυτούς τους υπαλλήλους που βλέπετε έξω είναι οι  

υπάλληλοι της καθαριότητας,  οι  οποίοι  σε λίγες ώρες θα πιάσουν 

δουλειά κυρία μου. Ελάτε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη ελάτε στο βήμα σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ελάτε να τα πούμε από κοντά.  

Κα   :  
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Οι υπάλληλοι με τα απορριμματοφόρα πιάνουν. .οι  υπάλληλοι που 

καθαρίζουν τους δρόμους δεν …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δουλεύουν κανονικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω, κυρίες και κύριο ι  συνάδελφοι και φίλοι συμπολίτες 

ολοκληρώθηκε ο κύκλος των τοποθετήσεων από τους συμπολίτες μας.  

Τον λόγο έχει  ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ο κ.  Μηλίδης.  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.   

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε ,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  τοπικοί σύμβουλοι,  αξιότιμοι Σερραίοι  και Σερραίες 

συνδημότες,  η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

πράγματι είναι μια κορυφαία συνεδρίαση. Είναι μια κορυφαία 

συνεδρίαση γιατί  σε αυτό το συμβούλιο θα τεθού ν θέματα για τα 

πεπραγμένα της δημοτικής αρχής,  κατά πόσο δηλαδή η δημοτική αρχή 

είναι συνεπής στις  δεσμεύσεις,  στις  υποσχέσεις της και κατά πόσο 

υλοποιεί  το πρόγραμμά της.   

 Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση και με μεγάλη υπευθυνότητα 

θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε,  ώστε αυτή η συζήτηση να γίνει  

κόσμια,  να γίνει  μέσα στους κανόνες της δημοκρατίας,  με κριτική 

βεβαίως και να βγουν συμπεράσματα χρήσιμα για την πορεία του 

Δήμου περαιτέρω, την επόμενη διετία που συνεχίζουμε.   

 Εμείς λοιπόν θα συμβάλλουμε με το ν καλύτερο δυνατό τρόπο, γι΄ 

αυτό όπως κάνουμε πάντοτε υπεύθυνα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και αυτό μας το έχει  αναγνωρίσει όλος ο κόσμος.   
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 Θα ήθελα, καταρχάς,  να ευχαριστήσω στις  υπηρεσίες του Δήμου 

για την πράγματι εμπεριστατωμένη εισήγηση, εισηγήσεις που είχαν 

επιμέρους,  ώστε να διαμορφώσουμε πλήρη άποψη, για να έχουμε 

διαμορφωμένη γνώμη, ώστε να κάνουμε και κριτική και παρατηρήσεις 

αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και προτάσεις,  γιατί  η ουσία,  κυρίες και 

κύριοι  είναι να έχουμε και προτάσεις.  Δεν είναι δυνατ όν μόνο να 

γυρίσουμε στα πίσω.  

 Βεβαίως η κουβέντα που έκανε,  η ομιλία του κ.  δημάρχου με 

εξέπληξε λίγο γιατί  επί  μια ώρα και είκοσι πέντε λεπτά θύμιζε 

προεκλογικό αγώνα. Δεν κάνουμε προεκλογική κουβέντα εδώ. Εδώ 

κάνουμε απολογισμό. Και νομίζω ότι  ευρέθη λ ίγο εκτός θέματος.  Άλλα 

πράγματα ήθελε να ακούσει ο κόσμος.  Ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει 

πάλι υποσχέσεις και τι  έχουμε προγραμματίσει  και τι  θα κάνουμε.  

Πρόκειται δηλαδή εάν αυτά που είχε υποσχεθεί  έγιναν.   

 Τα κεφάλαια λοιπόν του απολογισμού είναι δεκάξι ,  πολλά εξ 

αυτών είναι τυπικά, δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτά, γιατί  νομίζω 

είναι τυπικές διαδικασίες,  έκδοση πιστοποιητικών και κάποια άλλα. 

Θα ασχοληθώ κυρίως με την καθημερινότητα του πολίτη,  με την 

ποιότητα ζωής του πολίτη,  με την οικονομική κατάστα ση του Δήμου, 

με τα έσοδα του Δήμου, με τις  δαπάνες του Δήμου και με το 

πρόγραμμα δράσης και κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο αυτό στην 

σημερινή οικονομική συγκυρία.   

 Σίγουρα η κάθε δημοτική αρχή κρίνεται στο τέλος της 

τετραετίας.  Όμως και . .κανείς  την απαίτησ η στον ένα χρόνο και εννέα 

μήνες που έχει  μέχρι τώρα την δημοτική αρχή στα χέρια της να κριθεί  

εξ ολοκλήρου, όμως κάθε δημοτική αρχή δίνει  το στίγμα της.  Και θέλω 

να θυμίσω στον Δήμαρχο, στον κ.  Αγγελίδη ότι  στον απολογισμό της 
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προηγούμενης δημοτικής αρχής  έλεγε στον κ.  Βλάχο «Η καλή μέρα 

φαίνεται από την αρχή». Τα έλεγε αυτά ο κ.  Αγγελίδης.  Ακριβώς εδώ 

είναι η ομιλία του και νομίζω το ξέρει  και ο ίδιος.   

 Εμείς λοιπόν αυτή την ‘καλή μέρα’ δεν την είδαμε από την αρχή. 

Γιατί;  Γιατί  εάν κάνουμε μια έτσι,  επισ τροφή στον προηγούμενο 

χρόνο, στο ΄11 αλλά και πρέπει νομίζω να κάνουμε και μια μικρή 

κριτική γιατί  σχεδόν τελειώνει και τον δεύτερο χρόνο, θα δούμε λοιπόν 

ότι  δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό το οποίο να μείνει  στην μνήμη μας,  

να είναι χαραγμένο στην μνήμη μα ς,  να αντέχει  στον χρόνο και να το 

θυμόμαστε για πολύ καιρό και για πολλά χρόνια.   

 Βλέπουμε ότι  έγινε απλά και μόνο μια διακήρυξη καθαρά 

υπηρεσιακή. Δεν είδαμε κάτι  καινούργιο,  κάτι  εμπνευσμένο. Στην 

σημερινή εποχή με τις  ιδιαίτερες προκλήσεις που απορρέο υν από την 

πολύ δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας,  πρωτόγνωρη για την 

χώρα μας,   η οποία μας έχει  . .  στον Δήμο μας και σε όλους τους 

δήμους, . .  με το πρόγραμμα Καλλικράτης ο κ.  Δήμαρχος προεκλογικά 

έλεγε ότι  έχει  την γνώση, έχει  την εμπειρία από τα τόσα χρόνια 

αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα έχει  τις  λύσεις.   

Δεν χρειάστηκε,  κυρίες και κύριοι  να περάσει πολύς καιρός και 

μέσα στον ενάμιση χρόνο αποδείχθηκε περίτρανα ότι  ούτε οι  λύσεις 

υπήρχαν στο τσεπάκι του κ.  Αγγελίδη και έκανε την υφαρπαγή της 

ψήφου του Ελληνικού λαού ούτε λύσεις λοιπόν υπήρχαν ούτε όραμα 

υπήρχε ούτε πολιτική. .  υπήρχε.   

Επ’ ουδενί δε δεν βελτιώθηκε η καθημερινότητα του πολίτη.  

Αυτό νομίζω ότι  ο καθένας από εμάς  το ζει  στην καθημερινή του ζωή. 

Όπου και εάν βρεθείς  στην πόλη ακούς διαρκώς π αράπονα. Δεν μιλάω 
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για τα παράπονα γενικότερα στα οικονομικά, μιλάω για τα παράπονα 

που αφορούν τον Δήμο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.  

Δυστυχώς ο κ.  Δήμαρχος εκείνο που επέδειξε ήταν μια 

απαξιωτική στάση προς την αντιπολίτευση και όσες φορές είχε  

προτάσεις συγκεκριμένες,  οι  οποίες ήταν για την καλυτέρευση της 

ποιότητας του Δήμου, για ανάπτυξη του Δήμου μας,  δυστυχώς, έδειξε 

μια απαξίωση. Έδειξε μια αλαζονική συμπεριφορά. Ειλικρινά το λέω, 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δεν την περίμενα αυτή την αλα ζονική 

συμπεριφορά του κ.  Αγγελίδη.  Εγώ προσωπικά δεν την περίμενα. Την 

είδα λοιπόν μπροστά μου και εξακολουθεί να συνεχίζει  η ίδια 

συμπεριφορά απαξιώνοντας,  μπορώ να πω και τους θεσμούς.   

Αυτή λοιπόν η αλαζονική συμπεριφορά έφτασε σε σημείο να 

κάνει  βιαστικές,  σπασμωδικές κινήσεις οι  οποίες υπονομεύουν και τον 

. .και τους δημότες μας αλλά και το μέλλον και τα παιδιά μας.   

Ενδεικτικά θα αναφέρω τα στρατόπεδα. Έγινε πολεοδόμηση του 

στρατοπέδου Εμμ. Παπά. Αποφασίστηκε σε συνεννόηση, σε επαφή με 

τον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Αυτό πιστεύω ότι  θα γραφτεί  στην 

ιστορία με μελανά γράμματα. Γιατί;  Γιατί  και ο ίδιος ο κ.  Δήμαρχος 

έλεγε ότι  μέχρι κατάληψη θα κάνουμε με τους πολίτες στα στρατόπεδα. 

Και ήρθε τώρα γρήγορα -γρήγορα να κλείσει  το θέμα με πολεοδόμηση.  

Επίσης,  στην αρχή της θητείας του,  μόλις ανέλαβε,  έπαιξε ένα 

ωραίο . .παιχνιδάκι για την μεταστέγαση του Δήμου, του Δημαρχείου 

στην παλαιά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση…Αυτό λοιπόν έγινε ένα απλό 

παιχνίδι  και τίποτα παραπάνω. Πήγε τώρα μόνο το ΚΕΠ και τι  

σημαίνει  αυτό δηλαδή; Μεταστεγάζεται ο δήμος;  

Επίσης δεν περίμενε κανείς  το πρώτο που έκανε αυτή η δημοτική 

αρχή ήταν να ανεβάσει τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ. Εάν είναι δυνατόν σε 
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μια τέτοια οικονομική κρίση η πρώτη δουλειά θα ήταν να ανεβάσει τα 

τιμολόγια του νερού.  

Ο καθ’  όλα λοιπόν έτοιμος,  κύριος Δήμαρχος,  δυστυχώς 

αποδείχθηκε παντελώς ανέτοιμος χωρίς λύση.  

Θα γίνω πιο σαφής σε μερικά θέματα. μόλις ανέλαβε διόρισε 

επτά αντιδημάρχους με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.  

Ταυτόχρονα έβαλε δυο γενικούς συμβούλους,  έναν γεν ικό γραμματέα 

και έναν ειδικό γραμματέα και επιπλέον προέβλεψε και την μισθοδοσία 

των δυο προέδρων του νομικού προσώπου και της . .επιχείρησης.   

Αυτό λοιπόν,  αυτή την σπατάλη μας την παρουσιάζει  ο κ.  

Δήμαρχος γενικότερα ως . .του Δήμου. Είναι σπατάλη, είναι πολύ 

μεγάλη σπατάλη. Δεν μπορεί να υπάρχουν επτά Αντιδήμαρχοι όταν ο 

κόσμος πεινάει .  Είναι πολλοί.  Και καλύπτουν ο ένας τον άλλο. Δεν 

έχω προσωπικά με κανέναν τίποτα αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.  

Στον τομέα της καθαριότητας και της καθημερινότητας του  

πολίτη.  Τι μπορεί να πει  κανείς;  Η εικόνα τόσο της πόλης όσο και στις  

τοπικές κοινότητες,  δημοτικές και τοπικές κοινότητες είναι 

απογοητευτική.  Το επισήμανε και μια συμπολίτισσα. Οι κάδοι είναι 

ρυπαροί,  είναι υπερχειλισμένοι,  κάθε . .είναι σπασμένοι πάρα π ολλές 

φορές και πολλές φορές δίπλα υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα τα οποία 

παραμένουν στην ίδια θέση για πάρα πολύ καιρό και βέβαια αποτελούν 

εστίες μόλυνσης και το ξέρει  πάρα πολύ καλά ο κ.  Δήμαρχος και από 

την ιδιότητά του ως . .  

 Άρα λοιπόν,  να μην μιλάμε γ ια μια καθαρή πόλη γιατί  νομίζω ότι  

ζούμε σε άλλο κόσμο, σε άλλη πόλη. Έτσι αντιλαμβάνεται ο κόσμος.  

Δεν είναι καθαρή η πόλη μας και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.  
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 Αναφερθήκατε στο κυκλοφοριακό. Ξεγελιέται κανείς  ότι  δεν 

υπάρχει κυκλοφοριακό χάος στο κέν τρο της πόλης; Αυτό το . .που 

απορρέει  από αυτή την οικονομική κρίση, από αυτή την ανεργία είναι 

δυνατόν να έχουμε και αυτό το χάος στην κυκλοφορία; Δεν έγινε 

απολύτως τίποτα. Εγώ προτείνω στον οποιοδήποτε να κάνουμε μια 

βόλτα ώρα αιχμής στο κέντρο της πόλης.  Η κατάσταση είναι 

απογοητευτική.   

 Είχε πει ,  το λέει  στο πρόγραμμά του,  δεν το λέω εγώ, η δημοτική 

αρχή του κ.  Αγγελίδη ότι  θα κάνει  μερικές παρεμβάσεις,  όπως είναι οι  

διανοίξεις  δρόμων, όπως είναι οι  μονοδρομήσεις και τα λοιπά. Αυτά 

είναι απλά πράγματα , έπρεπε να γίνουν.  Έπρεπε να γίνουν αυτά από 

την πρώτη στιγμή. Όταν λέμε ότι  είμαστε έξι  χρόνια αντιπολίτευση και 

έχουμε τις  γνώσεις και τις  λύσεις,  ποιες είναι αυτές οι  λύσεις 

επιτέλους; Και ποια ήταν αυτή η γνώση;  

 Για την αγροτική οδοποιία παρεμπιπτόν τως ήθελα να πω ότι  δεν 

αντιληφθήκαμε ότι  . .και η δημοτική αρχή ότι  ο Δήμος άλλαξε μορφή. 

Δεν  είναι ένας αστικός Δήμος,  είναι ένας μικτός Δήμος.  Είναι ένας 

Δήμος 90.000 κατοίκων όπου υπάρχουν αγροτικές περιοχές για τις  

οποίες η αγροτική οδοποιία είναι ζωτ ικής σημασίας.   

 Εμείς ως αντιπολίτευση είχαμε επισημάνει το γεγονός και είπαμε 

κάποια χρήματα παραπάνω πρέπει να δώσουμε και είναι θέμα ζωής για 

τους αγρότες μας και για την περιοχή του Δήμου μας,  όμως, δυστυχώς, 

ως συνήθως, δεν έχουμε εισακουστεί .   

 Ένα θέμα που δεν το έθιξε καθόλου στην ομιλία του ο κ.  

Δήμαρχος και το οποίο νομίζω το αποφεύγει  συστηματικά είναι η 

επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών. Η επέκταση  λοιπόν  του ΧΥΤΑ Σερρών 

είναι έργο πνοής για τον Δήμο Σερρών, είναι έργο πνοής.  Ήταν 
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ενταγμένο και έτοιμο  για δημοπράτηση από την προηγούμενη δημοτική 

αρχή. ένα έργο 3,5 εκατ.  ευρώ.  

Αυτό αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της τότε 

κυβέρνησης να το εντάξει  το έργο.  Είχαμε επισημάνει,  όχι  μόνο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και μέσω των ΜΜΕ ότι  Δήμαρχ ε μην 

ενδώσεις σε αυτό το ζήτημα, όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μας 

είπε ότι  τι  να κάνουμε; Είναι απόφαση. Έδειξε μια ενδοτικότητα την 

οποία δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Ελπίζω ότι  στο τέλος θα 

γίνει  το έργο,  γιατί   έργο πνοής.   

Για τα χόρτα και το  πράσινο.  Πάρα πολλές καταγγελίες.  Και στα 

χωριά και στην πόλη. Αργήσανε οι  εργολαβίες.  Του το λέγαμε 

συνέχεια στα Δημοτικά Συμβούλια,  τα λέγαμε στην δημοτική αρχή και 

στους αρμόδιους αντιδημάρχους.  Αργούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,  τα 

χόρτα έχουν φτάσει να πνίξουν πάραυτα σχολεία,  νεκροταφεία.  Δεν 

μπορούσα εγώ προσωπικά και νομίζω όλοι …  

Του είχε δοθεί  η ευκαιρία το ΄11 να πάρει οκταμηνίτες  βάσει 

του νόμου. Τι συμβαίνει;  Όπως κάνουν και οι  περισσότεροι Δήμοι της 

χώρας.  Εμείς είχαμε ολιγωρία.  . .Τι  έγινε;  Οι οκταμ ηνίτες μπαίνανε με 

μια διαδικασία ΑΣΕΠ για να απαντήσω και στην κυρία,  με διαφανή 

διαδικασία.  Επίσης μπαίνουν σε νευραλγικούς χώρους,  όπως είναι το 

πράσινο,  όπως είναι η καθαριότητα και τα λοιπά. Άρα δηλαδή το έργο 

τους ήταν πολύ σημαντικό και ως ένα βαθμό  . .Δυστυχώς αυτή την 

ευχέρεια που έδινε ο νόμος δεν . .  

Στην κοινωνική πολιτική,  στην κοινωνική προστασία γιατί  πάρα 

πολλά ειπώθηκαν εδώ και νομίζω ότι  στην σημερινή δεινή οικονομική 

κρίση, η οποία δεν έχει  προηγούμενο έπρεπε να είναι πρώτη 

προτεραιότητα και μάλιστα όταν ο κ.  Δήμαρχος έκανε τον απολογισμό 
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της προηγούμενης δημοτικής αρχής ξεκίνησε με την κοινωνική 

πολιτική.  Θεωρούσε ότι  είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Σήμερα, δεν ξέρω 

γιατί ,  βλέπω δεν έδωσε τόση σημασία στο θέμα αυτό από την αρχή.  

Είχε δεσμευτεί  προεκλογικά και είχε υποσχεθεί  ότι  θα ανοίξουν 

οι  παιδικοί σταθμοί.  Το έθιξε το θέμα και η κυρία . .  και καλώς έπραξε.  

Ήταν δέσμευση. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ήταν επιτακτική ανάγκη. 

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είπε,  το . .ο κ.  Δήμαρχος,  ότι  δεν το 

είχαμε στις  16 προτεραιότητες.  Είναι επιχείρημα αυτό; Δεν το είχατε 

στις  16 προτεραιότητες.  Τότε μεγάλο λάθος σας.  Εάν δεν είχατε αυτό 

το θέμα στις  16 προτεραιότητες ήταν μέγιστο λάθος.  Ποιο ήταν το 

σημαντικό σήμερα;  

Πάρα πολλές αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν. Και μά λιστα 

υπάρχουν καταγγελίες,  παράπονα ότι  δεν έγιναν αξιοκρατικά με . .των 

παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.  Παρόλο ότι  ο κ.  Δήμαρχος έλεγε 

στο πρόγραμμά του στην σελίδα 7 ότι  εμείς  θα κάνουμε αξιοκρατική 

πρόσληψη των παιδιών στους σταθμούς.  Δεν τα έλεγα εγώ , στο 

πρόγραμμά του τα λέει  εδώ.  

Δεν έγινε κάτι  πολύ σημαντικό στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής.  Ήθελε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και 

Νιγρίτης.  Έγιναν πολλές αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις.  Εκεί θα 

έπρεπε η μια δράση να συμπληρώνει την άλλη.  Δυστυχώς αυτό δεν 

έγινε και είχε ανάλογα αποτελέσματα.  

Το Ταμείο Αλληλεγγύης ήταν πρώτη προτεραιότητα από τις  δέκα 

έξι .  Νομίζω ότι  σήμερα επειδή υπήρξε αντίδραση είπατε ότι  είναι η . .  

Δεν είναι τα ίδια τα χρήματα όταν λέμε Αλληλεγγύης και όταν δίνουμε 

κοινωνική πρόνοια.  Στην κοινωνική πολιτική δίνουμε κάποια χρήματα 

από το κονδύλι από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Άλλο είναι το 
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Ταμείο Αλληλεγγύης.  Νομίζω ότι  στο Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να 

έρθει  ο οποιοσδήποτε δημότες να το φέρει,  ο οποιοσδήποτε πολίτης.   

Σήμερα όμως επειδή είδατε ότι  το κλίμα είναι διαφορετικό είπατε 

είναι το ίδιο πράγμα, το ονομάσαμε έτσι.  Το βαπτίσατε έτσι κύριε 

Δήμαρχε.   

Εμείς κάναμε πάρα πολλές προτάσεις στο θέμα της κοινωνικής 

πολιτικής όταν ερχόντουσαν θέματα ανάλογα στο Δημοτικό Συ μβούλιο.  

Δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, απαξιωνόντουσαν, μερικές φορές 

λέγανε ότι  δεν είναι υλοποιήσιμες,  ότι  δεν μπορεί να γίνουν,  πάντοτε 

. .και όχι  μόνο από την δική μου παράταξη, από όλες τις  παρατάξεις  

δεν ήταν υλοποιήσιμες.   

Στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι ο καθρέπτης μιας πόλης,  

ενός Δήμου. Ήταν μια από τις  βασικές προτεραιότητες στο πρόγραμμα 

του κ.  Δημάρχου να γίνει  η πόλη μας μια πόλη με ταυτότητα. Εμείς 

είχαμε . .προεκλογικά ότι  εάν εκλεγούμε θα κάνουμε μια πόλη που να 

έχει  πολιτιστική ταυτότητα . Δυστυχώς αυτό δεν έγινε.   

 Έλεγε ότι  θα γίνει  ένας θεσμός,  ένας πολιτιστικός θεσμός 

πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας.  Δεν είδαμε κάτι  τέτοιο.  Εμείς,  η 

παράταξή μας είχε συγκεκριμένη πρόταση. . .Πανελλήνια Χορευτική 

Συνάντηση θα μπορούσε,  γίνεται αλλά είχε  πολύ μικρή εμβέλεια.  Εμείς 

την θέλουμε στο Πανελλήνιο.  Θέλουμε να καλέσουμε και άλλους 

συμπολίτες μας,  ούτως ώστε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν 

με τους Συλλόγους τους,  να έρθουν να δουν την πόλη μας,  τον Δήμο 

μας,  να δουν τις  ομορφιές,  να ξανάρθ ουν.  Να θέλουν να δουν και άλλο 

κόσμο. Να γίνουν πρεσβευτές.  Αυτό θα πει  ένας θεσμός πανελλήνιας η 

διεθνούς πολιτιστικής εμβέλειας.   
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 Το να . .  πέντε πόλεις γύρω –γύρω από τις  Σέρρες δεν λέει  τίποτα.  

Δεν είναι αυτό που εννοούμε εμείς .   

 Επίσης σε ένα σημαντ ικό σημείο για τον πολιτισμό..  ήταν αυτά 

τα μονοπάτια τα περιπατητικά, τα ιστορικά για τον Άγιο Ιωάννη τον 

Τίμιο Σταυρό, το Μοναστήρι μας.  Διαδρομές.   

 Κάτι άλλο το οποίο ήταν πολύ, θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό,  

ήταν από τις  πρώτες προτεραιότητες στον πολι τισμό, στο πρόγραμμα 

του κυρίου Αγγελίδη ήταν η ανάδειξη των θησαυρών του Δήμου μας.  

Ένα απ’ αυτά ήταν η ανάδειξη του τείχους,  του Βυζαντινού τείχους 

πίσω από τον Άγιο Νικόλαο επάνω στην Ακρόπολη, ο οποίος  . .τα 

βυζαντινά μας μνημεία που υπάρχουν.  Υπάρχουν  και στον Ελαιώνα. 

Μια εκκλησία βυζαντινή.  Υπάρχουν και στα υπόγεια των 

πολυκατοικιών. Αυτά ήταν από τις  βασικές προτεραιότητες.  Και να πω 

κάτι;  Δεν θέλουν και πολλά λεφτά αυτά να γίνουν.   

Πώς θα κάνει  έναν Δήμο ελκυστικό.  Σε όλες τις  εισηγήσεις του 

κ.  δημάρχου προεκλογικά και εδώ και τόσα χρόνια,  όποιος ασχολείται 

με τα δημοτικά πράγματα, έλεγε ότι  πρέπει να κάνουμε μια πόλη 

ελκυστική. Πώς να γίνει  αυτή η πόλη ελκυστική; Έτσι όπως είναι η 

κατάντια αυτή; Δεν νομίζω. Αυτά λοιπόν τα πράγματα..  τα οποία τα 

λέει  στις  προτεραιότητες,  τα λέει  στο πρόγραμμά του,  όμως όχι  μόνο 

δεν τα κάνει  αλλά δεν έχουμε δει  καμία κίνηση στο να γίνουν.   

Στην παιδεία εκεί  το μόνο που θα ήθελα να πω για να μην 

μακρηγορώ, κύριε Πρόεδρε,  . .δεν έχω πολύ χρόνο νομίζω, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος μιάμιση ώρα μιλούσε.  Εντάξει .   
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 Για την Παιδεία.  Εκείνο που είδα είναι . .  με την Α/θμια και την 

Β/θμαι εκπαίδευση να μην μπορούν να συντονιστούν.  Υπάρχει πλήρης 

ασυνεργασία.  Να σας πω ένα παράδειγμα, ένα αποτέ λεσμα αυτού του 

μη συντονισμού; Για τα . .  επιχορήγηση του Δήμου για τα σχολεία ο 

Δήμος. .πολύ λιγότερα παιδιά και σχολικές μονάδες πήρε 28.000 ευρώ 

εμείς πήραμε 700 ευρώ. Ο Δήμος Σερρών. Και ήρθε το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουμε.  

 Εγώ ντρέπομαι φίλες και φίλοι.  Φίλες και φίλοι ντρέπομαι 

ειλικρινά.  Αυτό είναι ένα παράδειγμα του μη συντονισμού.  

 Για την ΔΕΥΑΣ. Η πρόταση της νέας δημοτικής αρχής όταν 

ανέλαβε το ΄11 ήταν τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όταν εμείς  είπαμε 

ότι  αυτό είναι αδιανόητο να γίνε ι  με την οικονομική κρίση, είπε εκείνο 

το επιχείρημα αλήστου μνήμης ο κ.  Δήμαρχος.  «Μα έτσι γινόταν 

πάντοτε στις  δημοτικές αρχές».  Καλά ήταν η οικονομική κατάσταση 

στις  προηγούμενες δημοτικές αρχές;  Σήμερα . .  κατάσταση το 2010 

ήταν αυτή, όπως πριν πέντε,  δ έκα χρόνια και βέβαια μετά από ένα 

χρόνο..  είπε ότι  όχι ,  παγώνουμε.  Έκανε ένα χρόνο να το αντιληφθεί ο 

κ.  Δήμαρχος ότι  δεν έπρεπε να κάνει… αυτή την. .αναπροσαρμογή.   

 έλεγε λοιπόν για την  ΔΕΥΑΣ, αναφέρομαι στο πρόγραμμα, 

«Επάρκεια νερού οπωσδήποτε άμεσα στο Μητρούση». Όχι μόνο 

επάρκεια νερού δεν υπήρχε στο Μητρούση αλλά επεκτάθηκε και στον 

Λευκώνα και είχαμε πολύωρες διακοπές νερού. Αυτό το πολύτιμο 

αγαθό του πολίτη.   

 Παρά τις  επανειλημμένες επισημάνσεις μας το πρόβλημα 

παραμένει  άλυτο.  Ήταν από τις  βασι κές προτεραιότητες,  όπως ήταν 

βασική προτεραιότητα και η αντικατατάσταση των αμιαντοσωλήνων 

στον Προβατά. Και εκεί  τίποτα απολύτως.  Και στην συνέχεια είχαμε 
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και τις  προσμίξεις  με νερό και λάσπη στην Άνω Καμήλα και στον 

Προβατά. Κυρίως στην Άνω Καμήλα.  

 Το  επισημάναμε πολλές φορές . .νερό,  ενώ παλαιότερα είχαμε 

καλύτερο νερό, δόθηκε η υπόσχεση, παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα.  

Αυτά . .  

Κος   :  

Και στην Κάτω Καμήλα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και στην Κάτω Καμήλα. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Και η Κάτω 

Καμήλα. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι  και μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο έτσι μας λοιδόρησαν γιατί  τώρα αυτό μπορεί να το είχατε 

ετοιμάσει,  να το είχατε κάνει .  . .και σταμάτησε εκεί  το θέμα….  

 Στο πρόγραμμα της δημοτικής αρχής γιατί  θα πρέπει εδώ να λέμε 

τα πράγματα με το όνομά τους ,  έλεγε ότι  η ΔΕΥΑΣ θα μπει σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα. περιμένω να δω να μπει σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Δεν είχα την απαίτηση να μπουν από το πρώτο εξάμηνο 

αλλά δεν είδα καμία τέτοια ανάλογη κίνηση.  

 Εκεί που παίρνουμε είναι καινούργιο δάνειο.  Ξέρετε τι  ση μαίνει ,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες καινούργιο 

δάνειο;  Πάει στις  πλάτες των πολιτών. Ποιος θα το πληρώσει;  Και 

. .γ ια τις  επόμενες δημοτικές αρχές.  Εγώ δεν θέλω άλλο δάνειο.  Φτάνει.  

Από την μείωση των μισθών των υπαλλήλων υπήρξε μια ,  το έλλειμμα 

το δημοσιοοικονομικό βελτιώθηκε.  Εν πάση περιπτώσει,  μπορούν να 

περισταλούν και άλλο οι  δαπάνες.   

 Και έρχομαι στο περίφημο θέμα του στρατοπέδου, το οποίο ο κ.  

Δήμαρχος το ανέλυσε και το έχει  σημαία.   
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 Ακούστε να δείτε.  Προεκλογικά όλες οι  πα ρατάξεις  είχανε μια 

ομοφωνία,  ότι  τα στρατόπεδα είναι μια ενιαία ενότητα και ανήκουν 

στους Σερραίους δημότες,  στον Σερραϊκό λαό. Είναι περιουσία του 

Σερραϊκού λαού. Δυστυχώς ο κ.  Δήμαρχος αθέτησε αυτή την 

προεκλογική του δέσμευση και συμφώνησε για πολεοδόμ ηση των 45 

στρεμμάτων στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά και ρωτώ όλους σας,  

απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο, έχει  . .στην ουσία 2.500 κατοικίες 

ακόμη. Σημαίνει  δηλαδή ότι  αυτή την στιγμή ο Δήμος έχει  ανάγκη από 

έναν οικισμό, από μια μικρή καινούργια πολιτεία;  Δεν νομίζ ω. Τα μισά 

διαμερίσματα είναι ανοίκιαστα.  

 Θα θυμίσω εδώ, θα μου επιτρέψετε,  επί  λέξει  τι  έλεγε ο κ.  

Δήμαρχος για να θυμίσω ακριβώς τις  φράσεις.  «Και για τα στρατόπεδα 

αυτό πρέπει να γίνει  . .να έρθουν σε συνεννόηση η . .υπηρεσία του 

Δήμου, ώστε να χρησιμοποιήσουν το στρατόπεδο Παπαλουκά, το οποίο 

εμφανίζεται αυτή την στιγμή ότι  ο Δήμος το έχει  στην πλήρη 

κυριότητα». Μετά το Δημοτικού Συμβουλίου άντε . .και είπε ότι  δεν 

είναι στην πλήρη κυριότητά μας αλλά το διεκδικεί  και το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας.   

 Όπως επίσης,  είναι λόγια ακριβώς,  λέξεις  του κ.  Αγγελίδη στην 

προηγούμενη δημοτική αρχή στον απολογισμό. «Όπως επίσης τα 

στρατόπεδα δεν χρειάζονται βιασύνες.  Ο χρόνος κυλάει υπέρ ημών. Τα 

στρατόπεδα να τα κρατήσουμε ελεύθερα και να τα παραδώσουμε στην 

κρίση των πολιτών».  

Και εμείς  αυτό λέμε κυρίες και κύριοι ,  ότι  τα στρατόπεδα ο 

χρόνος κυλάει υπέρ ημών. Αυτό λέγαμε.  Είναι . .σε όλη την 

επικράτεια…  
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. .όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση και από αυτή την θέση πρέπει 

να το πω, σύσσωμη η αντιπολίτευση έκρουε στο Δημοτικό Συμ βούλιο 

τον κώδωνα του κινδύνου..  Μην προχωράτε,  κύριε Δήμαρχε,  είναι 

λάθος.  Αυτοί οι  χώροι είναι χώροι αναψυχής,  είναι χώροι πρασίνου, 

είναι χώροι αθλοπαιδιών, είναι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

κοινωνικών λειτουργιών. Τέτοια πρέπει να γίνουν τα στρατόπε δα. Δεν 

είναι για να απαλλοτριωθούν.   

Για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είπε πάρα πολλά ο 

κ.  Δήμαρχος.  Εμείς από την πρώτη στιγμή ως αξιωματική 

αντιπολίτευση είπαμε το εξής:  ότι  πρέπει οι  πρώην Καποδιστριακοί 

Δήμοι και τα πολύ ωραία καλαίσθητα και  λειτουργικά κτίρια που 

έχουμε να νομιμοποιηθούν.  Δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Το μόνο που 

ξέρω ότι  από όσο γνωρίζουμε πήγε η ΕΣΑΝΣ στο Μητρούση. Η 

ΕΣΑΝΣ δεν είναι μόνο για το Μητρούση, είναι όλων των Δήμων.   

Πάμε τώρα, έγινε κουβέντα για το ορφανοτροφείο,  να  

μετακινήσουμε το ορφανοτροφείο για να πάει η ΔΕΥΑΣ να μην 

πληρώνει νοίκι  και τα λοιπά. Λέω, το πολύ ωραίο κτίριο το Δημαρχείο 

της Σκουτάρεως πρέπει να το αφήσουμε να ρημάζει;  Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί;  Δεν μπορεί να πάει εκεί  μια υπηρεσία; Έτσι μένουν 

αυτά. Αυτή ήταν η ετοιμότητα που είχαμε;  

Για την αγροτική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη εάν είναι δυνατόν λίγο σύντομα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.  Για την αγροτική οικονομία θα πω ότι  δεν αντιληφθήκαμε ότι  

ο Δήμος μας έχει  αλλάξει μορφή και είναι αστικός και αγροτ ικός 

πληθυσμός και ότι  ενώ …στον αγρότη, αλλά στον απολογισμό είδα 
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δυο, τρία απλά ερωτήματα . .Δεν είναι αυτός ο ρόλος.  Ο ρόλος είναι 

νευραλγικός.   

Για το τμήμα Προγραμματισμού, βεβαίως και εμείς  λέμε ότι  έγιναν 

κάποιες προτάσεις σημαντικές,  όμως εκείνο που  θέλω να τονίσω εγώ 

είναι ότι  απορρίφθηκαν μερικές σημαντικές προτάσεις.  Μια από αυτές 

ήταν «όλοι με ποδήλατο». 508.000 ευρώ έχει  αποδειχθεί  ήταν μια 

τεράστια,  δεν ξέρω γιατί  απορρίφθηκε,  νομίζω δεν είχαμε ίσως καλή 

πρόταση. Νομίζω ότι  ήταν μια μοναδική ευ καιρία το ποδήλατο να μπει 

στην πόλη μας.  Είναι πολύ σημαντικό.   

Όμως και μια άλλη πρόταση 250.000 ευρώ για την αειφόρο 

τουριστική ανάπτυξη των ορεινών όγκων Λαϊλιά . .και τα λοιπά και 

αυτή απορρίφθηκε.   

Νομίζω ότι  ήταν οι  δυο πιο σημαντικές προτάσεις που π ρέπει να 

. .  εάν μπορούμε να τις  ξαναβάλουμε.   

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανέφερε ο κ.  Δήμαρχος και 

ψηφίστηκε,  εμείς  πιστεύουμε ότι  πρέπει να διαπνέεται από πολιτική 

έμπνευση, να είναι καινοτόμο, να είναι ρεαλιστικό και να είναι 

προπαντός υλοποιήσιμο. Δυστυχώς δεν είδαμε αυτά τα 

χαρακτηριστικά.  Είδαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ως αντιγραφή 

παλαιοτέρων.  

Είπε ο κ.  Δήμαρχος τότε ότι  δεν υπήρχαν λεφτά και πώς θα γίνει  

ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με . .και δράσεις;  Απαντήσαμε πολύ 

απλά. Η έμπνευση και η πολ ιτική βούληση και η σκέψη και το όραμα 

δεν χρειάζονται λεφτά. Και η καινοτομία δεν χρειάζεται λεφτά. 

Χρειάζεται να το δουλέψει κανείς  στο μυαλό του και να το 

λειτουργήσει.   
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Εμείς είχαμε κάνει  πολύ σημαντικές προτάσεις τότε τις  οποίες 

ναι μεν τις  συμπεριέλαβε η δημοτική αρχή αλλά με . .όπως ήταν το 

ΒΙΟΠΑ. Το ΒΙΟΠΑ, το Βιοτεχνικό Πάρκο εάν πάτε να δείτε έχει  τρία 

μέτρα χόρτο.  Στον Άγιο Ιωάννη έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλά 

νομίζω . .πολύ σημαντικό. .  γιατί  ο Άγιος Ιωάννης είναι ένας πόλος 

έλξης πολλών τουριστικών. Όλος ο κόσμος ξέρει  τον Άγιο Ιωάννη. 

Μόλις λες ότι  είσαι από τις  Σέρρες τον Άγιο Ιωάννη σου λέει .  Άρα 

λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη.  

Επίσης μια πολύ καλή πρότασή μας είναι . .  του Λαϊλιά,  να είναι 

επισκέψιμος όλο τον χρόνο. Δώδεκα μήνες τουρισμός.  Θα μπορούσε να 

γίνει .  Το αυτοκινητοδρόμιο είναι μια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε τελειώνω σε δυο λεπτά. Θα μου επιτρέψετε σας παρακαλώ. 

Για τις  . .υπηρεσίες εκείνο που λέμε είναι ότι  συνολικά δηλαδή 

53.212.000 είναι  βεβαιωθέντα και εισπράχθηκαν 49.934.000, μια 

υστέρηση 3,5 εκατομμυρίων. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική.  Κάτι 

δεν πάει καλά με τον εισπρακτικό μηχανισμό. Θα σας αναφέρω μόνο 

ότι  από πρόστιμα του ΚΟΚ που ήταν 825.000 πήραμε 680. Από τα 

δικαιώματα ύδρευσης από 562 πήραμε μόνο 38.000 . Μιλάμε για 

μερικές τρανταχτές διαφορές οι  οποίες νομίζω θα πρέπει να τις  δούμε 

πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.  

 Τώρα αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές,  τρεις  φορές αναφέρθηκε ο 

κ.  Δήμαρχος για το θέατρο που έγινε εδώ, κάποιες παρεμβάσεις,  για το 

τουριστικό περίπτερο.  Λοιπόν,  το τουριστικό περίπτερο πήγε μόνο 

ένας στην δημοπρασία.  Δεν λέμε σαν παράταξη ότι  είναι παράνομο, 
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πήγε . .  Επιτροπή κανονικά. Όμως εγώ σαν Δήμαρχος δεν θα δεχόμουνα 

να παραχωρήσω αυτό το σύμβολο της πόλης μας,  την Ακρόπολη και να 

είναι μόνο ένας στην δημοπρασία.  Νομίζω ότι  πρέπει να το δούμε πάρα 

πολύ σοβαρά και να μην έχουμε . .γι  αυτό.   

             Για τις  αστικές αναπλάσεις ήθελα να πω μια κουβέντα.  Είναι 

έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής.  Εγώ εκείνο που θέλω να πω 

ότι  δόθηκε,  είναι ένα έργο 5,5 εκατ.  ευρώ. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία,  

αφού το υλοποιεί  η σημερινή δημοτική αρχή η πόλη να αλλάξει μορφή, 

να γίνει  μια πόλη όμορφη, μια πόλη ελκυστική. Δυστυχώς γίνονται 

πολλές κακοτεχνίες,  ο κόσμος φωνάζει ,  ο κόσμος βοά, όλοι δεχόμαστε 

τα παράπονα και νομίζω τα δέχθηκε ο κ.  Δήμαρχος και δεν 

αντιλαμβάνομαι γιατί  δεν έκανε κάποιες παρεμβάσεις;  Είναι σίγουρος 

ότι  του χρόνου θα αρχίσουμε το ράβε –ξήλωνε.  Γιατί  ελαττώθηκαν 

πάρα πολύ οι  θέσεις του παρκινγκ,  δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης 

και δεν μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο που κάθεται στου 

Παπαπαύλου ότι  πήγαινε να παρκάρεις στο Στρατόπεδο ΕΜμ. Παπά. 

Αυτά είναι πολύ τραβηγμένα. Άρα λοιπόν δόθηκε μια ευκαιρία και 

δυστυχώς δεν την αξιοποιήσαμε.   

 Για την οδοποιία είχε πει  ότι  η συντήρηση των δρόμων θα είναι 

από τις  πρώτες προτεραιότητες.  Η βελτίωση του δρόμου προς την 

Οινούσα, η βελτίωση του δρόμου προς την Βροντού, όπου βλέπουμε 

τον χειμώνα τα πολλά προβλήματα. Η βελτίωση του δρόμου Σερρών –

Μητρουσίου.  Η ασφαλτόστρωση του δρόμου από την Ομόνοια των 

Σερρών Κάτω Καμήλας.  Τίποτα από αυτά δεν είδαμε.  Και σας λέω ότι  

τουλάχιστον για τον δρόμο Σερρών –Μητρουσίου είναι επικίνδυνος.  

Είναι λαιμητόμος.  Έχουμε ευθύνη και έχουμε λόγο να παρέμβουμε.  

Πρέπει να παρέμβουμε.   
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 Για τον σχεδιασμό αναφέρει στον απολογισμό του ο κ .  Δήμαρχος 

ότι  θα γίνει  νομιμοποίηση των ξενώνων της Χρυσοπηγής και η 

ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Είδαμε τι  έγινε πέρυσι με αυτό,  

νομίζω ότι  ήταν από τις  βασικές προτεραιότητες,   δεν έγινε.  Όπως και 

το Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Σκούταρι.  Δεν είπαμε να γίνου ν όλα, 

αλλά δεν είδαμε το στίγμα. Αυτό ανέφερε και ο κ.  Δήμαρχος όταν 

έκανε απολογισμό η προηγούμενη δημοτική αρχή. «Δεν είδαμε το 

στίγμα σας».  Και εμείς  αυτό δεν βλέπουμε.  Ότι δεν είδαμε το στίγμα.  

 Για τον αθλητισμό νομίζω ότι  από τις  προτεραιότητες ήτα ν η 

αναβίωση των αγώνων παραδοσιακής πάλης που είναι πολύ σημαντικό 

και πολύ επισκέψιμο άθλημα, γιατί  αρέσει σε πολύ κόσμο, δεν άκουσα 

τίποτα στον απολογισμό και ήταν από τις  βασικές προτεραιότητες στο 

πρόγραμμα.  

 Για το κυκλοφοριακό τα είπαμε.   Για την το υριστική προβολή. 

Εμείς με καλή διάθεση συνεχώς λέμε ότι  ναι,  να πάνε οι  άνθρωποι του 

Δήμου να δουν,  να προβάλουν τον Δήμο. Μέχρι τώρα δεν είδαμε 

μετρήσιμα αποτελέσματα να μας πουν τι  έγινε.  Εμείς ζητάμε 

μετρήσιμα αποτελέσματα. Έγινε κάτι  ή πάμε και ερχόμα στε μόνο; 

Εμείς με όλη την καλή διάθεση τα ψηφίζουμε.   

 Η Περιφέρεια παρουσιάζει  μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.  

Δυστυχώς. Δεν αντιληφθήκαμε ότι  έχουμε 90.000 κατοίκου και  

τέσσερις Καποδιστριακούς Δήμους.   

Τελικά θα πω σε τελικό απολογισμό του  δημάρχου θέλω να πω 

ότι  έγινε αθέτηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων, υπήρχε 

απαξίωση της αντιπολίτευσης,  έγινε μια απλή διαχείριση και μόνο 

απλή διαχείριση και όπως περιέγραψε ο Δήμαρχος παρουσιάζετε ένας 

Δήμος ελκυστικός,  ένας Δήμο πανέμορφο και έναν …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

105 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε περάσει κατά πολύ τον χρόνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν είναι αναλογικό,  κύριε Πρόεδρε,  το δέχομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι αναλογικό,  βέβαια….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και για τον κ.  Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε,  …   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη δεν θα αλλοιώσουμε τον Κανονισμό Λειτουργί ας του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Ο Δήμαρχος μιλάει όσο θέλει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όσο θέλει .  Να το ξενυχτήσουμε….  

 Λοιπόν,  τελειώνοντας,  μήπως ζούμε σε άλλη πόλη; Είμαστε σε 

ευρωπαϊκή πόλη; Αυτό ζούμε κάθε μέρα; Νομίζω ότι  έχουμε 

ψευδαισθήσεις.  Καλά θα κάνει  λοιπόν ,  η δημοτική αρχή και ο 

Δήμαρχος να κάνει  την αυτοκριτική του και μετά να προχωρήσουμε.  

Εμείς θα είμαστε αρωγοί σε κάθε καλή προσπάθεια.  Δεν σας κάνουμε 

αντιπολίτευση στείρα.  Θα κάνουμε εποικοδομητική, όμως αυστηρή.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι από τα όργανα διοίκησης του Δήμου να 

σας χαιρετίσω και εγώ με την σειρά μου. Θα προσπαθήσω, κύριε 

Πρόεδρε,  να είμαι σύντομος.  Να χαιρετίσω τους εκπροσώπους των 
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φορέων και βεβαίως τους συνδημότες,  οι  οποίοι  έχ ουν την υπομονή και 

τις  συνδημότισσες να είναι σήμερα μαζί μας.   

Κορυφαία η διαδικασία η σημερινή,  κορυφαία διότι  ήταν πάντοτε 

ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια ο δημότης,  όπως η αντιπολίτευση και 

σήμερα πρότεινε να έχει  την δυνατότητα του λόγου. Όλο αυτό που  

γίνεται σήμερα θα πρέπει να το διαφυλάξουμε,  γιατί  το θεωρούμε ότι  

και με τα καινούργια όργανα του Καλλικράτη ενδυναμώνεται 

περισσότερο η τοπική δημοκρατία και στηρίζεται ο πυλώνας που 

λέγεται αυτοδιοίκηση.  

 Κύριε Δήμαρχε,  σήμερα έχουμε λογοδοσία για το ΄11,  όμως 

συμβαίνει  βέβαια,  περάσατε και στο ΄12,  άρα κάποιες απόψεις μας θα 

αφορούν το ΄11,  όπως ήταν η πρόσκληση, βεβαίως θα απαντήσω και σε 

κάποια θέματα που περάσατε και στο ΄12.  Η άποψή μας θα είναι 

καθαρή, απαλλαγμένη από μεμψιμοιρίες,  μικροψυχίες,  α πό μηδενισμό. 

Η συσχέτισή μας όμως με το χθες είναι αναγκαία.  Με τα πραγματικά 

προβλήματα και με τις  αντικειμενικές δυνατότητες αλλά και τις  

αντικειμενικές αντιξοότητες που έφερε η κρίση.  

 Θα πρέπει όμως σήμερα να πούμε μια αλήθεια,  κύριε Δήμαρχε.  

Όλα αυτά το ΄10 τα ξέραμε,  τα βλέπαμε και εμείς  τα λέγαμε.  Εσείς 

όμως ήσασταν σε μια λογική του ναι σε όλα, όπως λέει  ο λαός.   

 Από την διοίκηση λοιπόν το ΄11 τον πρώτο χρόνο της τετραετίας 

απουσίαζε ο ουσιαστικός σχεδιασμός,  η προετοιμασία,  η 

αποφασιστικότητα. Ε ίχαμε ασαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένες και 

επείγουσες καταστάσεις με την γένεση του νέου Δήμου. Σύγχυση και 

αναποτελεσματικότητα στις  επιλογές.  Οι προσωπικές επιλογές στην 

διοίκηση στην καθημερινότητα. Η προσπάθεια απλής διαχείρισης των 

προβλημάτων έγινε επίσης καθημερινός κανόνας.  Τα γνωστά 
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καθημερινά προβλήματα που λόγω της εμπειρίας θα έπρεπε να τα 

ξέρετε,  πάντοτε τα αντιμετωπίζαμε εκ των υστέρων, όταν ερχόταν οι  

διαμαρτυρίες και ο εκνευρισμός.   

 Δημιουργήσατε τοπικές συγκρούσεις από το τίποτα, ιδιαιτ έρως 

στην Περιφέρεια και στα χωριά μας.  Προχωρήσατε σε μια λογική 

απόλυτου συμβιβασμού. Μείνατε μόνο στην διεκπεραίωση και σε 

κανέναν σχεδιασμό, σε καμία κορυφαία επιλογή, σε μια λογική δηλαδή 

που ήταν αναγκαία για να προχωρήσουμε στην επίλυση των πρώτων 

αναγκαίων για άμεση λύση προβλημάτων.  

 Ποια ήταν η λογική σας από τον πρώτο μήνα; Ο άμεσος φθηνός 

εντυπωσιασμός.  Με αλλαγή θέσης σε πάρα πολλά πράγματα, όπως θα 

σας αποδείξω, με αυτά που λέγατε στο παρελθόν,  με μεγάλες 

προσπάθειες μεγέθυνσης του έργου, το είδα και σήμερα αυτό  αλλά και 

με την οικειοποίηση έργου που δεν αφορά την δική σας,  ούτε διάθεση 

αλλά ούτε και παρέμβαση.  

 Θα σας απαντήσω και θα σας αποδείξω αυτά που σας λέω με 

δικές σας εκφράσεις.  Πάμε λοιπόν στην συνέντευξη τύπου 1 -2-2010 

και λέτε για τον κ.  Δήμαρχο. «Πιστεύουμε ότι  κάθε δημοτική αρχή 

προσπαθεί για το καλό το Δήμου. Κατά την διάρκειας μιας 

δημαρχιακής θητείας είναι βέβαιο ότι  πάντα κάποιο έργο παράγεται,  

διότι  ο Δήμος υποχρεωτικά διαχειρίζεται κάποια χρηματικά ποσά με 

καθιερωμένες χρηματοδοτήσεις,  όπως είναι η ΣΑΤΑ, ο ΘΗΣΕΑΣ και 

λοιπές χρηματοδοτήσεις.   

 Που δίνει  η πολιτεία στους δήμους; Έδινε και δίνει .  Τώρα 

βεβαίως θα συμφωνήσω με περικοπές.  Η δημοτική αρχή όμως λέτε 

κρίνεται από τους πολίτες στο τέλος της τετραετίας και σωστά το λέ τε 

και βεβαίως του λέτε ότι  κρίνεται από την συνέπεια,  από την 
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αξιοπιστία,  από την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά της να 

χειριστεί  διάφορα ζητήματα με σεβασμό στον πολίτη.   

 Για προσέξτε φίλες και φίλοι αυτό.  Λέτε στον κ.  Βλάχο ότι  να 

εξαιρέσουμε το μικρό πάρκινγκ των 160 θέσεων, το οποίο το 

ξεκινήσατε με καθυστέρηση. Θέλετε τώρα να γκρεμίσετε το κτίριο της 

δημοτικής αγοράς για να δείξετε στους Σερραίους πολίτες ότι  δήθεν 

κάτι  κάνετε προκειμένου να καλύψετε την απραξία σας.   

 Θα προσπαθήσετε μάλιστα να εμφανίσετε ως επίτευγμα την 

κατεδάφιση του κτιρίου της δημοτικής αγοράς,  ελπίζοντας μάταια 

όμως ότι  μπορεί να παραπλανήσετε τους Σερραίους δημότες και το 

μόνο βέβαιο είναι ότι  θα αφήσετε μια αλάνα στην θέση του ακινήτου. 

Διατυπώνεται μια επιφύλαξη ότι  χρ ειάζεται ένα σεντόνι για να 

καλύψετε αυτό το άσχημο που θα προκύψει.   1 -2-2010. 

 Στον κ.  Μωυσιάδη 14 -12-2006 για τα πεπραγμένα του 2004 λέτε,  

κύριε Δήμαρχε.   

Για τα στρατόπεδα. «Εκφράζω την απορία μου για το γεγονός ότι  η 

δημοτική αρχή δυόμισι τώρα χρόνια δίνει  την εντύπωση ότι  τα 

στρατόπεδα περιήλθαν στον Δήμο, ενώ αυτό δεν αληθεύει.  Σας λέω 

λοιπόν κ.  Μωυσιάδη ότι  το θέμα έχει  ωριμάσει και πιστεύω ότι  

σύντομα τα στρατόπεδα θα περιέλθουν στον Δήμο στο σύνολό τους.»  

 Επίσης του λέτε ότι  τα μεγάλα έργα, κύρι ε Δήμαρχε,  όταν 

υλοποιούνται είναι έργα διαχρονικά και τέτοια διαχρονικά έργα δεν 

πρέπει να τα καπηλεύεται κανείς .   

 Συμφωνούμε,  κύριε Δήμαρχε,  η δημοτική αρχή κρίνεται από την 

συνέπειά της,  την αξιοπιστία της,  την αποτελεσματικότητά της και την 

ικανότητα να διαχειριστεί  διάφορα ζητήματα με σεβασμό στον πολίτη.   
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 Αναφερθήκατε στις  16 προτεραιότητες –δεσμεύσεις σας.  Θα 

κλείσω με αυτό με κάποια σχόλια.   

 Αυτές όμως οι  16 προτεραιότητες,  κύριε Δήμαρχε και από αυτές 

λείπει  η οργάνωση. Ο κ.  Μηλίδης σας είπε ότι  μιλάτε και σήμερα 

ακόμη και στα Δημοτικά Συμβούλια ως να μην έγινε ο νέος μεγάλος 

Δήμος.  Δεν έχετε αντιληφθεί ότι  είστε και ο Δήμαρχος της περιφέρειας 

του Δήμου, του παλαιού Δήμου Σερρών. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι  ένα 

βασικό σας μέλημα ήταν η οργάνωση του ν έου,  ήταν η έμπνευση γι΄ 

αυτό το οποίο περιμέναμε όλοι να δούμε τις  πρώτες κινήσεις.  Ήταν η 

έμπνευση γι΄ αυτό που ο καθένας είχε δώσει το δικό του όραμα.  

 Ξέρετε,  ο Μέγας Ναπολέων έχασε τον πόλεμο στην Ρωσία για 

έναν και μόνο λόγο,  από την κακή οργάνωση. Ένας κοντός δύσμορφος 

στρατηγός του έλεγα ότι  η οργάνωση της επιμελητείας έχει  πρόβλημα. 

Δεν τον άκουσε.  Ήταν στην αυταρέσκειά του και στην βίωση των 

πρόσκαιρων επιτυχιών. Για προσέξτε το αυτό.   

 Η οργάνωση λοιπόν και από εκεί  απορρέουν τα σημερινά 

προβλήματα τα οποία οι  δημότες πολύ εύστοχα και οι  δημότισσες σας 

τα επισήμαναν.  

 Με ποιο μοντέλο δουλεύει ο νέος δήμος; Θα περίμενε κανείς  ότι  

Δήμαρχος να κάνει  μια επιλογή. Να θέσει τις  βάσεις για έναν 

σύγχρονο Δήμο, αποτελεσματικό,  να εξελίσσεται διαρκώς αυτό ς,  να 

κάνει  χρήση όλων των μοντέρνων τεχνολογιών, να δημιουργήσει δομές 

εξυπηρέτησης του δημότη όσο κοντύτερα στο σπίτι  του,  να κάνει  τις  

συγκρούσεις με τις  κατεστημένες συντεχνιακές συμπεριφορές 

μικροσυμφερόντων, να αναπτύξει  όλους τους θεσμούς,  που 

συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με τον Καλλικράτη, νομίζω σε 

κάποιους θεσμούς συμφωνούμε όλοι και συμφωνήσαμε στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο και να αποκεντρώσει και να δώσει οντότητα στα Τοπικά 

Συμβούλια που ήταν απαίτηση.  

 Ποια ήταν η άλλη επιλογή; Συμβιβάζομαι και τι  κάν ω; Επειδή 

είχα και την πίεση του χρόνου, ομολογουμένως, εισάγω ένα άλλοθι και 

το δηλώνω συνεχώς και οργανώνω με βάση τον μπούσουλα που μας 

έδινε η Αθήνα όλες τις  υπηρεσίες μοιραίως και άβουλος.   

 Δυστυχώς η επιλογή που κάνατε ήταν η δεύτερη. Ο απόλυτος 

συμβιβασμός.  Κανένα νέο σύστημα οργάνωσης.  Υπερσυγκέντρωση, 

ενίσχυση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου. Πέρνα από το γραφείο μου. 

Πέρνα να τα πούμε.  

 Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  αυτό είναι το παλαιό,  το νέο και λόγω του 

μεγέθους και λόγω των καιρών και λόγω της αξιοπρέπε ιας είναι η 

οργάνωση του Δήμου με αποκεντρωμένες δομές που εξασφαλίζουν την 

διαφάνεια,  που εξασφαλίζουν την πρόσβαση προς όλους και την 

εξυπηρέτηση τοπικά, ενισχύοντας τις  δομές οι  οποίες ήταν ήδη στα 

χέρια σας ως εργαλεία ιδιαίτερα αποτελεσματικά.  

 Τι παρουσίασε αυτή η ομάδα; Εννοώ οι κύριοι  Αντιδήμαρχοι και 

το σύστημα διοίκησης; Το ατομικό συμφέρον,  πελατειακή σχέση, ο 

καθένας για τον εαυτό του.  Είδαμε αλήστου μνήμης συμπεριφορές στις  

τηλεοράσεις για το ποιος έχει  την αρμοδιότητα, ποιος έπρεπε να πάει 

και ποιος έπρεπε να ακολουθήσει και ο πολίτης;  Ο πολίτης το είπε μια 

νέα επιστήμονας,  ο πολίτης δυστυχώς μακριά διακόσιες περίπου, 

διακόσιες δίμηνες συμβάσεις.  Δεν υπάρχει προηγούμενο σε Δήμο ανά 

την Ελλάδα και βεβαίως εμείς  τα είπαμε αυτά ως παράταξη, αφήστ ε 

αυτά τα κόλπα του εργασιακού μεσαίωνα, προχωρήστε σε οκτάμηνες 

συμβάσεις με διαδικασίες ξεκάθαρες,  που διασφαλίζουν,  τουλάχιστον,  

την αξιοπρέπεια.  Αυτό λοιπόν ποτέ δεν έγινε αρεστό.  Τώρα κάποιες 
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υπερβολές,  οι  οποίες βεβαίως,  κύριε Δήμαρχε,  δεν πείθουν κα νέναν.  

Κανέναν,  όσο και εάν λέτε ότι  δήθεν έχετε αγαθές προθέσεις.   

 Πελατειακές σχέσεις και περάστε από το γραφείο μου δεν μπορεί 

να είναι το μοντέλο της διοίκησης του μεγάλου διευρυμένου Δήμου. 

Αλλά μόνο αυτό; Στην γένεση των νέων δομών είδαμε ιδιαίτερα έτσι 

με μια μικροπολιτική κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες.  Θα σας πω. 

Και ο Δήμος στερήθηκε όργανα καινούργια,  όπως είναι ο 

Συμπαραστάτης του Δημότη.  

 Τότε είχε εκλάβει ότι  το θέμα είναι προσωπικό. Ο κ.  Δήμαρχος 

ήθελε αυτόν από τον συνδυασμό του ή τον άλλο  από τον συνδυασμό 

του.  Δεν ήταν αυτό.  Θα σας πω το μυστικό.  Η Χάρτα Δικαιωμάτων και 

Υποχρεώσεων του δημότη, αυτό το έκανε η Δράμα δίπλα. Τι λέει  εδώ; 

Λέει ακριβώς ο δημότης ποιες υποχρεώσεις έχει ,  ποια δικαιώματα και 

πως θα τα εξυπηρετήσει ο Δήμος.  Είναι ένα συμβόλαιο δέσμευσης.  Ο 

Καλλικράτης το λέει .  Ο κ.  Αγγελίδης δεν το ήθελε για τον Δήμο του.  

Τότε θα έπρεπε να δίνει  τα έγγραφα σε ελάχιστο χρόνο όπως λέει  εδώ, 

μιας εβδομάδας.  Τότε θα έπρεπε να δίνει  απαντήσεις και θα έπρεπε να 

τα έχει  όλα σε συνθήκες άμεσης πρόσβασης και βεβαίως θα μπορούσε 

εσωτερικά, αγαπητοί μου, να ελέγχει  και γίνεται με τις  υπηρεσίες,  

γιατί  ακριβώς αυτό θα είχε γίνει  ευαγγέλιο της διοίκησης.   

 ‘Οδηγός του Δημότη’ ήταν μια άλλη εύκολη επίσης εξέλιξη,  που 

ο Καλλικράτης επίσης την δίνει .  Στην Δράμα και στην Καβάλα και σε 

όλες τις  μεγάλες πόλεις είναι γεγονός.  Δημοκρατική όμορφη 

πρωτοπορία,  η οποία εξασφαλίζει  καθαρή σχέση δημότη με δημοτική 

αρχή και τον Δήμαρχο.  

 Μήπως, κύριε Δήμαρχε,  σας άκουσα για τα όργανα που 

συστήσατε και ξεχάσατε την Εκτελεστική Επιτροπή. Λειτουργεί  αυτή; 
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Ένα δυναμικό όργανο άμεσο, ο Δήμαρχος,  οι  Αντιδήμαρχοι και οι  

πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων για θεματικά θέματα. Για τοπικά 

θέματα. Πότε αυτό συνήλθε; Πότε αυτό το όργανο συντόνισε και έδωσε  

και προώθησε λύσεις για προβλήματα; Αντ’ αυτού πέρνα πρόεδρε από 

το γραφείο.  Αντιλαμβάνεστε αυτό που παραπέμπει.   

 Ο Καλλικράτης το προέβλεψε να είναι καθαρό, δημοκρατικό και 

με αξιοπρέπεια για όλους τους αιρετούς.  Όχι δικούς μου και δικούς 

σου. Εννοώ τους προέδρους και γενικότερα τις  ανάλογες 

συμπεριφορές.   

 Ακυρώσατε,  κύριε Δήμαρχε,  και το λέω με πολύ σεβασμό στον 

θεσμό, κάθε προσδοκία στους νέους δημότες για ένα νέο τοπικό 

ξεκίνημα. Ο Καλλικράτης για τους αισιόδοξους έδωσε ελπίδες,  

δημιούργησε προσμονές,  είπε να φύγουμε από  τον τοπικισμό, να 

αναζητήσουμε το μεγάλο. Μέσα στο μεγάλο όμως να μην χάσουμε αυτό  

το συγκεκριμένο που είχαμε και εκπλήσσομαι,  εκπλήσσομαι με αυτό 

που άκουσα και τώρα μόλις,  ότι  δεν ξέρατε ποιο ήταν το επίπεδο των 

άλλων δήμων που συνενώθηκαν, των άλλων ΟΤ Α. Είναι δυνατόν να το 

λέτε;  

 Ξέρετε,  κύριε Δήμαρχε,  με αυτόν τον τρόπο δείχνετε ξεκάθαρα 

την απόλυτη κατάληψη. Το δείχνετε με τα λόγια σας,  που δείχνετε όχι  

μόνο στα χωριά που συνενώθηκαν  αλλά κα στην περιφέρεια  του 

Δήμου,  στις  γειτονιές που δεν τις  πλ ένατε ποτέ τους δρόμους,  που δεν 

καθαρίζατε σωστά,  όπως είπε και ο δημότης,  τα καλάθια.  Δεν 

στέκεστε ποτέ κοντά ως περιφερόμενος κάποτε και κάνοντας το πολύ 

λαϊκό,  θα ήσασταν κοντά.  

Τους ξεχάσατε με τα αγροτικά ιατρεία,  με τα ΚΑΠΗ και με όλες 

αυτές τις  δομές οι  οποίες ήταν κεκτημένα τους.  Τους φέρατε σε μια 
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κατάσταση πραγματικά απόγνωσης,  σύγκρουσης.  «Πάει ο παράδεισος» 

λένε στα χωριά.  Ποιος παράδεισος δηλαδή; Αυτός του αυτονόητου, του 

να κόψουμε τα χόρτα, να μην μας τρώνε τα φίδια στα νεκροταφεία.  

Θάφτηκε το 2011 άνθρωπος έξω από τα νεκροταφεία στον Προβατά. 

Ναι,  καλά ακούσατε.  Εκτός νεκροταφείων. Γιατί  δεν καταφέραμε να 

είμαστε έγκαιρα έτοιμοι,  όπως θα έπρεπε από την πρώτη ημέρα να το 

δούμε.   

 Αυτός ήταν λοιπόν ο πρώτος χρόνος του ΄11.  Είπατε για το νερό .  

Σας ερωτώ και σήμερα, κύριε Δήμαρχε,  όπως σας ρώτησα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  με τις  επικαιρότητες των ερωτήσεων. Ποιος 

επέβλεψε στην ποιότητα που δώσατε το ΄11 σε όλους τους δημότες σας 

στα χωριά; Ποιος;  Δεν υπήρχε η ΔΕΥΑΣ.  

Σας ζήτησα να δώσετε τις  αναλύσεις του νερού που έπρεπε με 

βάση το κεκτημένο της Οδηγίας να είναι ανά δίμηνο. Σας καλώ και 

σήμερα να δώσετε αύριο τις  αναλύσεις από όλους του οικισμούς,  από 

όλα τα χωριά για το ΄11 πριν αναλάβει δηλαδή η ΔΕΥΑΣ, αλλιώς είστε 

εκτεθειμένος και έχετε διαπράξει και σοβαρότατη παράβαση, κύριε 

Δήμαρχε και βεβαίως όταν δεν υπάρχει συντήρηση των δικτύων όλο το 

΄11,  το ΄12 ήρθε η κατάρρευση, σε αυτή που αναφέρθηκε ο κ.  Μηλίδης.  

Ήρθε η κατάρρευση και τότε ψάχναμε να χρεώσουμε,  μια προσφιλής 

επιλογή, η οποία βεβαίως θα την αναλύσω και στην συνέχεια.   

 Δεν φταίει  για όλα, κύριε Δήμαρχε ο Καλλικράτης,  διοτι  και 

εσείς  εδώ στην μιάμιση ώρα που προσπαθήσατε μας αναφέρατε για τα 

οικονομικά, για την κακή συγκυρία,  για τις  απαιτήσεις,  στο κομμάτι 

όμως του ΕΣΠΑ, εκεί  που ήταν η πίτα,  δηλαδή ότι  το 2007 -2013 ότι  το 

ΕΣΠΑ έμεινε πίσω, ότι  το πρόγραμμα δηλαδή έχει  τόσα χρήματα, που 
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όποια πρόταση και εάν κάνει  ο μεγάλος Δήμος,  ποιος είναι ο Δήμος 

των Σερρών ο μεγάλος Δήμος,  η δεύτερη πόλη μετά την Θεσσαλονίκη.  

Ναι,  συνδημότισσες και συνδημότες,   όποια πρόταση και να 

υποβάλλει ο Δήμος των Σερρών η δεύτερη πόλη της Κεντρικής 

Μακεδονίας εάν είναι τεκμηριωμένη, θα εγκριθεί .  Σας το λέω εγώ με 

την διαδρομή μου και την εμπειρία μου. Όλα τα άλλα ότι  παλεύουμε 

και τα λοιπά, είναι για εσωτερική κατανάλωση και ας με συγχωρέσουν 

αυτοί οι  οποίοι  δεν ασχολήθηκαν γιατί  δεν είχαν χρόνο.  

Η δεύτερη μεγάλη πόλη δικαιούται όπως ήταν και οι  αναπλάσεις.  

Και αναφερθήκατε στις  αναπλάσεις.   

Κύριε Αγγελίδη οι  αναπλάσεις πήγα και εγώ δυο φορές ως 

Νομάρχης με τον κ.  Βλάχο, στην κυρία Λιονή και είχαν παρατηρήσεις 

και όταν τις  υπέγραψε, το λέω δημοσίως,  τέλος του ΄10,  δεσμεύτηκε η 

δημοτική αρχή δια των υπηρεσιακών ότι  θα τους άρει .  Ότι θα την 

διορθώσει.  Την διορθώσατε το ΄11; Γιατί  αναφέρατε ότι  ένα εξάμηνο 

κάνατε μια δουλειά.  Εγώ σας ρωτώ, την διορθώσατε;  

Εάν αυτά τα προβλήματα που σήμερα υπάρχουν είναι απόρροια 

εκείνων των παρατηρήσεων, πραγματικά σας αφήνω στην κρίση των 

Σερραίων, όμως οι  υπηρεσιακοί από το τέλος του ΄10 γνωρίζανε ότι  η 

τότε μελέτη που είχε υποβληθεί και είχε προεγκριθεί ,  για να 

χρηματοδοτηθεί είχε προβλήματα. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το 

όνομά τους,  εδώ είναι και ο κ.  Βλάχος,  θα το συναντήσουμε αύριο 

μπροστά μας.   

Έτσι λοιπόν δεχθήκατε όλες προτάσεις από την προηγούμενη 

περίοδο,  έτσι συνέβη με όλους τους ΟΤΑ, διότι  δεν εγκρίθηκε τίποτα 

το ΄10.  Όσο τεκμηριωμένος και εάν ήταν ο Δήμαρχος συγκροτημένος,  

δεν πήρε.  Μόνο δυο εγκρίσεις  έγιναν το ΄10 στις  οποίες περίμενα να 
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αναφερθείτε,  αλλά δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε,  λυπάμαι δείξατε 

μικροψυχία.   

Ποιες ήταν οι  δυο πρώτες προτάσεις που εγκρίθηκαν στο 

επιχειρησιακό της Κεντρικής Μακεδονίας,  ξέρετε;  Οι προτάσεις του 

πρώην Δήμου Λευκώνα. Ήταν οι  προτάσεις για την επέκταση της 

αποχέτευσης,  η Φάση 3,  που την μελετήσαμε μαζί με τον τοπογράφο 

τον κ.  Μυστακίδη,  όταν ήμουν Δήμαρχος που συνδέει  Χριστός -   

Βιολογικό -Λευκώνα και βεβαίως η πρόταση στην συνέχεια την οποία 

προχώρησε ο μετέπειτα Δήμαρχος ο κ.  Γεωργιάδης και μια άλλη για 

την μεταφορά των νερών από το Μαράμορ και από τα Πατάνια.   

Περίμενα να πείτε τα αυτονόητα, γιατί  αυτή η διαδικασία είναι 

κορυφαία,  είναι ιερή και κανείς  όταν έχει  περίσσευμα ψυχής και 

περίσσευμα πολιτικής δύναμης για αλήθεια πάντα κερδίζει ,  κύριε 

Δήμαρχε.   

Ποιος φταίει  για τις  προεκλογικές σας δεσμεύσεις;  Ξεκίνησα 

λέγοντας ότι  τάζατε τα πάντα. Προσλήψεις.  Και μου λέγανε μα γιατί  

δεν υπόσχεσαι;  Λέω ότι  δεν μπορώ να δω τους ανθρώπους την 

επομένη. Το μόνο που σας έμεινε και τώρα σας καταλαβαίνω, είναι η 

διαχείριση των δίμηνων συμβάσεων. Εκμεταλλεύεστε αυτούς τους 

χιλιάδες,  όπως το είπατε,  που εγώ δεν θα τολμούσα να διατυπώσω 

έτσι,  να πω ότι  χιλιάδες σε αυτή την πόλη.  

Θα ήμουν σε συντριβή, κύριε Δήμαρχε,  εάν στον Δήμο που 

διοικούσα οι  δημότες μου ήταν σε τέτοια κατάσταση, θα ήμουν πολύ 

προσεκτικός.  Και στα άλλα ποσά που αναφερθήκατε για δημ ιουργία 

ταμείου και για νηπιαγωγεία,  για συσσίτιο και τα λοιπά, αυτά θα ήταν 

ιερά, διότι  οι  συνθήκες είναι τραγικές.  Έκτακτες.  Και στις  έκτακτες 
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καταστάσεις η αυτοδιοίκηση έχει  και πλαίσιο,  έχει  και κεκτημένο και 

θα έπρεπε να προχωρήσετε.   

Δεν είναι συγκρίσιμα τα έτη ΄10 με ΄11,  πολύ περισσότερο με το 

΄12.  Σύσσωμος είστε αγκυλωμένος και θεωρείτε ότι  αυτό το ελάχιστο,  

οι  διατήρηση δηλαδή των ποσών με βάση το ΄10 είναι έργο.  Δεν είναι 

έργο,  κύριε Δήμαρχε.   

Εκμεταλλευτήκατε το φιλότιμο των συνδημοτών μας,  κύρι ε 

Δήμαρχε.  Δεν φτάνουν αυτά τα ελάχιστα στους Σερραίους.  

Προσπαθήσατε για μιάμιση ώρα να μας πείτε τα ελάχιστα,  τα 

αναγκαία,  τα αυτονόητα, που όπως είπατε ο ίδιος στον κ.  Βλάχο κάθε 

δημοτική αρχή θα τα κάνει .  Σε αυτά μείνατε,  σε αυτά αρκεστήκατε.  

Κρίμα, κρίμα, διότι  πραγματικά σήμερα περίμενα μια άλλη τοποθέτηση 

και μια άλλη παρουσία.   

Θα μπορούσα να δεχθώ ότι  θα παλέψω για την επόμενη περίοδο,  

θα μπορούσα να δεχθώ ότι  είχα προβλήματα με καθαρή διαδικασία 

όμως έχω οργανώσει τα πράγματα και η επόμενη περίοδο ς θα είναι μια 

περίοδος όπως έχω δεσμευτεί .  Εσείς προσπαθήσατε να δείξετε το 

ελάχιστο ως μέγιστο.  Το αυτονόητο ως καινοτόμο. Υποσχεθήκατε 

στους δημότες Δήμο ισχυρό. Υποσχεθήκατε ο Δήμος να είναι 

ελκυστικός,  κοντά στον πολίτη.  Προσπαθήσατε να αποκρύψετε και  να 

εμφανίσετε,  παράδειγμα αυτό,  το ότι  συμπτύξατε το ΚΕΠ.  

Όταν κάποιος σας ρώτησε ότι  πόσο νοίκι  πληρώνει το ΚΕΠ της 

ανατολικής πόλης άρον –άρον φέρατε την πρόταση για σύμπτυξη να 

πάει στο Διοικητήριο και σας είπαμε εμείς  ως παράταξη ότι  μη,  μη,  μη.  

Αυτός ο θεσμός,  αυτή η υπηρεσίας μιας . .  πρέπει  να διατηρηθεί.  

Βρείτε τον τρόπο, αλλάξανε τα δεδομένα, είτε με εγκατάσταση είτε με 

ένα μικρότερο νοίκι .  Θα έπρεπε να κάνετε και άλλα ΚΕΠ. Εσείς 
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επιλέξατε να το κλείσετε και μετά από ένα χρόνο επινοήσατε ότι  θα το  

λειτουργήσετε ως παράρτημα. Το ακούσαμε και αυτό.   

Ένα παράδειγμα σπασμωδικών λειτουργιών. Τρεις φορές σε 

δεκαπέντε μέρες αλλάξατε τους Διευθυντές.  Πρωτόγνωρο. Εσείς που 

ήσασταν έτοιμος,  εσείς  που ξέρατε τα οργανωτικά. Για ένα Δήμο 

πρωταγωνιστή και όχι  ουραγό λέγατε στον δημότη να σας επιλέξει .  Τι  

κάνατε κύριε Δήμαρχε; Σήμερα πώς συμπεριφέρεστε;  Θυμώνετε,  

θυμώνετε και σήμερα ακόμα με τους δημότες.  Γιατί  πάντα κάποιος 

άλλος φταίει ,  κύριε Δήμαρχε; Γιατί  δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τον 

εαυτό σας; Γιατί  φτάσατε  στο σημείο να βρίζετε;  Δεν σας μαλώνω, την 

ψυχή μου . .  

Το έκανε και ο Θόδωρος.  Γιατί  φτάσατε στο σημείο να βρίζετε 

και να μειώνετε την αντιπολίτευση; Για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο 

θέλετε πράγματι να μειώσετε το ύψος των αντιπάλων για να προκύψει 

δικό σας μέγεθος; Ζημιώνεστε.   

Σας κάλεσα να στηρίξετε τον θεσμό, σας ζήτησα να 

λειτουργήσετε στο επίπεδο που απαιτεί  ο θεσμός.  Κύριε Δήμαρχε τώρα 

που εσείς  γίνατε Δήμαρχος,  το είχατε επιθυμία και καλά κάνατε,  η 

κοινωνία συνεχίζει  να έχει  προβλήματα. Η κοινωνία συνε χίζει  όπως 

έκανε και στο παρελθόν να λειτουργεί ,  όπως είπατε,  με συμπεριφορές 

κακές,  με τους κάδους,  με τα καλαθάκια και με όλα τα υπόλοιπα. Η 

κοινωνία έχει  τους δικούς της ρυθμούς,  έχει  τις  δικές της απαιτήσεις,  

ίσως και τις  δικές της αγκυλώσεις που κάποτ ε όμως εσείς  τις  λέγατε ως   

ψεγάδια για τις  δημοτικές αρχές,  σήμερα το στρέφετε αυτό στους 

δημότες.   

Ήσασταν σκληρός με τους προκατόχους σας.  Δεν ανέχεστε 

σήμερα ούτε την ύπαρξη της αντιπολίτευσης.  Θυμώνετε όταν σας 
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αναφέρουμε παραλείψεις.  Παλινωδίες.  Θυμώ νετε όταν σας μιλούν για 

διοικητικές σκοπιμότητες.  Θέλετε να μιλήσω για κάποιες;  Περνάτε σε 

προσωπικές επιθέσεις.  Αυτό δείχνει  αδυναμία.  Δείχνει  πανικό,  δείχνει  

σύγχυση. Ο ισχυρός δεν προχωρά σε τέτοιου είδους επιλογές.   

Να σας θυμίσω κάποιες συμπεριφορές σας; Να σας θυμίσω 

κάποιες συμπεριφορές συνεργατών σας; Θεωρώ ότι  είναι γνωστό σε 

όλους.  Η λογική λοιπόν της έντασης δεν δημιουργεί  προϋπόθεση για 

διαφυγή. Γι΄ αυτό,  κύριε Δήμαρχε,  όπως νομίζω και όλοι οι  

συνάδελφοι θα σας δηλώσουν, εμείς  είμαστε εδώ να στ ηρίξουμε το 

καλό, είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε σε αυτό το οποίο θα 

βελτιώσει την ποιότητα του συνδημότη μας,  είμαστε εδώ να κάνουμε 

αυτό που απαιτεί  η δύσκολη περίοδος.   

Χαμηλώστε τους τόνους και ελάτε να δούμε τα πράγματα και να 

τα πούμε με τον όνομά τους.   

Η καθημερινότητα στην οποία αναφερθήκατε.   Δεν θα μπορούσε,  

λέω εγώ, σε όλους τους Σερραίους ο Δήμος να  καθαρότερος; Με τα 

ίδια χρήματα πάντοτε.  Να έχει  καλύτερη αποκομιδή; Να είναι 

φροντισμένο το πράσινο; Να είναι η επίλυση των προβλημάτων στον 

τόπο  διαμονής των δημοτών; Να διατηρήσουμε δηλαδή τα ΚΕΠ και 

όλες αυτές τις  υπηρεσίες στα πρώην καταστήματα; Να αξιοποιήσουμε 

όλους τους αξιοθαύμαστους,  όπως είπατε,  τουριστικούς προορισμούς 

και να κάνουμε την κατάλληλη προβολή; Που είναι η προίκα της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης;  

Υπήρχε τίποτα από αυτό συνέχεια; Νομίζω ότι  δεν υπήρξε ποτέ 

κεντρική επιλογή σας,  ίσως γιατί  δεν την αντιληφθήκατε.   

Μας είπατε,  μέτρησα πέντε φορές για τα αναψυκτήρια.  Προς 

Θεού, προσδοκάτε να μείνετε στην συνείδηση, στην μνήμη των 
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Σερραίων ως ο Δήμαρχος των αναψυκτηρίων; Θεωρείτε ότι  τα ψίχουλα 

που πήρε η δημοτική αρχή επί των ημερών σας από το ενοίκιο των 

αναψυκτηρίων. Μήπως μπορεί κάποιος υπηρεσιακός ή εσείς  να μας 

πείτε πόσα είναι αυτά τα ενοίκια ετησίως από όλα τα αναψυκτήρια;  

Είναι αυτό αξιοποίηση; Τι κάνατε;  Το αυτονόητο κάνατε.  Προς Θεού. 

Αλλιώς θα ήσασταν και εκτεθειμένος.   

Ο Δήμαρχος οφείλει  να καταγράψει,  να υποστηρίξει ,  να 

συντηρήσει και να παραδώσει την περιουσία του Δήμου. Εσείς δεν το 

κάνατε όπως έπρεπε με την εκκίνηση τη ς γένεσης του Δήμου. Ακόμη 

και σήμερα το υλικό είναι έτσι,  χάνεται.  Σας το λέω υπεύθυνα με πόνο 

ψυχής,  ακόμη και σήμερα συνδημότισσες και συνδημότες το άνοιγμα, 

τα χρέη του Δήμου είναι λάστιχο.  Κατά περίπτωση και όπως τύχει .   

Άλλοι δηλώνουν ότι  το θηρίο το  έχουν τιθασεύσει,  τρομάρα τους,  

700 και πλέον ευρώ, χιλιάδες ευρώ χρωστούν σε αυτή την δομή, άλλοι 

λένε ότι  τα κάνανε πολύ εύστοχα με την κλίμακα της οικονομίας και 

αποπληρώσανε 3 εκατ.  ευρώ.  

Πέντε εκατομμύρια σας άφησε  ο κ.  Βλάχος.  Με αυτά τα λεφτά 

αποπληρώσατε ότι  αποπληρώσατε και προσπαθείτε να οικειοποιήσετε,  

να οικειοποιηθείτε αυτό το συγκεκριμένο ποσό. Δεν είναι σωστό, κύριε 

Δήμαρχε.  Δεν είναι σωστό διότι  πλέον όλοι το ξέρουν και μας 

βλέπουν.   

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .  Άκουσον –άκουσον, η κυρία τάδε  και 

ο κύριος τάδε έκαναν αίτηση και μονοδρομήθηκε ο δρόμος.  Κάποτε θα 

λέγαμε ότι  Χριστός και Παναγία.  Κάποτε θα λέγαμε ότι  όπως είπατε 

για τις  διαδρομές του ΚΤΕΛ και του ΚΤΕΑΛ και τα λοιπά. Μα είναι 

δυνατόν να υπάρχει τέτοια προχειρότητα, δηλαδή σκοπιμότη τα; Είναι 

δυνατόν στο σήμερα. Οδηγείτε κύριε Δήμαρχε; Εγώ επιφυλάσσομαι 
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εάν οδηγείτε.  Η πόλη δεν είναι προσβάσιμη σε κάποιον ο οποίος 

έρχεται από μακριά.  Δεν μπορεί να αφήσει πουθενά το αυτοκίνητό του.  

Και εμείς  την θέλουμε να είναι,  υποτίθεται το μεγάλο ε μπορικό κέντρο 

με δυναμική δήθεν για να κάνει  έλξη και από τα Βαλκάνια και από όλα 

τα υπόλοιπα;  

Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζει  κανείς  με σοβαρότητα, όχι  με 

προχειρότητα, όχι  με πελατειακή σχέση, όλα μαζί,  με μεγάλο διάλογο, 

με άποψη από τους ειδικούς,  μια και έξω, για να υπάρχει το 

στοιχειώδες,  διότι  την μια μέρα βλέπουμε μια πινακίδα μονόδρομος 

αυτός ο δρόμος,  την άλλη εβδομάδα βλέπουμε ότι  έχει  αποσυρθεί.  

Προχειρότητα στον σχεδιασμό, αφέλεια στην εφαρμογή θα έλεγα εγώ, 

για να μην συνεχίσω με κάτι  πιο σκληρό.  

Προς τα έξω η κατάσταση, όσο πάμε προς τα έξω, κύριε 

Δήμαρχε,  μπορεί  να είπατε αυτάρεσκα ότι  το κέντρο έχει  παρουσιάσει 

μια βελτίωση, θα έλεγα ναι,  προς τα έξω τα πράγματα είναι τραγικά. 

Προς τα έξω τα πράγματα στις  γειτονιές,  εδώ θυμάστε τα κανάλι α σας 

έδειξαν νηπιαγωγείο να έχει  φίδια,  σας έδειξαν φυτά που κρύβεται 

άνθρωπος,  σας έδειξαν γειτονιές που πραγματικά υπήρχε μια 

κατάσταση εγκατάλειψης.   

Αυτά, δεν σας φταίει  για αυτά ούτε ο Καλλικράτης,  δεν σας 

φταίει  ούτε η κακή συμπεριφορά των δημοτών μ ας,  τους οποίους 

κάποτε και κολακεύατε και κατανοούσατε και υποσχόσασταν.  Δεν 

είναι η δημοτική σας αρχή κοντά στον δημότη. Δεν είναι κοντά στον 

πολίτη.  Να σας πω και για τα οικονομικά του ΄11,  γιατί  προσπαθήσατε 

να εξασφαλίσετε άλλοθι.  Μας δώσατε όμως το υ λικό και θα μείνω σε 

τρία νούμερα. Πέντε νούμερα μάλλον.   
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Από τους ΚΑΠ η πρόβλεψη του Δήμου ήταν 15.260.000. Ξέρετε 

πόσα πήρατε και το ξέρετε καθαρά αλλά το αποκρύψατε.  Πήρατε 

16.170.000.  Για τις  λειτουργικές ανάγκες των σχολείων που είπε μια 

συναδέλφισσά μου, ενώ περιμένατε 1.045.000, πήρατε 1.096.000 για 

το ΄11.  Από τον ΘΗΣΕΑ περιμένατε 885.000, πήρατε 1.273.000. Σας 

είπα ήδη για το χρηματικό υπόλοιπο που πήρατε 1 -1-11. Τακτικά 

έσοδα 3.349,549, έκτακτα 1.651.000, σύνολο 5.001.501 ευρώ.  

Για το ΕΣΠΑ σας τα  είπα.  Μην συνεχίσετε εκτίθεστε.  Σας ακούνε 

και άλλοι από τους άλλους δήμους του Νομού και λένε ότι  μας 

συγκρίνετε με μας; Συγκρίνεται ο Δήμος Σερρών με ποιους;  Με μια 

μικρή άλλη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας;  Είναι ο υπαρχηγός στην 

Κεντρική Μακεδονία και πρέπει να τα πάρει όλα. Όλα πρέπει να τα 

πάρει όπως τις  αστικές αναπλάσεις μετά την Θεσσαλονίκη πήρε τον 

μεγάλο φιλέτο.  Το μεγαλύτερο φιλέτο διότι  υπήρξε και αυτή η 

αναλογική μοιρασιά.  Όλα τα άλλα προγράμματα έτσι δίδονται φίλες 

και φίλοι για να λέμε τα πράγματα όχι  με τεχνοκρατισμό, να τα λέμε 

με την αλήθεια που διατρέχει ,  δυστυχώς, όλο το ελληνικό σώμα του 

κράτους και της διοίκησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη με όλο τον σεβασμό είμαστε στο μισάωρο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω, κλείνω. Το 2000 λοιπόν,  ήταν μια χρο νιά με σταθερές 

χρηματοδοτήσεις,  με τις  λειτουργικές δαπάνες να στέκονται στο ύψος 

των περιστάσεων και βεβαίως ένας εξαιρετικός χρόνος για να δει  

κανείς  δημοπράτηση έργων που είχαν προταθεί και να προτείνει  και να 

εντάξει  έργα με την μηδενική προσπάθεια.  Κ αι αυτό συμβαίνει  και 

καλώς συμβαίνει  για τον Δήμο των Σερρών.  
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 Να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε ελάχιστα ακόμη. Θα μείνω όμως σε 

κάποια που άκουσα. Για το ΧΥΤΑ, για την ανακύκλωση. Πέντε 

εκατομμύρια σας έδινε η κυρία Τσάκρη, που μπορούσατε να τα κάνετε 

ότι  θέλετε,  δηλαδή απορριμματοφόρα και κάδους και εσείς  αγοράζετε 

σήμερα, εκ των υστέρων, με δικά μας χρήματα. Καλώς τονε και ας 

άργησε λένε στον τόπο μου. Αλλά τέτοιου είδους παραλείψεις είναι 

εγκληματικές.  Λογικές του ΧΥΤΑ που δεν έχει  άδεια να το πούμε 

καθαρά, να  τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.  Ο ΧΥΤΑ των Σερρών 

δεν έχει  άδεια και δεν μπορεί να πάρει άδεια φίλες και φίλοι.  Ναι εγώ 

τολμώ και το λέω ευθέως.  Τολμώ και το λέω ευθέως και πρέπει όλοι να 

σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι ώρα για να 

κρυβόμαστε  πίσω από το δάκτυλό μας.  Δεν θα μπορούσε ποτέ να 

επεκταθεί.  Ποτέ.   

 Για να δούμε λοιπόν και κάτι  με το νερό, με την ΔΕΥΑ. 

Ακούσαμε,  κύριε Δήμαρχε,  το είπατε με πολύ έμφαση ότι  είχε,  για να 

δω τα χαρτιά μου, είπατε ότι  είχε κέρδη. Βεβαίως θα έχει  κέρδη. Εμ είς 

σας είπαμε πρότασή μας,  όταν μειώθηκαν οι  μισθοί και φέρανε στο 

ταμείο 1,5 εκατ. ,  σας είπαμε ότι  αυτό δώστε το πίσω στον καταναλωτή.  

Σας είπαμε ότι  κάντε μείωση  20 έως 30%. Τολμήστε το.  Και σας 

ρώτησα επανειλημμένως, με ποια τιμολογιακή πουλάτε νερό; Με ποια 

τιμολογιακή πολιτική; Ποια απόφαση εγκρίθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο;  

 Ξέρετε τι  εγκρίθηκε Σερραίοι  δημότες;  Εγκρίθηκε η μη αύξηση 

του τιμολογίου.  Ποιου τιμολογίου; Σε ποιες βάσεις και ποια δεδομένα; 

Που υπήρχε μια πανσπερμία αντιμετώπισης από τ ους πρώην ΟΤΑ;  

 Αυτή  η λογική λοιπόν της μη αύξησης,  που έπρεπε να είναι 

μείωση και αποδεδειγμένα, φέρνει  κέρδη η ΔΕΥΑ. Εάν πληρώνεις 
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συνεχώς αυξημένο το νερό εσύ ο άνεργος,  εσύ ο ανήμπορος να 

αντιμετωπίσεις  Σερραίε αυτή την περίοδο το νερό στην τιμή που  ήταν 

με βάση το προηγούμενο περιβάλλον και καθεστώς το οικονομικό,  

βεβαίως θα υπάρχουν κέρδη. Κέρδη να τα στείλετε πίσω, κύριε 

Δήμαρχε αυτά αμέσως στους Σερραίους καταναλωτές,  διότι  δεν 

υπάρχει και αναγκαιότητα να εξασφαλίσουμε κουμπαρά για τα 

αναγκαία έργα της συγχρηματοδότησης.  Από το 30 πήγαμε στο 3,25.   

 Λοιπόν,  αφήστε αυτές τις  σπατάλες.  Περιοδικό.  Τι να το κάνουμε 

το περιοδικό στην ΔΕΥΑΣ φίλες και φίλοι;  Να μας εξηγήσει τι ;  Τι  να 

κάνουμε τον δημοσιογράφο; Να μας κάνει  προπαγάνδα για την 

πολιτική της ΔΕΥΑΣ αυτές τις  μέρες που περνούμε;  

 Μείωση λοιπόν των τιμολογίων και εκεί  που λέγατε,  να μην σας 

διαβάσω γιατί  έχω εδώ όλα τα δελτία τύπου και τις  συνεντεύξεις  σας,  

λέγατε στους προηγούμενους δημάρχους κάτι  πολύ συγκεκριμένο.  50 

ευρώ πρέπει να πληρώνουν τα χωριά,  οι  πρώην οικισμοί του παλαιού 

Δήμου. Να σας το διαβάσω ακριβώς; Και λέγατε ότι  θα πρέπει να 

υπάρχει μια ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική ανακούφισης ιδιαιτέρως 

για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.  Εσείς τα λέγατε.  Γιατί  δεν τα 

κάνετε τώρα που ήρθε και αυτό το μπουρίνι  της κρίσης; Γιατί  δεν τα 

κάνετε.  Τι προσπαθείτε να κάνετε εκεί  δήθεν στην ΔΕΥΑ τώρα που 

έχετε περίσσευμα; Να μας εξηγήσετε τι ;   

 Και βεβαίως κρίμα, κρίμα για τον Θεό των Σερρών, κύριε 

Δήμαρχε,  σήμερα δεν σταματήσατε πουθενά. Μιλήσατε γι α το 

LEADER .  Το LEADER ,  την δουλειά δηλαδή την μπουκιά,  την πολιτική 

μπουκιά του κ.  Γάτσιου και των προηγούμενων συναδέλφων που 

ετοιμάσανε τις  προτάσεις που τις  επεξεργαστήκαμε στην ΑΝΕΣΕΡ, που 

δώσαμε, εγώ υπέγραψα την έγκριση για την Ορεινή,  την διεκδικεί τε;  
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Προς Θεού. Προς Θεού, όλα έχουν ένα όριο.  Θα διεκδικήσετε και τις  

αναπλάσεις του Χιονοχωρίου και της Ορεινής;  Αυτά τα οποία 

διαχειριστήκαμε και το ξέρουν πολύ καλά όσοι ήταν μαζί μου στο 

Συμβούλιο της ΑΝΕΣΕΡ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  τελειώσω εάν έγινα πραγματικά τόσο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ξεπεράσατε τα 35 λεπτά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα να πω όμως ότι  στην Παιδεία,  νομίζω αυτό θα μου το 

συγχωρέσετε,  στην Παιδεία λοιπόν,  κύριε Δήμαρχε,  αναφερθήκατε τα 

δυο τριθέσια νηπιαγωγεία στο παλαιό Ορφανο τροφείο έπρεπε ήδη να 

τα είχατε λειτουργήσει.  Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, ένας 

λογαριασμός 50.000 και κάτι  ακόμη και θα είχαμε ήδη αποπληρώσει 

αυτές τις  χρηματοδοτήσεις από το ενοίκιο και θα ήταν σήμερα έξι  

αίθουσες για τα παιδιά που ήταν στα μπουντρούμια,  όπως είπε η 

εκπαιδευτικός.   

 Αυτές είναι πολιτικές επιθετικές στις  οποίες έχουμε όλοι ανάγκη 

και θα λέγαμε . .και ναι και θα ήμασταν και κοντά σας.   

 Λοιπόν,  να μην σας διαβάσω και τι  λέγατε για το πώς πρέπει να 

είναι ο Δήμος.  Πάλι από συνέντευξη. Ο Δήμος π ρέπει να είναι με 

δυνατότητες να αποδειχθεί  ότι  μπορεί να σταθεί μπροστά στις  

προκλήσεις,  χρειάζεται αξιοπιστία και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Όλα αυτά λοιπόν δείτε τα,  είναι από την συνέντευξή σας πάλι το 

2010. Εάν τα κάνετε εμείς  θα σας πούμε ναι,  μπράβο σα ς.  Εάν όμως 
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συνεχίσετε με την σημερινή λογική θα είμαστε απέναντί  σας,  κύριε 

Δήμαρχε,  γιατί  οφείλουμε να στηρίξουμε το συμφέρον των Σερραίων 

δημοτών.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη ελάτε στο βήμα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίε ς και κύριοι ,  όσο υπάρχει  αυτή 

η εικόνα σε μια πόλη 100.000 δεν πρόκειται κανένας Αγγελίδης,  

κανένας Μηλίδης,  κανένας Κοτρώνης,  κανένας Φωτιάδης και καμία 

Σαραντίδου να κάνει  τίποτα.  Το μέλλον δεν είναι ελπιδοφόρο όταν από 

100.000 πολίτες υπάρχουν γύρω στους 30,  εκτός από τους δημοτικούς 

συμβούλους.  

Η μη συμμετοχή των πολιτών όταν αναθέτουν σε κάποιους 

πολιτικούς,  σε κάποιους δημάρχους να τους κάνουν την δουλειά και 

αυτοί κάθονται στον καναπέ και μεμψιμοιρούν,  δεν είναι καλό το 

μέλλον,  για να μην πω ζοφερό .   

Εν πάση περιπτώσει,  αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι πρέπει να 

κινηθούμε.   

Πριν αναφερθώ στον απολογισμό του κ.  Δημάρχου θέλω να κάνω 

και εγώ μια αναφορά στον Καλλικράτη και για τις  περικοπές που 

επέφερε και αποτελούν μόνιμη δικαιολογία για την πλήρη απραξί α της 

δημοτικής αρχής από μέρους του δημάρχου.  

Φαίνεται,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  δεν ήταν μόνο ο κ.  Χρυσοχοΐδης 

που δεν διάβασε το Μνημόνιο.  Δεν το διαβάσατε ούτε και εσείς  γιατί  

θεωρήσατε ότι  δεν σας αφορά. Και όμως, ο Καλλικράτης σχεδιάστηκε  

από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να εξοικονομήσει πόρους από την 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση και να τους πάει στην αποπληρωμή του 

μνημονίου.  Το αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι  500 εκατ.  ευρώ 

κάθε χρόνο θα αφαιρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα 

πηγαίνουν για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.  Δεν το ξέρατε;   

Καλά δεν το ξέρατε,  δεν αναρωτηθήκατε μήπως κάποιοι  που δεν 

συμφωνούσαν λέγανε την αλήθεια; Αλλά εσείς  τότε ενθουσιαστήκατε 

με την ιδέα των ισχυρών δήμων, θεωρήσατε και εσείς  ότι  θα γίνετε 

ένας μικρός πρωθυπουργός ,  στηρίξατε ηθικά και πολιτικά αυτό το 

ανοσιούργημα και τώρα κλαίτε πάνω στα ερείπια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αλλά είναι πολύ αργά για δάκρυα που έλεγε και μια 

παλαιά ελληνική ταινία,  νομίζω με την Μάρθα Βούρτση ήταν.  Γιατί  οι  

Δήμοι πράγματι έγιναν μεγάλο ι σε έκταση, αλλά έμειναν με ελάχιστους 

πόρους.   

Ας ξεκινήσω λοιπόν τώρα με τον απολογισμό και κυρίως σε μη 

οικονομικά θέματα, γιατί  πράγματι υπήρξαν περικοπές και πράγματι,  

σε αυτό το μέρος έχετε ένα δίκαιο,  όμως ας ξεκινήσουμε με μη 

οικονομικά θέματα και  θα μπορούσατε να αναπληρώσετε αυτό το κενό 

εφαρμόζοντας έναν άλλο τρόπο λειτουργίας με διαφάνεια,  με σεβασμό 

στους θεσμούς και κυρίως στην αντιπολίτευση, η οποία θα μπορούσε 

να είναι συμπαραστάτης σας σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο.  

Εσείς όμως καθιερώσατε νέα ήδη επί τα χείρω βεβαίως.   

Στην αντιπολίτευση παραχωρήσατε μια αίθουσα ενώ ρητά ο 

Καλλικράτης στο άρθρο 66 ορίζει  πως για την αποδοτικότερη 

λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει ,  δεν 

έχει  την διακριτική ευχέρεια,  οφείλει  να παραχωρεί σε αυτές 

κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και κυρίως γραμματειακή υποστήριξη.  

Εσείς παραχωρήσατε σε όλη συνολικά την αντιπολίτευση απέναντι  από 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

127 

τα αποχωρητήρια δεκαπέντε τετραγωνικά και μετά το επινοικιάσατε σε 

κάτι  γιατρούς για να κόψουν το τσιγάρο  οι πολίτες και μετά σε μια 

Επιτροπή για τα χαράτσια.  Δεκαπέντε τετραγωνικά σύνολο. Και αυτό 

γιατί  θεωρείτε την αντιπολίτευση ως οιονεί   εχθρική δύναμη από την 

οποία αποκρύπτετε εισηγήσεις,  δεν  απαντάτε  σε γραπτές ερωτήσεις,  

φτάσατε στο σημείο να στείλετε κάποιους και στην δικαιοσύνη.  

Για την ΚΕΔΗΣ με την απόφαση 128 Α  2012 επιβάλλετε ένα 

χαράτσι σε Συλλόγους και τα λοιπά 50 ευρώ για την χρησιμοποίηση 

της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, διότι  λέει  υπήρχαν μέχρι τώρα 

διαφυγόντα κέρδη. Διαφυγόντα κέρδη από που; Α πό μια ανώνυμη 

εταιρεία; Κοινωφελής επιχείρηση είναι η ΚΕΔΗΣ και από ποιους θα 

παίρνατε αυτά τα κέρδη; Από τις  δημοτικές παρατάξεις;  Από τους 

πολιτιστικούς συλλόγους; Μα αυτοί δουλεύουν για να προσφέρουν στο 

κοινό,  δεν βγάζουν κέρδη για να τους πάρετε εσεί ς  από τα κέρδη τους 

και να έχει  κέρδη η ΚΕΔΗΣ.  

Και όμως αυτό το τόλμησε η δημοτική αρχή του κ.  Αγγελίδη,  που 

δεν το τόλμησαν τόσοι δήμαρχοι εδώ και σαράντα χρόνια.  

Πολιτισμός.  Έχετε στον απολογισμό και έργα που δεν είναι του 

Δήμου. Διοργάνωση, λέτε,  παραστάσεων στα πλαίσια πολιτιστικού 

καλοκαιριού.  Αυτό δεν είναι δικό σας έργο.  

Κάνει η αντιπολίτευση συνολικά, θα μιλήσω για μας,  αιτήσεις 

για παροχή στοιχείων.  Μας αγνοείτε λες και έχετε δώσει εντολή στους 

υπηρεσιακούς παράγοντες να μην μας απαντούν και μάλισ τα στο 

τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο άλλα σας ρωτάμε,  άλλα απαντάτε.   

Είπατε,  είστε και δημόσιος υπάλληλος,  ότι  επειδή εσείς  

σκεφτήκατε με το μυαλό σας ότι  θα ιδιωτικοποιήσουμε την ΔΕΥΑΣ και 

κάνατε ερώτηση επ αυτού, πρέπει να σας απαντήσουμε; Πρέπει να μας 
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απαντήσετε και να μας πείτε ότι  είστε τρελοί,  εμείς  ποτέ δεν είπαμε 

αυτό το πράγμα, αλλά ως δημόσιος υπάλληλος πρέπει να μας 

απαντήσετε και να μας πείτε μέσα σε πενήντα μέρες,  αλλιώς 

διαπράττετε πειθαρχικό αδίκημα. Πείτε μας ότι  θέλετε αλλά 

απαντήστε.  

Εδώ θέλω δημόσια να συγχαρώ τον κ.  Δούκα, γιατί  προχθές 

είχαμε μια διένεξη, μετά την πρώτη παρεξήγηση μέσα σε μια εβδομάδα 

μας κάλεσε σήμερα σε μια γραπτή μας ερώτηση και μας απάντησε,  μας 

έδωσε όλα τα στοιχεία.  Μα αυτό είναι αυτονόητο.   

Για την Νομαρχία.  Δεν αποδεχθήκατε το μισό κτίριο της 

Νομαρχίας και τώρα, κύριε Δήμαρχε,  εκλιπαρείτε τον κ.  Μωυσιάδη για 

να πάρετε πίσω έστω και κάποιες αίθουσες.  Τέτοια προνοητικότητα 

από τον κ.  Δήμαρχο.  

Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας.  Για Μητρώο σας ρώτησε η 

δημότης,  εσείς  είπατε για την αξιοποίηση. Μητρώο Ακίνητης 

Περιουσίας που είναι υποχρέωσή σας από τον Καλλικράτη, 28 -2-2011 

έπρεπε να υπάρχει Μητρώο Ακινήτων, Ακίνητης Περιουσίας.  Δεν 

υπάρχει.  Δεν υπάρχει.   

Για το κυκλοφοριακό. Να μην πω για τα άλλα, μιλήσανε οι  

προηγούμενοι.  Να πω για τους ποδηλατόδρομους και να μιλήσω λίγο 

με ποδοσφαιρικούς όρους.  Ενενήντα λεπτά τους παίζαμε  μονότερμα με 

αποτέλεσμα 5 -0 χάσαμε.   

Active Travel  Network.  Pims Transfer .  Μας αναφέρατε 

οκτακόσια προγράμματα, το αποτέλεσμα 400 μέτρα ποδηλατόδρομο 

έχουμε.  Και καλείτε τους νέους,  τα παιδιά να πάρουν τα ποδήλατα και 

να βγουν έξω. Που να βγουν; Για επιχειρήσεις αυτοκτονίας;   Άντε 

εμείς  παίρνουμε το ποδήλατο, μεγάλοι είμαστε,  θα μας καθαρίσουν 
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εντάξει  αλλά οι  νέοι να παίρνουν τα ποδήλατα σε αυτή την πόλη;  Που 

να βγουν,  στην Καμπούλ;  

Συμπαραστάτης του Δημότη. Σαμποτάρατε την εκλογή του 

Συμπαραστάτη του Δημότη για να αποφύγετε,  κατά την γνώμη μας,  ένα 

εμπόδιο.  Ενώ ο νόμος ήθελε την επιλογή ενός προσώπου με αυξημένο 

κύρος και αυξημένη, βεβαίως,  πλειοψηφία δυ ο τρίτων του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  ο οποίος Συμπαραστάτης του Δημότη εάν εκλεγόταν θα 

διευκόλυνε τους πολίτες στην συναλλαγή τους με τον Δήμο, εσείς  

παραβιάζοντας κατάφορα το πνεύμα του νόμου επιλέξατε,  αντί  για 

πρόσωπο κοινής αποδοχής και κύρους,  έναν απο τυχόντα δημοτικό 

σύμβουλο και μάλιστα ζητήσατε από εμάς να τον υποστηρίξουμε.  

Ποιον; Τον αποτυχόντα δημοτικό σας σύμβουλο;  

Είπατε για κανονισμούς.  Πλήθος κανονισμών ψηφίσαμε.  Δεν 

εφαρμόζεται κανένας και κυρίως της καθαριότητας.  Βάλαμε πρόστιμα 

από εδώ, πρόστιμα από εκεί ,  τίποτα.  Γι΄ αυτό και ο Δήμος μας 

διεκδικεί  πανελλαδικά μια καλή θέση, όσον αφορά την βρώμα και τα 

σκουπίδια.   

Αναφέρετε στην σελίδα 81 του απολογισμού ότι  κάθε μέρα 

πλένετε τους κάδους.  Που απευθύνεστε;  Σε χώρα λωτοφάγων; Ξεχνάει 

ο δημότης;  Δεν βλέπει ότι  δεν περνάει;  Δήθεν τους πλένουμε και μετά 

ρίχνει  ο κόσμος τρόφιμα. Τόσα χρόνια δεν έριχνε τρόφιμα; Τώρα 

άρχισε να ρίχνει;  Και αυτός ο κόσμος και αυτοί οι  πολίτες που 

κατηγορήσατε,  αυτοί σας δώσανε το 62%. Τότε ήταν καλοί;  Τώρα δεν 

έχουν νοοτροπία και δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται και το ένα και το 

άλλο;  

Για τα αδέσποτα ζώα, όλα αυτά χωρίς χρήματα. Δεν είναι 

οικονομικό μέγεθος.  Γιατί  λέτε εκεί  υπάρχουν περικοπές.   
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Για τα αδέσποτα ζώα λέτε πρόγραμμα Δημοτικής Πρωτοβουλίας 

Σερραίων 2011 -2014. Αντιμετωπίζουμε το δύσκολο πρόβλημα των 

αδέσποτων ζώων με την συνδρομή αρμόδιων φορέων και κάνουμε 

απολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε εξάμηνο για την πορεία του 

προγράμματος.  Που είναι ο απολογισμός κύριε Δήμαρχε; Τζάμπα είναι,  

κάντε τον.   

Το μόνο που  ξέρετε και κάνετε επ αυτού είναι να τα βάζετε με 

τον Φιλοζωικό αρνούμενος 500 δωρεάν στειρώσεις από ξένους 

εθελοντές,  δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην πόλη, 

επικαλούμενος νομικά, δήθεν,  προβλήματα για την στείρωση αυτή, 

όταν προχθές εσείς  ο ίδιος είπατε ευθαρσώς στην τηλεόραση ότι  θα 

παρανομήσετε και θα χρησιμοποιήσετε τους ξενώνες της Χρυσοπηγής 

παράνομα. Εκεί σας έπιασε ο πόνος;  

Τραπεζοκαθίσματα. Παρά τις  όποιες προσπάθειες ουσιαστικές ή 

επικοινωνιακές τα αποτελέσματα είναι πενιχρά και ο χώρος των  

πεζοδρόμων παραμένει  απροσπέλαστος με τις  μηχανές να 

χρησιμοποιούν τους πεζοδρόμους ως κανονικό δρόμο και κυρίως ως 

παρκινγκ.   

Ας πάμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματα.  ΔΕΥΑΣ 

μετεγκατάσταση. Εν κρυπτώ και παράνομα το τονίζω και θα το 

εξηγήσω, συνεχίζετε την διαδικασία μετεγκατάστασης ερήμην του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Αυτό είναι τελείως ανεξήγητο και πέρα για 

πέρα ασύμφορο.  

Ρώτησε πάλι κάποια δημότισσα ότι  αφού η απόσβεση του δανείου 

ισοδυναμεί με τα χρήματα που θα δίναμε για ενοίκια εκατό χρόνων, με 

ποια λογική λοιπόν να κατασπαταλήσει η ΔΕΥΑΣ αυτά τα χρήματα και 

μάλιστα για ένα κτίριο 60 χρόνων, το οποίο δεν είναι καν ιδιόκτητο;  
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Αντί να απαιτήσει μείωση του ενοικίου που είναι υποχρεωμένος 

ο ιδιοκτήτης να το δεχθεί ,  διότι  υπάρχει  διαταγή, υπάρχει εγκύκλιος 

20%, η δημοτική αρχή επιλέγει  να επενδύσει σε ένα παλαιό κτίριο,  το 

οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι  σε 15 χρόνια θα θέλει  νέα ανακαίνιση.  

Αυτό εκτός από το ότι  θα έπρεπε να είναι έτσι και αλλιώς 

αυτονόητο,  εάν υπήρχε ελάχιστη πολιτική ευαισθησία από την μεριά  

της δημοτικής αρχής,  γιατί  το απαιτεί  και ο Ν3463/2006 είναι ο 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος στο άρθρο 256 και γι΄ αυτό 

σας λέω ότι  είναι παράνομο, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι  

αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που αφορούν την σύναψη δανείων 

έρχονται υποχρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Πότε θα 

το φέρετε;   

Δημοτική αστυνομία.  Μας λέτε στον απολογισμό ότι  

βεβαιώθηκαν 18.550 παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης,  ΚΟΚ και 

τα λοιπά. Πόσα εισπράχθηκαν δεν μας λέτε.   

Επίσης,  οι  δημοτικοί αστυνόμοι δεν είναι μονάχα για το κέντρο 

της πόλης.  Ας πάνε και μια βόλτα στην περιφέρεια,  στα χωριά.  Δεν μας 

φτάνουν.  Δεν τον ρωτάτε τον πολίτη όμως από την Βροντού ή από την 

Ορεινή εάν του φτάνουν τα λεφτά; Από εκεί  τα παίρνετε αλλά δεν 

φτάνουν για εκεί .  Που φτάνουν; Μόνο για το κέντρο της πόλης;  

Άλλο που υπάρχουν σκουπίδια,  που υπάρχουν παραβάσεις,  που 

υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που παρκάρουν σε διαβάσεις 

εκτός του κέντρου της πόλης,  εκεί;  Μόνο για το κέντρο 

ενδιαφερόμαστε; Μόνο για την βιτρίνα;  

Λαϊκή. Τίποτα δεν έγινε.  Το όριο των παράνομων συνεχίζεται.  

Μόνο για το θεαθήναι κάθε τρίμηνο κάνετε μια επικοινωνιακού τύπου 

εκεί  επίδειξη και φεύγετε.   
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Να πω και τα κάποια θετικά,  γιατί  είναι λίγα αλλά πρέπει να τα 

πούμε και θεωρούμε ότι  στα λίγα θετικά μ ε τον έναν ή τον  άλλο τρόπο 

εμπλεκόμαστε και εμείς  ως «Διάβαση Πεζών», κάτι  που ο κ.  Δήμαρχος 

μικρόψυχα και προκλητικά αγνοεί και καταγράφουμε τα εξής ως 

θετικά:  

Το δημοτικό αναψυκτήριο.  Πράγματι στην επαναλειτουργία 

συνέβαλε και ο κ.  Δήμαρχος …όμως ήταν  ένα θέμα που παλέψαμε 

εμείς  ως Διάβαση Πεζών τελείως μόνοι μας για χρόνια,  χωρίς βέβαια 

να περιμένουμε τα εύσημα από κανέναν.   

Ορφέας.  Εδώ πράγματι ήταν καθοριστική η συμβολή της 

δημοτικής αρχής και του Δημάρχου. Συμβάλλαμε και εμείς  στο μέτρο 

του δυνατού  και το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει πραγματικά όλους και 

την δημοτική αρχή και κάνει  περήφανους και ενώνει,  θεωρώ, όλους 

τους Σερραίους,  γιατί  το ιστορικό αυτό και πανέμορφο κτίριο είναι η 

ίδια ιστορία της πόλης και ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το 

μέλλον αυτού του τόπου.  

Τα δυο εκατομμύρια που το λέει  και το ξανά λέει  ο κ.  Δήμαρχος 

ότι  εξασφάλισε για το Κεντρικό Πάρκο, οφείλονται αποκλειστικά και 

μόνο στην υπόδειξη της Διάβασης Πεζών της παράταξής μας γιατί  σε 

λίγες μέρες θα είχε εκπνεύσει η ημερομηνία  και δεν είχαν πάρει είδηση 

δυο δημοτικές αρχές του κ.  Βλάχου και του κ.  Αγγελίδη ότι  υπάρχει  

τέτοιο πρόγραμμα.  

Τουριστικό περίπτερο. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. 

Πανηγυρίζουν για την κατά παραχώρηση χρήση του τουριστικού 

περιπτέρου όταν στο άρθρο 36 του Ν4049/2012 και σύμφωνα με τους 

πίνακες που επισυνάπτονται σε αυτό τον νόμο, παραχωρούνται σε 56 
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δήμους της χώρας η κυριότητα, όχι  η χρήση, καθώς και η διοίκηση 83 

ακινήτων.  

Ο μεγάλος κερδισμένος σε αυτή την υπόθεση είναι ο Δήμος 

Ρόδου, στον οποίο παραχωρούνται έξι  ακίνητα. Ακολουθούν 

Κεφαλονιά με τέσσερα, Χανίων, Ναυπακτίας,  Λεβαδιάς και τα λοιπά, 

να μην αναφέρω. Και εμείς  πανηγυρίζουμε που πήραμε κατά χρήση και 

θα πληρώνουμε 20% από τα όποια έσοδά μας στον ΕΟΤ.  

Δημοτική αγορά. Δεν πιστεύω να θέλετε να μ ας χρεώσετε κιόλας 

θετικό το ότι  γκρεμίσατε την Δημοτική Αγορά. Η οποία γκρεμιζόμενη, 

την χρονιά που γκρεμίζεται από τον πίνακα που εσείς  μας δώσατε στον 

απολογισμό, μας έδωσε 29.200 ευρώ, την στιγμή που εισπράξαμε ως 

Δήμος μισθώματα αστικών ακινήτων 148.0 00 από καλλιεργήσιμη γη 

μηδέν.  Σκεφτείτε πόσα θα μπορούσαμε να εισπράξουμε διαχρονικά και 

αυτή η ασχήμια εκεί  που φάνηκε με τις  πολυκατοικίες,  με τα 

ντουβάρια που φαίνονται και το είχε επισημάνει η Εφορία Ανωτέρων 

Μνημείων, να δούμε πως θα την καλύψετε.   

Κλείνοντας θα κάνω μερικές αναφορές.  Πράγματι στην 

τοποθέτηση του κ.  Αγγελίδη ως αντιπολίτευση στην λογοδοσία και εγώ 

το έκαναν,  το επικαλεστήκανε και άλλοι,  θα παραλείψω εκείνα τα 

σημεία του 2007 στον απολογισμό του κ.  Βλάχου. «Δώσατε,  κ.  Βλάχο, 

υποσχέσεις  για το Πάρκο, για το Μπουλάρ, για νέο γήπεδο, για 

εργατικές κατοικίες,  για το Κεντρικό Πάρκο, για ξενώνες Χρυσοπηγής,  

για κεραίες που θα τοποθετηθούν στον Ελαιώνα και στον Ξηρότοπο 

λες και είναι πολύ μεγάλο έργο αυτό». Και για την ανακαίνιση του 

Ορφέα κάνατε εσείς  τίποτα από όλα αυτά; Βάλατε κεραίες;  Νομίζω ο 

Ελαιώνας δεν βλέπει ακόμα μετά από πέντε χρόνια.   
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Στον τομέα αθλητισμού κατηγορούσατε το 2007 τον κ.  Βλάχο για 

την μη αποπεράτωση του κολυμβητηρίου στην Ομόνοια.  Για πείτε μας,  

μετά από έξι  χρόνια σε ποιο στάδιο το φτάσατε εσείς  το εν λόγω έργο,  

το οποίο είχατε ρητώς και σαφώς στο προεκλογικό σας πρόγραμμα;  

Στον τομέα πολιτισμού κατηγορούσατε τον κ.  Βλάχο για πλήρη 

απραξία σχετικά με την ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του Δήμου 

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι  τι  κάνατε κ.  Βλάχο; Δεν τα λέμε εμείς ,  

λέτε εσείς  ως Αγγελίδης τότε,  εσείς  τα γράφετε κ.  Βλάχο στο 

πρόγραμμά σας.   

Τώρα κ.  Αγγελίδη μας παρουσιάζετε μια καινοφανή θεωρία που 

προφανώς την έχετε πιστέψει και εσείς  από την πολύ επανάληψη και 

προσπαθείτε τώρα να επιβάλετε και σε μας να την πιστέψουμε.  Ότι δεν 

δεσμευτήκατε με το προεκλογικό σας πρόγραμμα αλλά με τις  δέκα έξι  

προτεραιότητες.  Αυτές οι  προτεραιότητες είναι προτεραιότητες του 

προεκλογικού σας προγράμματος το οποίο έχετε υποχρέωση να 

εφαρμόσετε,  γιατί  λέει  το πρόγραμμα 2011 -2014 κ.  Αγγελίδη,  δεν 

λέγατε ΄11 με ΄31.  ΄11 -΄4 αυτό να υλοποιήσετε.  Οι προτεραιότητες 

είναι προτεραιότητες για τον πρώτο χρόνο. Μέσα στο ΄14 

παρουσιάζετε αυτή την καινοφανή θεωρεί του . .σε άλλους Δήμους και 

θα λέμε και εμείς  σαράντα χρόνων πρόγραμμα. Μα ΄11 -΄14 γράφει και 

το έχω και το έχετε και εσείς  πολύ καλά, προφανώς το πιστέψατε από 

την επανάληψη.  

Για το κυκλοφοριακό κατηγορούσατε τον κ.  Βλάχο το 2007 γιατί  

δεν πήρε λεωφορεία,  μινι  μπας τότε.  Μήπως αγοράσατε εσείς  και δ εν 

το ξέρουμε; Μετά από πέντε χρόνια;  

Υπενθυμίζατε το 2007 τότε στον κ.  Βλάχο μερικές προεκλογικές 

υποσχέσεις,  προσοχή υποσχέσεις προεκλογικές,  όχι  προτεραιότητες,  οι  
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οποίες όμως νομίζω είναι διαχρονικές.  Λέγατε λοιπόν τότε στον κ.  

Βλάχο ότι  ξέρετε τι  γράφατε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα για τα 

στρατόπεδα; Το ανέφεραν και προηγουμένως κάποιοι  άλλοι.  Εγώ θέλω 

να επικεντρωθώ σε ένα και μόνο σημείο.  Λέγατε ότι  θα τα πάρουμε 

όλα, θα τα κάνουμε χώρο πρασίνου και τα λοιπά και έρχεστε τώρα και 

μου λέτε,  λέτε εσεί ς  στον κ.  Βλάχο τι  λέει  ο νόμος; Όταν γράφατε το 

πρόγραμμά σας,  λέτε στον κ.  Βλάχο, δεν είδατε τι  λέει  ο νόμος; Αυτό 

σας λέω και εγώ τώρα. Όταν τα γράφατε αυτά, κ.  Αγγελίδη στο 

πρόγραμμά σας,  δεν ξέρατε τι  λέει  ο νόμος;  

Τι λέγατε,  κ.  Αγγελίδη στο πρόγραμμ ά σας το προεκλογικό για 

τους ξενώνες της Χρυσοπηγής,  για το κολυμβητήριο της Ομόνοιας,  για 

τους παιδικούς σταθμούς,  για τα στρατόπεδα; Τώρα έρχεστε και μας 

λέτε τι  λέει  ο νόμος; Ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τους 

ξενώνες διότι  υπάρχουν νομικά προβλήμ ατα; Δεν τα ξέρατε τότε;  

Τριάντα χρόνια ήσασταν αντιπολίτευση, επικεφαλής,  αντιδήμαρχος,  

σύμβουλος,  τα πάντα ήσασταν.   

Γιατί  δεν επαναλειτουργήσατε τους παιδικούς σταθμούς; Άλλα 

σας ρωτάει.  Κυρία Ιλανίδου αυτά τραβάμε και εμείς ,  τι  να κάνουμε; Α 

ρωτάμε,  Β απαντάει.  Εσείς του λέτε για τους παιδικούς σταθμούς γιατί  

δεν τους επαναλειτούργησε όπως δεσμεύτηκε και αυτός λέει  ότι  

πήραμε δέκα παραπάνω εκεί  και θα λειτουργήσουμε του Κρίνου. Εδώ 

κάνουμε απολογισμό, δεν κάνουμε προγραμματισμό.  

Κατηγορούσατε το 2007 τον κ.  Βλάχο ότι  η πόλη θύμιζε 

βομβαρδισμένο τοπίο λόγω των έργων που και εσείς  παραδεχόσαστε,  

τηλε-θέρμανσης και του φυσικού αερίου.  Τώρα χωρίς αυτά τα έργα 

μήπως μπορείτε να μας πείτε τι  θυμίζει  η πόλη και οι  δρόμοι της 

πόλης;  
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Ήταν στις  προτεραιότητές σας  από τότε,  από το 2007 η 

αξιοποίηση όλων των αξιοθέατων του Δήμου Σερρών. Όπως ο Άγιος 

Ιωάννης,  το Σπήλαιο των Επταμύλων, η Κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας,  

των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Γεωργίου,  της Ιεράς Μονής Τιμίου 

Προδρόμου, Χιονοχωρίου και Ελαιώνα. Μήπω ς μπορείτε να μας πείτε 

που βρίσκεστε σε αυτά όλα;  

Τόνισε και ο κ.  Φωτιάδης θα μας πείτε για το αναψυκτήριο.   

Στόχος μας λέγατε ότι  είναι να μετατρέψουμε το κεντρικό πάρκο 

σε χώρο πρασίνου και αναψυχής και επίσης,  άκουσον –άκουσον, για τα 

στρατόπεδα δεν χρειάζονται βιασύνες και ήρθατε εσείς  Γενάρη 

εγκατασταθήκατε στο Δημοτικό Μέγαρο, τον Φλεβάρη, μετά από 

τόσους αγώνες και διεκδικήσεις βγάλατε πρόγραμμα ότι  τα στρατόπεδα 

παραχωρούνται ειδικά το Εμμ. Παπά, συγκεκριμένα, για κατοικίες.  

Περίπου 500 κατοικίες.   

Ευτυχώς όμως, κύριε Δήμαρχε,  σε λίγο καιρό ούτε αυτή  η 

τρικομματική κυβέρνηση του μνημονίου θα είναι κυβέρνηση, ούτε 

εσείς  θα είστε Δήμαρχος,  οπότε αυτή την δέσμευση και αυτή την 

συμφωνία θα την πάρουμε,  έτσι όπως είναι,  όποιος και να είναι,  

πιστεύω ότι  δεν θα αθετήσει την υπόσχεσή του και ο Θόδωρος ή ο 

Φωτιάδης ή η κυρία Σαραντίδου,  γι΄ αυτό συμφωνούμε όλοι ή εγώ, θα 

την πάρω έτσι όπως είναι και θα την πετάξω στο καλάθι.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου να έρθει  στο βήμα.  Επειδή σε πέντε λεπτά 

ολοκληρώνεται το τετράωρο..   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ πιστέψτε με θα είμαι πολύ σύντομη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην διακόψω την κυρία Σαραντίδου ζητώ από το σώμα 

παράταση μιας ώρας και νομίζω ότι  υπάρχει  έγκριση. Ναι.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν να ξεκινήσω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαρύφαλε είπαμε λίγο και εσείς  το χαμηλώσατε τελείως.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ζήτησα εκ των προτέρων συγνώμη από τον κόσμο που είναι γύρω και 

θέλει  να κοιμηθεί.  Τι  να πούμε τώρα; Να μας ανεχθεί  και λίγο.   

 Να ξεκινήσω από την  διαδικασία.  Πραγματικά έπρεπε οι  

καρέκλες να είναι γεμάτες,  αλλά τι  να περιμένει  κανείς  όταν οι  ίδιοι  οι  

δημοτικοί σύμβουλοι απαξιώνουν και βλέπω πίνουν μπυρίτσες εκεί ,  

την έχουν καταβρεί.  Μάλλον δεν έπρεπε να την κάνουμε σε τέτοιο 

χώρο. Οι ίδιοι  οι  δημοτ ικοί σύμβουλοι το απαξιώνουν.   Της 

πλειοψηφίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χαίρομαι κ.  Σαραντίδου ειλικρινά που δίνεται ένα στίγμα σημαντικό 

σε αυτή την κορυφαία αποψινή συνεδρίαση.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και από ότι  έχω μάθει δεν γνωρίζουν ούτε καν τα Τοπικά Συμβούλια.  

Ρώτησα σήμερα και άνθρωπο από το Τοπικό Συμβούλιο Σερρών και 

δεν γνώριζε για την λογοδοσία,  ενώ όταν αποφασίσαμε γι΄ αυτή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε να διαφημιστεί ,  έτσι ώστε να μπορούν οι  

Σερραίοι  δημότες να έρθουν και να υποβάλουν τα αιτήματά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη για την παρέμβασή μου. Έχουν πάρει άπαντες και όχι  μόνο τα 

Τοπικά Συμβούλια αλλά όλοι οι  εμπλεκόμενοι φορείς.  Παρακαλώ 

λοιπόν να μην επικαλείστε αυτό εδώ. Έχει δοθεί  η πρόσκληση 

εγγράφως . .  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Από το Τοπικό Συμβούλιο και δεν ξέρανε για  σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόβλημά τους.  Εμείς εγγράφως…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι΄ αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως ενημερώνουμε,  όπως σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και δεν 

μπορεί να το αρνηθεί κανείς  Πρόεδρος Τοπικού ή Δημοτικού 

Διαμερίσματος ότι  λαμβάνει αυτή την πρόσκληση.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Λοιπόν,  θα απαντήσετε μετά,  εάν θέλετε,  σε όλα αυτά, γιατί  είπα θα 

είμαι και σύντομη και μην φάμε τον χρόνο έτσι.   

 Θα ξεκινήσω από το θέμα το Καποδίστρια,  το οποίο όλοι 

χειροκρότησαν και το οποίο όποιος και εάν το υπ οστήριζε στην αρχή 

και συνεχίζει  να το υποστηρίζει  θα βρισκόταν εκ των πραγμάτων στα 

σημερινά αδιέξοδα που βρίσκεται σήμερα η τοπική διοίκηση και 

ακούστηκαν πραγματικά τα καλύτερα από κάποιους εδώ για τον 

Καλλικράτη.  

 Ο Καλλικράτης γιατί  ήρθε; Τι στόχο εί χε και φάνηκε από την 

αρχή και όλοι το λέγαμε τι  στόχο έχει  ο Καλλικράτης.  Ο Καλλικράτης 

είχε στόχους να απαλλάξει την κεντρική εξουσία από βάρη για την 
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τοπική διοίκηση, να μετακυλίσει  όλα τα βάρη των υπηρεσιών της 

τοπικής διοίκησης στις  πλάτες του λαού.  

 Άκουσα κάποια στιγμή, κύριε Δήμαρχε,  είπατε στον λόγο σας 

τέλη, τέλη, τέλη. Αυτός είναι ο Καλλικράτης.  Νέα τέλη για κάθε 

υπηρεσία που προσφέρει.  Εκτός από τα τέλη, επειδή αποδεκατίζονται 

και οι  υπηρεσίες και με τον μνημόνιο,  που είναι το μνημόνιο αφορμή 

από την κρίση για να εφαρμοστούν όλα αυτά που εφαρμόζονται,  

αποδεκατίζονται λοιπόν οι  υπηρεσίες που σημαίνει  ότι  μεγάλα φιλέτα 

υπηρεσιών παραχωρούνται σε ιδιώτες επιχειρηματίες που θα βγάλουν 

κέρδη. Οι ιδιώτες επιχειρηματίες που θα αναλάβουν να προσφέρουν τ ις  

υπηρεσίες,  τις  αναλαμβάνουν όχι  γιατί  είναι φιλάνθρωποι,  γιατί  θα 

βγάλουν κέρδη. Και στον Δήμο μας λοιπόν είδαμε από την αρχή να 

γίνεται αυτό.  Μια προσπάθειά σας να εφαρμόσετε με τον καλύτερο 

τρόπο αυτόν τον Καλλικράτη. Και φτάσαμε στο αδιέξοδο.  

 Ποιο είναι το αδιέξοδο; Δεν υπάρχουν υπηρεσίες για να 

προσφέρουμε στους δημότες.  Η καθαριότητα λοιπόν έμεινε,  να 

ξεκινήσω από αυτό,  γιατί  είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολύ κόσμο 

και ενδιαφέρει το πόσο καθαρή είναι η πόλη μας,  η καθαριότητα 

λοιπόν αποδεκατίστηκε από προσωπικό. Και όχι  μόνο από προσωπικό, 

αλλά και από απορριμματοφόρα.  

 Ξέρετε γιατί  είναι έτσι οι  δρόμοι.  Τα περισσότερα 

απορριμματοφόρα είναι χαλασμένα.  Φτάσαμε  λοιπόν σε σημείο να 

έρθει  θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ξεπούλημα της καθαριότητας.  

Ιδιώτης να μπει και να οδηγάει τα αυτοκίνητα του Δήμου, που θα τα 

διορθώνει ο Δήμος με δικά του λεφτά και να οδηγάει ο ιδιώτης αυτά τα 

οχήματα και να μαζεύει  τα σκουπίδια στις  τοπικές κοινότητες.  Η 

επόμενη κίνηση θα ήταν να μπει και μέσα στην πόλη.  
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 Δικαιολογημένα λοιπόν ο Επίτροπος και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

την απέρριψε την εργολαβία.  Είναι δυνατόν να έρθει  ιδιώτης να 

οδηγάει αυτοκίνητα του δήμου; Δεν έχει  αυτό το δικαίωμα. Φτάσατε 

λοιπόν σε σημείο για να συμπαρασταθείτε σε αυτή την απόφαση και να 

την στηρίξετε,  να πάρουμε μια απόφαση τελευταία να νοικιάσουμε για 

ένα τρίμηνο 20.000 ευρώ για τρεις  μήνες απορριμματοφόρο.  

 Καταλαβαίνετε τώρα τι  γίνεται;  Καταλαβαίνετε τι  παιχνίδι  . .με 

την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας; Αυτή η ιδιωτικοποίηση θα έρθει  

και σε άλλους τομείς.  Ήδη το πράσινο,  που αναφέρθηκε για τα χόρτα, 

όλοι που είπατε ότι  είναι απεριποίητα,  μα η υπηρεσία πρασίνου το 

μεγαλύτερο ποσό, νομίζω αναφέρεται στην λογοδοσία γύρω στις  

400.000,  το είχε αναλάβει  ιδιώτης.  Δηλαδή 400.000 ευρώ στον ιδιώτη 

δίνουμε που τελικά δεν μας καθαρίζει  τα χόρτα;  

 Και να πούμε και το άλλο. Μέχρι θες ήταν ο εργολάβος και πάνω 

στα σκουπίδια.  Και έπαιρνε 400.000 ευρώ για να λειτουργεί  το ΧΥΤΑ. 

Και δεν το λειτουργούσε έτσι όπως μετά από την έντονη παρέμβασή 

μας να φύγει  ο εργολάβος από εκεί ,  δεν το λειτουργούσε το ίδιο σωστά 

όπως οι  υπηρεσίες του Δήμου.  

 Λέτε  λοιπόν στην προσπάθειά σας να υποστηρίξετε τον 

Καλλικράτη, αναφέρεται στις  πρώτες σελίδες της λογοδοσίας,  

προχωρήσατε στην δημιουργία εσωτερικού κανονισμού που το είπατ ε 

με καμάρι.  Μα ήδη στον εσωτερικό κανονισμό υπήρχαν και 

προβλεπόταν πολύ λιγότεροι υπάλληλοι από ότι  χρειάζονται για να 

λειτουργήσουν οι  υπηρεσίες.   Ένα παράδειγμα, υπάρχει μια 

περιβαλλοντολόγος και ενώ έχετε σκοπό να γίνει  η επέκταση του 

ΧΥΤΑ επάνω και οπωσδήποτε χρειάζεται ένα άτομο με πλήρη 
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απασχόληση περιβαλλοντολόγου στο ΧΥΤΑ, εσείς  βάζατε μια 

περιβαλλοντολόγο μέσα στον εσωτερικό κανονισμό.  

 Ήρθατε λοιπόν πιστοί στις  εφαρμογές του Καλλικράτη να κάνετε 

τι ;  Να αποδεκατίσετε τις  υπηρεσίες του Δήμου, έτσ ι ώστε να είναι 

πρόσφορο έδαφος για τους ιδιώτες,  που σημαίνει  περισσότερα τέλη για 

να εξυπηρετηθούν βάρη καινούργια στους δημότες μέσα σε αυτή την 

κατάσταση της οικονομικής κρίσης που τραβάνε.   

 Αυτό όποιος και εάν είναι υποστηρικτής του Καλλικράτη και το  

στηρίζει ,  θα βρεθεί  σε αυτά τα αδιέξοδα και δεν είναι μόνο αυτό,  το 

ίδιο γίνεται και στην ΔΕΥΑ. Και εκεί  το πάτε για ξεπούλημα. Ήδη 

συζητήθηκε για τον βιολογικό καθαρισμό και δεν βγήκατε ποτέ να 

αρνηθείτε ότι  δεν το δέχεστε να αναλάβει τον βιολογικό καθαρ ισμό 

ιδιώτης.  Δεν το αρνηθήκατε ποτέ.  Ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ 

στην τηλεόραση και δεν αρνήθηκε ότι  δεν είναι θετικός σε αυτό.   

 Για την περιουσία του Δήμου. Από, νομίζω ήταν Μάρτης ακόμα 

του ΄11 όταν μάθαμε ότι  θέλετε να αξιοποιήσετε την περιουσία του  

Δήμου και εκεί  πραγματικά συμμαζευτήκαμε.  Λέμε,  ποια είναι η 

περιουσία του Δήμου και πως θέλουν να την αξιοποιήσουν;  Όταν ο 

Καλλικράτης επιβάλει να μπαίνουν οι  ιδιώτες μέσα για να παίρνουν τα 

φιλέτα και να προχωράνε σε επενδύσεις δικές τους με φωτοβολταϊ κά, 

με αιολικά πάρκα, τα πάντα στον βωμό του κέρδους των επιχειρήσεων 

και εσείς  είστε έτοιμοι να τα παραδώσετε και να τα θυσιάσετε όλα; 

Αυτή την τοπική διοίκηση θέλατε ή δεν τα ξέρατε αυτά; Γιατί  τα 

ξέραμε εμείς  και δεν τα ξέρατε εσείς;   

 Για τα σχολεία.  Μιλάτε,  μάλλον να μην πάω ακόμα στα σχολεία.  

Να πάω για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που λέτε ότι  είναι κύριο 

μέλημά σας.  Ποια είναι η σήμερα η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στην 
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πόλη μας,  στον Δήμο μας; 35% ανεργία και όσο όμορφα πάρκα να 

κάνετε γύρω παραμένει  οι  άνθρωποι να  είναι άνεργοι,  να υποφέρουν 

και όσο προχωράει να γίνονται περισσότεροι.   

Εσείς με όλα αυτά βοηθάτε και στηρίζετε την ανεργία.  Δεν 

μπορεί να λέτε ότι  έχετε πάρει τόσα δίμηνα στην καθαριότητα και το 

είπατε μόνοι σας,  είναι μόνο για έκτακτ ες ανάγκες τα δίμηνα που 

σημαίνει  ότι  προχθές κάναμε μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

εάν πληρώνονται αυτοί οι  διμηνίτες που είναι άνθρωποι που είπατε 

εσείς  ότι  έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και ξέρουν ότι  είναι απλήρωτοι οι  

διμηνίτες και το αρνηθήκατε και εί πατε ότι  δεν υπάρχουν απλήρωτοι 

διμηνίτες.   

 Ο Επίτροπος όμως και το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε ότι  οι  

διμηνίτες πρέπει να είναι μόνο για έκτακτες ανάγκες και δεν είναι για 

να παίρνετε συνέχεια και να λέτε ότι  δήθεν προσφέρετε κοινωνικό 

έργο προσφέροντας σε ανθρώπους για δυο μήνες δουλειά που δεν τους 

πληρώνετε και στην τελική γιατί  δεν μπορείτε να τους πάρετε και να 

τους πληρώσετε.   

 Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε μια τοπική διοίκηση που πραγματικά 

είναι υπό διάλυση. Μιλάτε όλοι για πάρκα, μιλάτε όλοι για δρόμους,  

εδώ αύριο δεν θα έχουμε τα βασικά, δεν ξέρουμε εάν βασικές 

υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν, έχουμε καιρό να κάνουμε 

σχεδιασμό για πάρκα.  

 Τι πρέπει να διεκδικήσουμε; Τι πρέπει να ζητήσουμε για να 

καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής των εργαζομένων;  

 Πρώτον καταπολέμηση της ανεργίας και όταν προχθές είπατε 

όταν σας είπα για την μόνιμη και σταθερή δουλειά και μου είπατε ότι  

ελάτε κ.  Σαραντίδου στο Σύνταγμα να διαδηλώσουμε,  θέλω να σας πω 
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ότι εμείς  τα νύχια μας τα φάγαμε σκαλίζοντας τα πλακάκια στο 

Σύνταγμα για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που εσείς  τόσα 

χρόνια την στηρίζετε και συνεχίζετε να την στηρίζετε.   

Τώρα θυμηθήκατε το Σύνταγμα εσείς;  Από πόσα χρόνια πριν 

εμείς  φωνάζουμε και προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτές τις  

πολιτικές;  Τώρα ξαφνικά είδατε ότι  δ εν υπάρχει διέξοδος; Από πόσα 

χρόνια πριν εμείς  φωνάζουμε και προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτές 

τις  πολιτικές;  Τώρα ξαφνικά είδατε ότι  δεν υπάρχει διέξοδος;  

Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι  υπάρχει  διέξοδος και πάλι στον αγώνα 

θα είμαστε για να τα ανατρέψουμε,  αλ λά κάντε καλά εσείς  που ακόμα 

και τώρα με αυτή την κατάσταση στην ΚΕΔΕ πάτε και κλείνετε 

συμφωνίες πώς θα μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας,  

πώς θα είναι λιγότεροι οι  πόροι στον προϋπολογισμό του ΄12,  στον 

κρατικό προϋπολογισμό του ΄12 και πώς θα κινηθούμε,  έτσι ώστε να 

ενσωματώσουμε και να καταλαγιάσουμε την αντίδραση του λαού. Πώς; 

Κοινωνικά παντοπωλεία,  κοινωνικά συσσίτια,  για αστέγους.  Έχουμε να 

τους καταλαγιάσουμε.  Την αντίδρασή τους.   

Αυτές είναι οι  πολιτικές τους και αυτές τις  πολιτικές σ τηρίζετε 

εσείς .  Εμείς λοιπόν τις  καταγγέλλουμε αυτές τις  πολιτικές και λέμε ότι  

πρέπει να αγωνιστούμε και ο αγώνας ξέρετε πώς γίνεται,  κύριε 

Δήμαρχε; Όχι κλείνοντας Δημαρχεία και διώχνοντας τους υπαλλήλους 

στο σπίτι  τους για μια μέρα, που ήταν λάθος και σα ς άκουσα και στην 

τηλεόραση που είπατε,  σας ρωτάει δημοσιογράφος ότι  υπάρχει  κάποιος 

νόμος που την κλείσατε την δημαρχία; Και λέτε ότι  δεν μπορεί,  

κάποιος νόμος θα υπάρχει.  Περιμένουμε νόμο για να διαμαρτυρηθούμε 

που αύριο η δημαρχία θα κλείσει;  Το είπατε,  σας άκουσα με τα ίδια 

μου τα αφτιά.   
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Εκείνη την στιγμή και η απόφαση της ΚΕΔΕ δεν περιμένει  νόμο 

για να βγει  απόφαση διαμαρτυρίας από την ΚΕΔΕ. Δεν χρειάζεται 

κανέναν νόμο για να βρουν τέτοιες αποφάσεις διαμαρτυρίας.  Και αυτό 

που μπορούσατε να κάνετε ξέρετε ποιο ήταν; Να καλέσετε όλο τον 

Σερραϊκό λαό κάτω από την Δημαρχία εκείνη την ημέρα για να τους 

εξηγήσετε τι  ετοιμάζουν αυτοί να κάνουν και πως μπορούμε να τα 

ανατρέψουμε εμείς .  Μαζί και οι  δημοτικοί υπάλληλοι.  Όλοι κάτω από 

την δημαρχία για να δείτε ότι  τελικά αυτοί έχουν σκοπό να κλείσουν 

τον Δήμο μας,  αλλά εσείς  δεν ξέρετε να κάνετε,  όχι  δεν ξέρετε,  δεν 

θέλετε να κάνετε τέτοιους αγώνες.  Και επόμενο είναι να φτάσουμε σε 

μαρασμό και σε αδιέξοδα.  

Δεν θα αναφερθώ για επιμέρους ζητήματα. Είναι πάρα πολλά. Η 

ποιότητα της ζωής των ανθρώπων κρίνεται από την δουλειά του,  από 

το εάν έχει  σχολεία και θέρμανση για τα σχολεία του,  από το εάν έχει  

παιδικούς σταθμούς,  από το εάν έχει  μόνιμη και σταθερή δουλειά,  από 

το εάν έχει  υπηρεσίες που θα του προσφέρονται από το ν Δήμο δωρεάν.  

Γι΄ αυτό πληρώνουμε την εφορία μας.  Η εφορία που πληρώνουμε έχει  

αυτό τον σκοπό. Να γυρίσουν αυτά τα χρήματα πίσω στην τοπική 

διοίκηση για να γίνουν ξανά έργα. Δεν χρειάζεται να μπουν νέοι 

φόροι,  δεν χρειάζονται να μπουν τέλη ακόμα και στην αίθουσα της 

ΔΕΠΚΑ.  

Δεν θα μιλήσω για το νερό που έγινε αύξηση του νερού όσο και 

το αρνείστε.  Τιμαριθμική αύξηση και με απόφαση να ανεβαίνει  και 5% 

η αποχέτευση κάθε χρόνο χωρίς να την καταργήσετε αυτή την 

απόφαση, μετά από επιμονή δική μας.  Ναι ήταν,  έχετ ε έσοδα στην 

ΔΕΥΑΣ γιατί  πετσοκόφτηκαν οι  μισθοί των εργαζομένων και ναι,  

ζητήσαμε πραγματικά να μην πληρώνουν νερό οι  άνεργοι,  οι  
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χαμηλόμισθοι,  οι  χαμηλο -συνταξιούχοι.  Τέτοιες κινήσεις και η 

κατάργηση των τελών σε πολλές υπηρεσίες.  

Και πως θα γίνουν όλα αυτά; Όταν θα διεκδικήσετε να έρθουν τα 

χρήματα που μας παρακρατήθηκαν και πληρώθηκαν από εμάς τους 

Σερραίους δημότες και πρέπει να γυρίσουν πίσω για να έχουμε 

υπηρεσίες,  για να έχουμε παιδικούς σταθμούς,  για να έχουμε θέρμανση 

στα σχολεία.  Να διεκδικήσουμε  όλα αυτά που χρωστάει το κράτος 

στους δήμους και μπορούμε να το κάνουμε.   

Να πούμε όχι  στην νέα εφεδρεία που έρχεται αύριο.  Θα στείλετε 

στοιχεία ότι  έχετε πλεονάζων προσωπικό, γιατί  η νέα εφεδρεία και οι  

απολύσεις θα ξεκινήσει από τους δήμους.  Θα σας δω λ οιπόν εάν πείτε 

όχι  στο να στείλετε στοιχεία.  Ότι εμείς  δεν έχουμε ανθρώπους να 

βγουν στην εφεδρεία και δεν θα το δεχθούμε.  Εμείς θέλουμε να 

προσλάβουμε και άλλους.  Ήδη βγήκαν πολλοί με σύνταξη και δεν 

έχετε προσλάβει και δεν έχετε κάνει  καμία ενέργεια για  μόνιμο 

προσωπικό, έστω και με αυτόν τον νόμο τον κατάπτυστο που λέει  κάθε 

δέκα αποχωρήσεις εργαζομένων προσλαμβάνουμε έναν μόνιμο.  Ούτε 

και αυτό δεν κάνατε ακόμα για να πάρετε μόνιμο προσωπικό.  

Εμείς λοιπόν θα απαιτήσουμε και θα διεκδικήσουμε άμεση και 

δραστική μείωση όλων των τελών στις  υπηρεσίες του Δήμου. Είναι 

αυτό που έχει  ανάγκη πραγματικά ο κόσμος που ζει  αυτή την ανεργία 

και αυτή την εξαθλίωση.  Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει  ο 

Δήμος και μπορεί να το κάνει  αύριο.  Και θα είμαστε μαζί στο 

Σύνταγμα για να διεκδικήσουμε αυτά που χρωστάνε και από τους ΚΑΠ 

και από την ΣΑΤΑ του ΄11 και του ΄12.  

Να μην γίνει  λοιπόν καμία απόλυση, να διεκδικήσουμε τα 

χρήματα πίσω, να δούμε τις  κοινωνικές υπηρεσίες που ήδη 
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αποδεκατίζονται,  όπως είναι το Βοήθεια στο Σπ ίτι  που το έχουν κάνει  

μπαλάκι,  ενώ προσφέρει μεγάλο έργο και να απαιτήσουμε να μείνει  

σαν υπηρεσία του Δήμου και οι  εργαζόμενοι εκεί  να είναι με μόνιμη 

και πλήρη σταθερή δουλειά,  γιατί  λέτε ότι  προσφέρατε μεγάλο έργο,  

όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  κοινων ική λειτουργός μέχρι 

πρόσφατα δεν υπήρχε και αυτό το μεγάλο έργο της κοινωνικής 

πολιτικής το έφτιαχναν κοινωνικοί λειτουργοί με δίμηνη σύμβαση και 

αυτές.  

Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να γίνει  και συμφωνώ εδώ με 

τον Στέφανο τον Φωτιάδη, είναι να γίνει  ένα πρόγραμμα, το 

πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε και την τελευταία δεκάρα από το ΕΣΠΑ σε 

προγράμματα που θέλουμε εμείς  και έχει  ανάγκη ο τόπος μας και όχι  

σε αυτά τα προγράμματα που μας κατευθύνει  η Ε.Ε..   

Ξέρετε πόσα εκατομμύρια περνάνε μέσα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο καθημερινά; Το Urbac ,  το Pins Transfers ,  δεν μπορώ και να 

τις  πω αυτές τις  λέξεις  ειλικρινά,  μέχρι και για την Μαύρη Θάλασσα 

ένα πρόγραμμα που πείτε μου εάν οι  Σερραίοι  δημότες έχουν κάτι  να 

ελπίζουν και να περιμένουν από αυτά τα προγράμματα που είναι χορός 

εκατομμυρίων και πάνε σε σεμινάρια,  ταξίδια,  επιμορφώσεις;  Εάν 

είναι αυτά που έχει  ανάγκη ο Δήμος μας αυτή την εποχή που οι  

δημότες του περνάνε αυτά που περνάνε.   Εάν είναι αυτό που έχουμε 

ανάγκη, τότε εμείς  να πούμε ότι  ναι,  κάναμε λάθος.   

Αναθεωρείστε λοιπόν τα καλά του Καλλικράτη, μόνο καλά δεν 

έχει  ο Καλλικράτης.  Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση θα φέρουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για να ψηφιστεί  η κατάργηση των 

μνημονίων, η μονομερής διαγραφή του χρέ ους,  η κοινωνικοποίηση των 
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μέσων παραγωγής.  Εάν δεν γίνει  αυτό,  να ξέρετε ότι  εκ των 

πραγμάτων θα βάλετε λουκέτο στον Δήμο και να είστε σίγουροι όλοι.   

Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για κατάργηση των μνημονίων, πρέπε ι να είναι ομόφωνη η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφή του χρέους.  Αυτά 

έχει  ανάγκη ο λαός.  Δεν έχουμε ανάγκη να πληρώνουμε κανέναν,  δεν 

χρωστάμε σε κανέναν και αυτό πρέπει πρώτα να το δηλώσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  πλέον έχουν ανάγκη ο κ όσμος όχι  από 

τοπικούς άρχοντες συμπαραστάτες αλλά μπροστάρηδες στους αγώνες,  

συνοδοιπόρους στους αγώνες.  Τέτοιους δημοτικούς άρχοντες έχει  ο 

τόπος αυτή την χρονική στιγμή.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα δώσουμε λίγο χρόνο σε προέδρους και δημοτικο ύς 

συμβούλους για να κάνουν και αυτοί τις  τοποθετήσεις τους.  Παρακαλώ 

ποιοι  από τους προέδρους Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων και ποιοι  

δημοτικοί σύμβουλοι;   

 Άλλος από τους δημοτικούς συμβούλους; Ο κ.  Αναστασιάδης.  Να 

τους γράψουμε σε μια λίστα.  Ο κ.  Κατι ρτζόγλου. Οι κύριοι  

Αντιδήμαρχοι θέλουν να πουν κάτι;  Να τοποθετηθούν;  

 Εάν δεν υπάρχει επαναληψιμότητα νομίζω ότι  θα τελειώσουμε 

γρήγορα. Εάν δεν σηκώσετε χέρια θα κλείσει  η λίστα και θα μείνετε 

απέξω.  

 Ο κ. Μυστακίδης,  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ο κ.  Χράπας,  ο κ.  Γαλάνης,  

ο Πρόεδρος του  νομικού προσώπου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, η κυρία 

Μπιτζίδου,  η κυρία Αγιαννίδου,  ο κ.  Γκότσης.  Θα σας παρακαλούσα να 

μην υπερβείτε τα δυο,  το πολύ τρία λεπτά σας παρακαλώ.  Σας 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

148 

παρακαλώ πάρα πολύ να μην υπάρχει επαναληψιμότητα. 

Επιγραμματικές τοποθετήσεις.   

 Θα ξεκινήσω, κύριε γραμματέα; Ο κ.  Αναστασιάδης.  Παρακαλώ 

κ.  Αναστασιάδη. Χωρίς παρεξήγηση κύριοι  συνάδελφοι.  Ας 

ξεκινήσουμε από τους αντιδημάρχους.  Η σειρά που έχουμε γράψει τον 

κατάλογο. Κύριε Αναστασιάδη παρακαλώ. Το μικρόφω νο στον κ.  

Αναστασιάδη. Όπως θέλετε.  Εάν θέλετε ανεβείτε επάνω.  

 Το μόνο που θέλω, κύριοι  συνάδελφοι,  τον χρόνο να σεβαστείτε 

κ.  Αναστασιάδη, τα δυο,  τρία λεπτά. Επιγραμματικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τέλος πάντων τι  να κάνουμε,  δυο λεπτά, δυο λεπτά. Εγώ ένα  πράγμα 

έχω να πω αγαπητοί μου Σερραίοι ,  ότι  αυτοί που δεν έχουν πνεύμα 

έχουν ασθενική αίσθημα ευθύνης και ως εκ τούτου προβαίνουν σε 

διάφορες αυτές τις  δηλώσεις που ακούμε κάθε μέρα.  

 Σήμερα ο κ.  Δήμαρχος έκανε απολογισμό τι  έργο έχει  κάνει .  

Δυστυχώς δεν  είπε καμία αλήθεια.  Όλο αυτό το πρόγραμμα είναι 

πρόγραμμα της δικής μας δημοτικής αρχής,  17 εκατ.  αφήσαμε προίκα 

στον τωρινή δημοτική αρχή, στον σημερινό Δήμαρχο, 17 εκατ.  ευρώ. 

Όλα τα έργα, αναπλάσεις για το αυτοκινητοδρόμιο και όλα αυτά είναι 

έργα δικά μας,  τα οποία είναι κατοχυρωμένα εδώ. Δυστυχώς δεν έχω 

χρόνο να τα αναλύσω.  

 Ήταν να πω όμως ειδικά για το στρατόπεδο, το στρατόπεδο, ένα 

πράγμα θα ξέρετε.  Δεν είναι 45.000 στρέμματα μόνο που παραδίδει  

στον στρατό,  αλλά είναι 90,  διότι  εάν εξηγήσουμε ότι  υπάρχει  εισφορά 

σε γη,  τα 45.000 τετραγωνικά μέτρα γίνονται 90.000 μέτρα και θα 

γίνει  ένας καινούργιος οικισμός σχεδόν σύγχρονος,  όπως είναι σήμερα 

το σημερινό Σκούταρι.   
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Είναι εγκληματική ενέργεια και λυπάμαι πάρα πολύ διότι  εμείς  

σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να γίνει  κάτι  τέτοιο.  Τα 

στρατόπεδα ανήκουν στους Σερραίους,  θα φυτευτούν δάση για να 

αλλάξει μόνο η κλιματική αυτή στην πόλη μας.  Δεν μπορούμε εμείς  να 

έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς  να κτίσουμε 

καινούργιους οικισμούς.  Οι οικοπεδ ούχοι που έχουν τα οικόπεδα θα 

διαλυθούν.   

Γι΄ αυτό τον λόγο πάση θυσία να μην γίνει  αλλά δεν έχουμε 

χρόνο να μιλήσουμε.  Τι να πούμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου. Ο κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μοιραία θα πρέπει να είμαστε σύντομοι σε ότι  θα 

πρέπει  να πούμε.  Δυστυχώς έγινε πολύ κουραστική η όλη διαδικασία 

και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  έπρεπε να μπει ένα πιο 

περιορισμένο πλαίσιο στην ομιλία του κ.  Δημάρχου. Κράτησε,  μας 

έφαγε τον μισό χρόνο της σημερινής συνεδρίασης με αποτέλεσμα να 

έχουμε περάσει στα μεσάνυκτα και να έχουμε γίνει  κουραστικοί.   

 Εν πάση περιπτώσει εγώ θα πω δυο κουβέντες μόνο γιατί  σε δυο 

λεπτά τι  προλαβαίνει  να πει  κανείς;  Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι 

στην θέση του κ.  Δημάρχου σήμερα . Κριτής και δικαστής του κ.  

δημάρχου και της δημοτικής αρχής είναι οι  δικές τους προεκλογικές 

υποσχέσεις,  οι  δικές τους προεκλογικές δεσμεύσεις,  τα λεγόμενά τους 

όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στα έδρανα της αντιπολιτεύσεως. 

Όταν έβαζαν με περισσή ευκολία στους πάντες τα πάντα και όταν 

υπόσχονταν ότι  είχαν τις  λύσεις στο τσεπάκι τους και ότι  μπορούσαν 

να λύσουν όλα τα προβλήματα.  
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 Ειλικρινά χαίρομαι που δεν είμαι στην θέση αυτή. Βέβαια,  τα 

έδρανα αυτά της αντιπολιτεύσεως ετοιμάζονται να επιστρέψουν 

ολοταχώς, διότι  οι  Σερραίοι  και τώρα που κάνουμε τον απολογισμό της 

πρώτης χρονιάς και σε δυο χρόνια που θα ξανά συζητάμε για τις  

εκλογές,  το πρόγραμμα του κ.  Αγγελίδη θα έχουν στα χέρια τους.  Τα 

όσα έλεγα εκείνος προεκλογικά θα ξαναδιαβάσουν. Μην νομίζετε ό τι  η 

αντιπολίτευση ή και οι  Σερραίοι   έχουν τόσο κοντή μνήμη, ώστε όλα 

αυτά να τα ξεχάσουν.   

 Λοιπόν,  δυο τρία πραγματάκια θα πω μονάχα απαντώντας και σε 

μερικούς δημότες που έφεραν κάποια θέματα, ιδίως σε ότι  αφορά στα 

δίμηνα που ειπώθηκε ή σε κάποια άλλα  θέματα.  

 Προεκλογική δέσμευση της δημοτικής αρχής ήταν,  καταρχήν έχει  

γίνει  πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια για το περί νομιμότητας και 

ηθικής.  Προφανώς και αυτό που κάνει  ο κ.  Δήμαρχος,  που 

προσλαμβάνει ο ίδιος τους διμηνίτες είναι νόμιμο. Δεν λέει  κα νείς  το 

αντίθετο.  Λέμε όμως το εξής:  και ο κ.  Δήμαρχος ως αντιπολίτευση 

έλεγε και στο πρόγραμμά του το λέει ,  ότι  πρέπει να μπουν 

συγκεκριμένα κριτήρια.   

 Σήμερα για να μπορέσει κανείς  να δουλέψει ως διμηνίτης ή για 

να πάρει μια δουλειά από τον Δήμο, πρέπει  να είναι ψηφοφόρος της 

δημοτικής αρχής.  Λέγαμε  λοιπόν και το ξαναλέμε και λέμε το 

αυτονόητο νομίζω όλοι μας,  πρέπει να μπουν κριτήρια.  Και μην το 

λέτε προσχηματικά, κύριε Δήμαρχε,  ότι  θα χαρώ να έρθετε εσείς  να 

κάνετε την δουλειά που κάνω εγώ. Λοιπόν,  κά ντε το αυτό.  Όχι να 

κρύβεστε πίσω από αυτό.   

 Αναφέρθηκε επίσης το θέμα των αναψυκτηρίων στο οποίο,  από 

ότι  καταλαβαίνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο,  έχει  επενδύσει όλο το 
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πολιτικό του μέλλον ο κ.  Δήμαρχος και η δημοτική αρχή και μας το 

αναφέρει και ως παράδειγμα αξιοποίησης της περιουσίας και ως 

παράδειγμα βελτίωσης των οικονομικών του Δήμου.  

 Ξέρουν οι  Σερραίοι  πόσα είναι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε 

από τα ενοίκια; Ξέρουν ότι  εδώ πέρα που μιλάμε σήμερα η Δ.Ε.Η.,  το 

ρεύμα το πληρώνει ο Δήμος ακόμη και για το  κυλικείο;  ζημία έχει  ο 

Δήμος από το συγκεκριμένο κυλικείο και όχι  κέρδος.  Και εν πάση 

περιπτώσει,  εάν πραγματικά  θέλαμε να αξιοποιήσουμε την δημοτική 

περιουσία,  πρώτα έπρεπε να έρθουμε να κάνουμε την ανακαίνιση και 

εδώ και στον Άγιο Ιωάννη και οπουδήποτε  αλλού και μετά να το 

βγάλουμε στην δημοπρασία.  Εμείς κάναμε το αντίστροφο και αυτό 

είναι κάτι  επιλήψιμο. Πρώτα το δώσαμε με απευθείας αναθέσεις και 

μετά κάναμε την ανακαίνιση. Δεν σας τιμά καθόλου αυτό.  Ή δόθηκε 

σήμερα, προχθές το αναψυκτήριο του Κουλά με  έναν μόνο 

διαγωνιζόμενο.  

 Μια ακόμη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε,  δεν θα καταχραστώ τον 

χρόνο περισσότερο. Μια ακόμη παρατήρηση σε ότι  έχει  να κάνει  με το 

ζήτημα. Συγνώμη να δω λίγο,  μια ιεράρχηση σωστή να κάνω, γιατί  ο 

χρόνος πραγματικά είναι πολύ περιορισμ ένος.  Διαφορετικά τα 

υπολογίζαμε τα πράγματα, διαφορετικά μας ήρθαν.   

 Για την καθημερινότητα των δημοτών. Μας είπε ο κ.  Δήμαρχος 

ότι  έχει  κάνει  σημαντικά βήματα. Μα σε άλλη πόλη ζούμε; Την 

προηγούμενη εβδομάδα δεν πλημμύρισε η μισή πόλη από τα 

βουλωμένα φρεάτια;  

Εμείς ως παράταξη πριν από ένα χρόνο είχαμε θέσει το θέμα 

αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και σχεδόν αντιμετωπίσαμε την χλεύη 

του κ.  δημάρχου και του προέδρου της ΔΕΥΑΣ, οι  οποίοι  μας είπαν ότι  
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όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ήρθε η πρώτη 

μεγάλη πραγματική μπόρα να τους διαψεύσει πανηγυρικά, όπως και σε 

χίλια δυο άλλα θέματα. Δηλαδή σε άλλη πόλη ζούμε; Αυτό δεν είναι 

θέμα καθημερινότητας των δημοτών; Δεν έπρεπε να ληφθεί 

στοιχειώδης πρόνοια; περιουσίες καταστράφηκαν.  

Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε κλείνω, δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ να 

πω περισσότερα πράγματα. Όλοι κρινόμαστε και εμείς  ως 

αντιπολίτευση που έχουμε κάνει  πολλές φορές εποικοδομητικές 

προτάσεις και πάντοτε πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων από 

εσάς και εσείς  ως δημοτική αρχή.  

Νομίζω ότι  η κρίση του Σερραϊκού λαού που είναι πάντοτε 

δίκαιη και έχει  αισθητήριο,  θα είναι καταδικαστική για σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.  Θέλω όλοι από εδώ και πέρα να σεβαστούμε τον 

χρόνο για να μπορέσει να κλείσει  η αποψινή συνεδρίαση στον χρόνο 

της.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  θα είμαι πολύ σύντομος κατανοώντας το πρόβλημα. 

Το πρώτο χρόνο της δημαρχιακής μας θητείας ο Δήμαρχος μου 

εμπιστεύτηκε την αντιδημαρχία έργων, υποδομών πρασίνου και κατά 

τόπων την αντιδημαρχία Λευκώνα και των Κοινοτήτων Ο ρεινής και 

Βροντούς.   

Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου 

αρχίσαμε σκληρή δουλειά και οικονομίας στους τομείς που μας 

αντιστοιχούσαν. Πρώτο μας μέλημα ήταν η γνωριμία,  η αναγνώριση 

των υποχρεώσεων και η δραστηριοποίηση των εργαζομένων τ ου 

Δήμου.  
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Αναλυτικά το ΄11 είχα την ευθύνη για τα παρακάτω:  

1.  Για την τεχνική υπηρεσία,  δηλαδή για τους επιστήμονες,  

εργατοτεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς,  για 

το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού.  

2.  Για το γραφείο της πολεοδομίας και σχεδίου της πόλης.   

3.  Για την πρώην ΤΥΔΚ  

4.  Για την πολιτική προστασία του Δήμου Σερρών.  

5.  Για το πράσινο.   

Όσον αφορά για τα έργα τα οποία έγιναν και δημοπρατήθηκαν, 

θα προτιμούσα να το παραλείψω αυτή την ενότητα, διότι  σε πολλά από 

αυτά αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος και ά λλωστε δεν υπάρχει λόγος να 

τα απαριθμήσω τα έργα αυτά, ωστόσο θέλω να πω ότι  το πρόβλημα το 

μεγάλο και εκεί  που υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη βαναυσότητα 

είναι στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και των προβλημάτων 

αυτών των μικρών που αντιμετωπίζουν κ αι πρέπει εμείς  να τα 

επιλύσουμε,  μέσα στον Δήμο, παρά τα έργα τα οποία,  όταν πάρουν την 

πορεία τους,  τα μεγάλα, προχωράνε και είναι πιο ήρεμες οι  

διαδικασίες.  

 Γι΄ αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές όλες τις  δράσεις,  οι  

οποίες είναι πραγματικές και πολλές  από αυτές επαναλαμβανόμενες 

και με το πιστόλι στον κρόταφο. Εκεί θα ήθελα να σταθώ και να 

απαριθμήσω αυτές οι  δράσεις που είχαμε σε συνεργασία με την 

υπηρεσία.   

 Να πούμε τις  κατεδαφίσεις  ετοιμόρροπων κτιρίων. Έχω εδώ 

γραμμένες δέκα τουλάχιστον,  να μην αν αφέρω τα κτίρια αναλυτικά που 

κατεδαφίστηκαν, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μυστακίδη χάρη συντομίας …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εντάξει ,  νομίζω δεν έχω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε τον χρόνο σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

  Θα αναφερθώ στους αμέτρητους καθαρισμούς και δ ιαμορφώσεις 

δημοτικών οικοπέδων αλλά και ιδιωτικών οικοπέδων σύμφωνα με 

τις  πυροσβεστικές διατάξεις  καθώς και τους καθαρισμούς των 

υδατόπυργων που ήταν υποχρέωσή μας το ΄11.  

  Επίσης καθαρισμός ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ σε όλα τα χωριά του 

Δήμου και γύρω από την πόλη. Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων 

σε όλη την επικράτεια του Δήμου και κατ΄ επανάληψη στους 

ίδιους δρόμους.   

  Επίχωση δημοτικών χώρων.  

  Το Κεντρικό Πάρκο, η Δημοτική Αγορά και πολλά άλλα.  

  Επούλωση χιλιάδων λάκκων στα οδοστρώματα.  

  Επιδιόρθωση και αντικατάσταση  εκατοντάδων πάγκων στα πάρκα 

και στους δρόμους καθώς και των στοιχείων των παιδικών χαρών 

κούνιες,  τραμπάλες και τα λοιπά.  

  Κατασκευή και επισκευή εκατοντάδων μεταλλικών στοιχείων,  

πόρτες,  σχάρες κιγκλιδώματα από το λιγοστό,  το ελάχιστο 

προσωπικό που διαθέτει  ο Δήμος.   

  Ελαιοχρωματισμοί πάρα πολλών δημοτικών χώρων.  
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  Μεταφορά και στήσιμο εξέδρων πάνω από εξήντα εξέδρες το έτος 

καθώς και μεταφορά και περισυλλογή καθισμάτων αντίστοιχα γι΄ 

αυτές τις  εκδηλώσεις.   

  Επισκευή αμέτρητων βλαβών στο υπάρχον αρδευτικό δ ίκτυο και 

για το ΄11 μέχρι που να αναλάβει η ΔΕΥΑΣ, επισκευή αμέτρητων 

βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στις  τοπικές και δημοτικές 

κοινότητες του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  Με συγχωρείτε,  έχω δυο πράγματα ακόμα  

  Μετακομίσεις  της Πολεοδομίας,  της Βιβλιοθήκης στην ΚΕΔΗΣ.  

  Μεταφορά και εξασφάλιση του αρχείου της Πολεοδομίας της 

πρώην Νομαρχίας από ένα αφύλακτο και βομβαρδισμένο κτίριο 

σε ασφαλές κτίριο,  στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ετοιμάζεστε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

  Δημιουργία χώρου αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου.  

  Καθάρισμα του αμαξοστασίου Λευκώνα και του αμαξοστασίου 

Σερρών με παράλληλη απομάκρυνση 19 μεγάλων μη 

λειτουργούντων οχημάτων.  

  Σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία εκτελέστηκε η 

διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων στην λαϊκή αγορά.  
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  Επίσης τοποθέτηση σημάτων από το τμήμα του Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού.  

  Το τμήμα των Ηλεκτρολόγων έχει  κάνει  αμέτρητες αλλαγές 

λαμπτήρων και αμέτρητες επιδιορθώσεις βραχυκυκλωμάτων και 

παλαιών βλαβών..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται.  Δεν γίνεται.  έπρεπε να είστε έτοιμος για τρία λεπτά κ.  

Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ένα λεπτό με το ρολόι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ξεπεράσει τα πέντε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό μόνο θέλω.  

  Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συμμετείχε ενεργά και 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση πάσης φύσεως θεομηνίες και 

καταστροφής,  όπως διάνοιξη οδών από χιονοπτώσεις και 

απεγκλωβισμούς ανθρώπων και ζώων. Ρήψη άλατος τους 

χιονισμένους δρόμους,  έλεγχος . .και ενημέρωση για τις  

επερχόμενες θεομηνίες,  συμμετοχή στην κατάσβεση πυρκαγιών, 

συμμετοχή στην ασφαλή μεταφορά πολεμικού υλικού από 

αγροτική περιοχή του Δήμου μας,  σύνταξη ειδικών σχεδίων για 

την εκκένωση ορεινών κατοικημένων περιοχών και συμμετοχή . .  
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  Ο τομέας του πρασίνου αντιμετωπίστηκε από την υπηρεσία του 

Δήμου την χρονιά του ΄11 και όχι  από τον εργολάβο με 

ελάχιστους διμηνίτες.   

 Γενικά, τελειώνω κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κ.  Μυστακίδη,  τελειώσατε.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γενικά σαν αντιδήμαρχος επέδειξα αληθινό ανθρώπινο ενδιαφέρον για 

όλους ανεξαιρέτως του δημότες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι που θα στερήσω τον λόγο από του ς υπόλοιπους 

αντιδημάρχους.  Τον λόγο έχει  ο Δήμαρχος για να κλείσουμε την 

αποψινή. Σας παρακαλώ σεβαστείτε τον χρόνο. Κλείνουμε,  

τελειώνουμε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται.  Θα απαντήσει συνολικά ο Δήμαρχος και. .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό ο καθένας.  Λακωνικά. Ο ένας αρχηγός της αντιπολίτευσης,  

ο κ.  Μηλίδης λέει  ότι  χάθηκαν δυο προγράμματα τα οποία θεωρούσε 

σημαντικά. Ο άλλος αρχηγός ο κ.  Φωτιάδης λέει  ότι  ότι  πρόταση και 

να κάνουμε θα την κερδίσουμε και θα εγκριθεί .  Προφ ανώς το δεύτερο 

δεν ισχύει ,  αλλιώς θα σηκώναμε το χέρι μας ως Δήμος Σερρών και θα 

παίρναμε τα πάντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός είναι 

σκληρός,  πρέπει να είμαστε πολύ έτοιμοι,  βεβαίως δεν μπορούμε να 

πάρουμε όλα τα προγράμματα και είναι λογι κό αυτό.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

158 

 Το ΄11 καταθέσαμε προτάσεις 34 εκατ.  Δεν μπορούμε να τα 

πάρουμε όλα. ευελπιστούμε να πάρουμε τα περισσότερα.  

 Αναφέρθηκε ότι  ως δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Κεντρική 

Μακεδονία μπορούμε να τα πάρουμε όλα.  Πήραμε για αναπλάσεις 5,5 

εκατ. .  Η Βέροια πήρε 8,5 εκατομμύρια.  Άρα δεν ισχύει  αυτό που 

ακούστηκε.   

 Ακούστηκε κάτι  για το γραφείο Υποστήριξης Αγροτών. Τρεις οι  

γεωπόνοι από τους πρώην Καποδιστριακούς δήμους στελέχωσαν το 

γραφείο,  επωμίστηκαν όμως τις  υποχρεώσεις όλου του μεγάλου Δήμου. 

Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν ακούσαμε παράπονα, τουλάχιστον,  

σημαντικά, αυτό μπορείτε να το αναγνωρίσετε,  δουλεύουν πάρα πολύ 

σκληρά, δεν μπορούν να βρίσκονται κάθε μέρα στα χωριά.  Δεν υπάρχει 

διαθέσιμο αυτοκίνητο,  δεν υπάρχει τίποτα.  Δεν υπάρχει και πετρέλαιο.   

 Κτηνοτροφικό πάρκο. Πολύ καλά το είπατε,  κ.  Μηλίδη, είμαστε 

εδώ και πάρα πολύ καιρό με πολλούς προέδρους σε τέτοια συζήτηση, 

. . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ρωτήστε προέδρους θα το δείτε.   

 Λαϊκή αγορά. Δυστυχώς οι  λαϊκές μας δεν είναι στο επίπεδο που 

θα έπρεπε να είναι.  Όσο η Κεντρική Μακεδονία δεν θα εισπράττει  το 

ημερήσιο δικαίωμα, δεν πρόκειται να στρώσει τίποτα εκεί .  Εμείς δεν 

έχουμε δικαίωμα  να εισπράξουμε,  δεν μπορούμε να ελέγξουμε στην 

ουσία ποιος είναι παράνομος και π οιος δεν είναι γιατί  όλοι είναι 

παράνομοι.  Όταν η Περιφέρεια θα εισπράττει  το μερίδιο,  το δικαίωμα 
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και θα αποδίδει  στους δήμους,  γιατί  οι  Δήμοι και ο Δήμος μας έχει  

πάρα πολλά έξοδα κάθε χρόνο, τότε θα στρώσει η κατάσταση.  

 Τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ κ.  αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τουριστική προβολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε την σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε χρόνο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς όταν αναλάβαμε τον Δήμο….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε χρόνο σας παρακαλώ σεβαστείτε τ ο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν βρήκαμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ αυτό να το αφήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα σας επιτρέψω να συνεχίσετε.  Με συγχωρείτε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει.  Δεν βρήκαμε ούτε έναν υπάλληλο, ούτε ένα φυλλάδιο,  ούτε 

τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε.  Λοιπόν,  …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είχαμε εμείς  την πολυτέλεια ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κ.  Χράπα, κ.  Χράπα εάν μέσα σε ένα λεπτό 

μπορείτε να πείτε τα πιο σημαντικά…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την προβολή τους.  Βεβαίως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως συντόνιζαν όλο τον νόμο, βεβαίως προσέφεραν πάρα πολλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ τελειώσατε.  Να σέβεστε 

τους κανονισμούς και το προεδρείο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα είμαι λίγ ο πιο σύντομος,  πρόεδρε.   

Θέλω να πω για το ΄11 ξεκινήσαμε και σε όλη την διάρκεια του 

έτους κάναμε κανονικά την αποκομιδή των απορριμμάτων από όλο τον 

νέο Δήμο Σερρών.  

 Οργανωθήκαμε καλύτερα όσον αφορά τις  ημέρες αποκομιδής,  

προσθέσαμε νέα δρομολόγια,  Σά ββατο, Κυριακή απόγευμα, 

ανακύκλωση και βελτιώσαμε την εικόνα της πόλης όσον αφορά τα 

απορρίμματα.  
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 Το αποτέλεσμα, βέβαια,  δεν είναι το επιθυμητό, το επιθυμητό 

είναι να μην υπάρχει ούτε ένα σκουπίδι  όλη την διάρκεια του 24ωρου, 

πράγμα που ουσιαστικά είναι  αδύνατο γιατί  καθημερινά ρυπαίνουμε 

όλοι μας.   

 Εξυπηρετήθηκαν στο σύνολό τους τα αιτήματα των δημοτών για 

απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. Ένα θα πω μόνο, το πρώτο 

πεντάμηνο του ΄11 απομακρύνθηκαν από 1.100 σημεία ογκώδη 

αντικείμενα. Το πρώτο πεντάμηνο μόνο του ΄11.  Φανταστείτε τι  

γινόταν.   

 Οι κάδοι πλένονται.  Καθημερινά πλένονται οι  κάδοι την περίοδο 

που μας επιτρέπει   ο καιρός.  Την άνοιξη έως και τα μέσα φθινοπώρου. 

Έτσι κάναμε και εμείς  το ΄11 και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα.  

 Τα βυτιοφόρα οχήματα  πλένουμε τις  περισσότερες οδούς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βεβαίως κ.  πρόεδρε.  Βεβαίως θα ολοκληρώσω. Τις περισσότερες οδούς 

και σαρώσαμε όλες τις  πλατείες.  Σε όλες τις  εκκλησίες,  σε όλα τα 

χωριά,  σε όλες τις  εκδηλώσε ις ήμασταν παρόντες.   

 Συντάξαμε και εφαρμόσαμε τις  περισσότερες μελέτες.  Μέχρι 

χθες,  μέχρι το ΄10 οι  προμήθειες γίνονταν με ένα τηλέφωνο ότι  φέρτε 

μας αυτό το ανταλλακτικό.  Σήμερα οι  προμήθειες από το ΄11 και μετά 

γίνονται όλες με διαγωνισμούς.  Τίποτα απε υθείας.   

 Προλάβαμε,  τα φτιάξαμε όλα αυτά και σήμερα είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε ότι  μπορούμε και παίρνουμε 

κάποια ανταλλακτικά, αυτά που μπορούμε να πάρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ πάρα πολύ κ.  αντιδήμαρχε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για μισό λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε,  είναι κάτι  σημαντικό που θέλω 

να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε το …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω να πω ότι  τα παλαιότερα χρόνια,  δεν θα συνεχίσω, κύριε 

Πρόεδρε αυτά που έχω σημειωμένα. Δεν θα συνεχίσω να τα διαβάσω 

γιατί  δεν πρέπει και σέβομαι το προεδρείο.  Ένα μόνο θα πω. Τα 

προηγούμενα χρόνια που το χρήμα έρεε  άφθονο στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  ο πρώην Δήμος Σερρών, η προηγούμενη διοίκηση 

απασχολούσε διμηνίτες και μάλιστα ορμώμενος από μια κυρία που το 

ανέφερε πριν 40 με 50 περίπου οδοκαθαριστές,  οι  οποίοι  είχαν 

απλωθεί σε όλη την πόλη των Σερρών και καθαρίζανε ακόμα και τα 

περισσότερα στενάκια.  Κάποια στιγμή αυτό το πρόγραμμα τα 18μηνα 

είχε σταματήσει και μείνανε οι  15 μόνιμοι υπάλληλοι.   

Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα στην Δ.Ε.Η.,  φυσικά. Όχι μόνο 

στην Δ.Ε.Η.  και σε όλες τις  γειτονιές της πόλης των Σερρών και στα 

χωριά.  Με 15 άτομα και τα τέσσερα φιλάσθενα να μπορέσουμε να 

καθαρίσουμε την πόλη; Φυσικά και δεν μπορούμε.  Όταν όμως υπάρχει 

πρόβλημα καλούμαστε και πάμε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  Το δίλεπτο ισχύει  για όλους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Καλησπέρα σε όλους.  Κύριε Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε.  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι θα είμαι πολύ σύντομος και θα είμαι πολύ 

συγκεκριμένος.  Νομίζω ότι  για όσα ακούστηκαν για θέματα διοίκησης 

και σε ότι  αφορά την δημοτική αρχή και τον τομέα ευθύνης μου, έγινε 

το ΄11 το καλύτερο δυνατό.  Αυτό φαίνεται και από τον νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών που ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε και από την τοποθέτηση των 

υπαλλήλων με τρόπο νόμιμο και αξιοκρατικό καθώς προβλέπει ο 

νόμος.   

 Όσον αφορά τις  υπόλοιπες λεπτομέρειες στον τομέα διοίκησης 

είναι τόσες πολλές που νομίζω ο κ.  Δήμαρχος αναφέρθηκε και έχω 

καλυφθεί.  Για την υλοποίηση εννοώ του νόμου.  

 Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα που είναι πάρα πολλά, θα 

ήθελα μόνο συγκεκριμένα να αναφερθώ σε αυτό που πολλές φορές 

αναφέρεται από διάφορους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Η 

δημοτική αρχή η σημερινή ανέλαβε το ΄11,  1 -1-2011 πάνω από 13 

εκατ.  ευρώ οφειλές χρέη. Μέσα στο ΄11 πλήρωσε 3.400.000 ευρώ 

περίπου, μειώνοντας τις  οφειλές αυτές τις  βραχυπρόθεσμες ειδικά 

πάνω από 1,5 εκατ.  ευρώ και αυτό δείχνει  νοικοκυροσύνη και 

οικονομία.   

 Αλλά γι΄ αυτό που ακούγεται και νομίζω διαχέεται μέσα στην 

κοινωνία και ίσως με κάποιο τρόπο έχει  επιτευχθεί  να δημιουργείται 

αυτή η αίσθηση, ότι  δηλαδή βρήκαμε χρήματα όταν αναλάβαμε,  το 

ταμείο το οποίο οι  περισσότεροι υπάλληλοί του είναι από τις  

Δημοτικές Ενότητες κυρίως του Λευκώνα, ο ταμίας είναι ο πρώην 

Διευθυντής του Δήμου Λευκώνα, σε ένα  έγγραφο που μου είχε δώσει 

εδώ για την κατάσταση χρηματοδοτήσεων 1 -1-2011 3.831.000 ήταν 
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δεσμευμένα και τα μόνο διαθέσιμα ήταν 1.267.000 που αποτελεί  την 

μια μισθοδοσία τουλάχιστον που έπρεπε να έχει  κρατημένη ο παλαιός 

Δήμος Σερρών.  

 Άρα με το που αναλάβαμε δεν υπήρχαν χρήματα για να τα 

διαθέσουμε σε πληρωμή παλαιών οφειλών. Το ξεκαθαρίζω για άλλη 

μια φορά στους συναδέλφους,  ότι  τα χρήματα που βρήκαμε στα 

χρηματικά διαθέσιμα τα 5.000.000 ευρώ ήταν τα 3.800.000 ευρώ 

δεσμευμένα σε διάφορα προγράμματα, ΘΗΣΕ ΑΣ, ΣΑΤΑ και οτιδήποτε 

άλλο και το 1.267.000 που ήταν διαθέσιμα ήταν για την μισθοδοσία.  

Μια μισθοδοσία,  τουλάχιστον,  κρατημένη, που οφείλαμε να έχουμε 

από τον νόμο.  

 Όσον αφορά, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,  λέγοντας,  όσον 

αφορά τα αναψυκτήρια,  γιατί  είναι στον τομέα ευθύνης μου από το 

προσόδων, πραγματικά χαίρομαι που ακούω ότι  όλα έγιναν με τον 

νόμιμο τρόπο και το αποδέχεται και η αντιπολίτευση αλλά πραγματικά 

μου αποτελεί  και απορία συγχρόνως, πώς είναι δυνατόν στην τελευταία 

Οικονομική Επιτροπή να ζητείται από την αντιπολίτευση που ψήφισε 

την τιμή εκκίνησης για το τουριστικό περίπτερο να γίνει  ξανά ο 

διαγωνισμός,  όταν για δυο αγροτεμάχια στην ίδια Οικονομική 

Επιτροπή που υπήρξε μόνο ένας πλειοδότης ομόφωνα ενέκριναν την 

κατακύρωση της δημοπρασίας;   

 Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί  λειτούργησαν με δυο 

μέτρα και δυο σταθμά. Στην περίπτωση μιλάω των δυο αγροτεμαχίων 

της Ορεινής που υπήρξε μόνο ένας πλειοδότης και κατακυρώθηκε η 

δημοπρασία,  ενώ στην περίπτωση του τουριστικού περιπτέρου, που 

ήταν πάλι ένας πλειοδότης με τον νόμιμο τρόπο, δεν κατακυρώθηκε 
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από την πλευρά, τουλάχιστον,  της αντιπολίτευσης και ζητήθηκε κάτι  

άλλο;  

 Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και για τους χαμηλούς 

τόνους και νομίζω ότι  μπορούμε να συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο κάποια άλλη φορά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαφύφαλε σας παρακαλώ τελείως κλείστε τα μικρόφωνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι τελείως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι δυνατόν,  ενοχλούμε τον κόσμο Δήμαρχε.  Έχετε καταγγελία 

από τον κόσμο. Έλεος δηλαδή. Πιο χαμηλά. Όσο το δυνατόν 

χαμηλότερα. Μην ενοχλούμε.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να πω ότι  ο τομέας παιδείας δεν 

προϋπήρχε.  Διοργανώθηκε εκ του μηδενός και στελεχώθηκε από 

υπάλληλους οι  οποίοι  δεν γνώριζαν το αντικείμενο.  Πάραυτα 

καταφέραμε οργανώσαμε και μπορούμε να πούμε ότι  συνεργαζόμαστε 

με τις  διευθύνσεις της Α/θμιας,  Β/θμιας και λειτουργούμε.   

 Στην εποπτεία του έχει  124 σχολεία.  Δεν είναι ούτε ένα ούτε δυο 

και είναι γεγονός ότι  οι  χρηματοδοτήσεις είναι συγκεκριμένες από το 

Υπουργείο και δεν μπα ίνουν στον προϋπολογισμό του Δήμου. Άρα εάν 

δεν χρηματοδοτηθούμε από το Υπουργείο δεν θα μπορέσουμε να 

λειτουργήσουμε.  Και σίγουρα φέτος είναι πολύ επικίνδυνα τα 

πράγματα.  
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 Επίσης θα ήθελα να πω ότι  οι  χρηματοδοτήσεις παλαιά σε κάθε 

επιχορήγηση ήταν 350.000 για τα σχολεία της πόλης και τώρα είναι 

μόνο 219. Εάν δείτε αναλογεί  σε κάθε σχολείο της Α/θμιας ένα και δυο 

χιλιάρικα. Εάν είναι δυνατόν να μπορεί να καλυφθεί σε πετρέλαιο.   

 Οι κινήσεις που έχουμε κάνει  είναι σίγουρα πολλές και με 

συλλογικότητα από όλους τους αντιδημάρχους του Νομού και φυσικά 

με έγγραφα αλλά και προσωπικές επαφές με τον υπουργό Εσωτερικών. 

Άρα η διεκδίκηση είναι πολύ μεγάλη και προσπαθούμε να κάνουμε ότι  

καλύτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Αντιδήμαρχος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για τις  μεταφορές και τα μισθωμένα θα ήθελα να σταθώ. Ήδη έχουμε 

ξεκινήσει και έχουμε κάνει  την μεταφορά από το ακατάλληλο 

νηπιαγωγείο του Αγίου Ιωάννη στο καταλληλότερο χώρο κοντινό που 

είναι το ωραιότατο νηπιαγωγείο Οινούσας και έγινε αυτό αποδεκτό 

από τους γονείς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πήραμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αγιαννίδου στο βήμα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μέχρι να έρθει ,  κύριε Πρόεδρε.  Πήραμε όλους τους χώρους από την . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανεβείτε κ.  Αγιαννίδου.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Από την Περιφερειακή Ένωση όλους τους  σχολικούς χώρους και τους 

τρέχουμε με χίλια και να είστε σίγουροι ότι  το Ορφανοτροφείο θα 

λειτουργήσει μέσα στον Οκτώβριο.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  εάν μπορείτε μέσα σε δυο λεπτά.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τώρα δεν ξέρω εάν πρέπει να πω καλησπέρα ή  καλημέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι θέλετε πείτε αρκεί να ξεκινήσετε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Επιγραμματικά θα πω δυο πράγματα και δεν μπορώ, η αλήθεια είναι,  

να λειτουργώ έτσι.  Θέλω να πω ότι  σε όλη την διάρκεια,  πολύ 

επιγραμματικά, του ΄11 σιτίσαμε 30 άτομα υπερήλικες ανθ ρώπους 

εγκαταλελειμμένους με κινητικά προβλήματα, καθαρά με προσφορές 

Σερραίων επαγγελματιών.  

 Κάναμε όλη την προεργασία,  ήρθαμε σε συνεννόηση με τον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, με την Β Δ.Ο.Υ. Σερρών και προετοιμάσαμε 

το Κοινωνικό Φαρμακείο,  πραγματοποιήσαμε τ ις  Φωτεινές Ημέρες.  

Νομίζω πιο επιγραμματικά δεν γίνεται.  Διοργανώσαμε την 

Λαμπαδηδρομία για τα Special  Olympics .  Επίσης υποβάλλαμε 

ολοκληρωμένο φάκελο μέσα στο πρώτο τρίμηνο αφότου αναλάβαμε για 

το ειδικό λεωφορείο για τα παιδιά των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στον ΟΠΑΠ. 

Έγινε αποδεκτή η πρότασή μας και το αίτημά μας έχει  γίνει  αποδεκτό 

από τον ΟΠΑΠ.  
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 Δημιουργήσαμε το Εθελοντικό Κέντρο, όπως προείπε ο Δήμαρχος 

για να μην επαναλαμβάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο δυο πραγματάκια θα πω. Επειδή αναφέρθ ηκε ότι  Ταμείο 

Αλληλεγγύης δεν υπάρχει,  θέλω να σας πω ότι  υπάρχει  το Ταμείο 

Αλληλεγγύης και λειτουργεί ,  μόνο που δεν λειτουργεί  απαραίτητα και 

μόνο σε ευρώ. Δώσαμε δηλαδή, χορηγήθηκαν διατακτικές για αγορά 

τροφίμων τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 30 ευρώ έκα στος σε 367 

οικογένειες.   

 Τέλος θέλω να πω και με αυτό τελειώνω, ότι  166 οικογένειες 

βοηθήθηκαν από τον λογαριασμό Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών σε 

όλο τον Νομό. Ότι έχουμε 3.342 επιδοτούμενους πάλι σε όλο τον Νομό 

και ότι  εμβολιάσαμε 850 παιδιά της Α΄ Δημοτ ικού πάλι σε όλο τον 

Νομό.  

 Η ιδιαιτερότητα αυτής της αντιδημαρχίας είναι αυτή,  ότι  

προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλο τον Νομό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Όσον αφορά για το πράσινο,  για το τμήμα 

Πρασίνου θα πω ότι  οι  δράσεις του τμήματος Πρασίνου γίν ανε από 

εργολαβίες και από αυτεπιστασία,  όπως η συντήρηση όλων των χώρων 

πρασίνου και το κλάδεμα και η κοπή επικίνδυνων δέντρων και οι  

λοιπές δραστηριότητες.  

 Όσο αφορά για τα αδέσποτα που έγινε και θέμα, το μόνο που 

μπορώ να εγγυηθώ είναι η διασφάλιση της  δημόσιας υγείας.   
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 Θα αναφερθώ σε ένα κομμάτι όσον αφορά που ανέφερε ο κ.  

Μηλίδης με τους Αντιδημάρχους και το έχω ακούσει και 

επανειλημμένα στην τηλεόραση από τον κ.  Μηλίδη, ήδη το 

νοικοκύρεμα των Αντιδημάρχων έχει  γίνει  από τον ίδιο τον 

Καλλικράτη.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Άλλος; Δεν θέλει  ο κ.  Γάτσιος 

γραμματέα. Ο κ.  Χουρουζίδης,  βεβαίως.  Δυο λεπτά και σε σας.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

αγαπητοί συνδημότες,  για την σημερινή τραγική οικονομική 

κατάσταση, θα τα πω και γρήγορα για να τελειώσουμε,  που βιώνει η 

πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών υπάρχει ένα ζητούμενο. Η 

διοίκηση της ΔΕΥΑΣ προέβη σε μια σειρά δαπανών, κατά την άποψή 

μου αλόγιστων. Αλόγιστη δαπάνη ε ίναι η πληρωμή πάνω από 80.000 

ευρώ μελετών για την μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ.  

 Η μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού της μελέτης 

2.863.000 ευρώ εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο είναι  από δάνειο και 

το οποίο θα καλεστεί  ο Σερραϊκός λαός μέσα σε δέκα χρόνι α να 

πληρώσει 1.500.000 ευρώ.  

 Η μελέτη προβλέπει ανακαίνιση του πρώην Ορφανοτροφείου 

3.500 τετραγωνικών μέτρων για να φιλοξενήσει 60 εργαζόμενους.  Έχει 

αναλογιστεί  ποτέ κανείς  πόσο θα είναι το κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης αυτού του κτιρίου 3.500 τετρ αγωνικά μέτρα, όταν για το 

σπίτι  100 τετραγωνικά χρειαζόμαστε 6 και 7.000 τον χρόνο;  
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 Εάν ο λόγος της μετεγκατάστασης πράγματι ήταν να αποφύγουμε 

το δάνειο,  να αποφύγουμε το ενοίκιο των 50.000 ευρώ τον χρόνο, τότε 

σας λέω εγώ ότι  θα μπορούσε να πάει,  να γ ίνει  εγκατάσταση σε ένα 

από τα κτίρια του Δήμου Σερρών, ένα είναι το κτίριο στο Σκούταρι,  

στον Λευκώνα ή και στου Προβατά. Είναι κτίρια καλαίσθητα, 

λειτουργικά, καινούργια και είναι πληρωμένα από τον ιδρώτα του 

ελληνικού λαού.  

 Η όλη αυτή δαπάνη στην σημερινή συγκυρία είναι αλόγιστη.  

Θεωρώ πως αλόγιστη δαπάνη είναι η αγορά επτά καινούργιων 

αυτοκινήτων όταν η ΔΕΥΑΣ τα προηγούμενα δέκα χρόνια πήρε μόνο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Πήρε μόνο ένα αυτοκίνητο.  Αλόγιστη δαπάν η θεωρώ την 

προμήθεια υλικών καθημερινά,  ενώ θα μπορούσαν όλα αυτά τα υλικά 

να κωδικοποιηθούν και να μπουν στην διαδικασία δημοπράτησης και 

να έχουμε μια μείωση 20 με 30%.  

 Αλόγιστη δαπάνη θεωρώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ κ.  Γκότση στο β ήμα. Ελάτε κ.  

Γκότση.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Αλόγιστη δαπάνη θεωρώ την προκλητική, την προπαγανδιστική,  το 

έντυπο υλικό και την πρόσληψη εκπροσώπου τύπου σύνταξης του 

εντύπου. Όλες αυτές οι  δαπάνες εκτιμώ πως είναι ανασταλτικός 

παράγοντας στην απόφαση της διοίκησης της ΔΕΥΑΣ να κάνει  αυτό 

που είπα στην αρχή, το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο στην 
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σημερινή συγκυρία; Η μείωση του νερού που σε ένα ποσοστό που 

μπορούσε να ξεπεράσει το 20%.  

 Εδώ θέλω να τονίσω και να συγχαρώ τους ιδιοκτήτες των 

φροντιστηρίων που μπήκαν σε αυτή την λογική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φτάνει,  φτάνει .   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Να μειώσουν 15% τα δίδακτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλειωσες γραμματέα. Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  κυρίες και κύριοι ,  

δεν θα τρώγαμε τόσο χρόνο εάν  περιοριζόμασταν σε αυτό που έλεγε  η 

πρόσκληση, που λέει  απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής ΄11.  

Δυστυχώς δεν περιοριστήκαμε,  δεν περιορίστηκε ο Δήμαρχος σε αυτό,  

έκανε μια προεκλογική εξαγγελία και τελείωσε.   

 Εγώ θέλω να σταθώ σε δυο,  τρία πραγματά κια.   

 Πρώτον για την καθημερινότητα. Λέει  ο κ.  Μυστακίδης ότι  

ανοίξαμε χιονισμένους δρόμους.  Κύριε Μυστακίδη αυτό ήταν 

υποχρέωσή σας και αυτό έπρεπε να κάνετε αλλά δεν μας λέτε για τα 

καθισμένα πεζοδρόμια στην Δ. Σολωμού που σκοτώθηκαν κυρίες εκεί  

και κύριοι  επί  τρεις  και έξι  μήνες και δεν ξέρω εάν έχουν 

αποκατασταθεί τα πεζοδρόμια.   

 Δεν μας μιλήσατε για τις  διαγραμμίσεις  που είναι ποινικό 

αδίκημα όταν δεν υπάρχουν οι  διαγραμμίσεις  και γίνει  κάποιο 

ατύχημα.  
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 Θέλω να πω ότι  μας είπατε για την ΔΕΥΑΣ ότι  έχ ει  κέρδη 1 

εκατομμύριο,  ενώ όταν είπα στον πρόεδρο εγώ ότι  πρέπει κάτι  να γίνει  

με τα δίκτυα των χωριών, μου είπε ότι  δεν έχουμε λεφτά.  

 Λοιπόν,  παρακαλώ, μου είπε ότι  δεν υπάρχουν λεφτά ενώ από 

την άλλη μεριά μας λένε ότι  έχουν κέρδη 1 εκατομμύριο.  Που θ έλουν 

τα δίκτυα να τα καθαρίσουν για να πίνουν,  έστω, καθαρό νερό οι  

πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων.  

 Θα κλείσω με μια πρόταση που θέλω να κάνω στην δημοτική 

αρχή. Επειδή προβλέπουμε όλοι μας καταιγίδα και θύελλα φτώχειας,  

κύριε Δήμαρχε,  να ενισχύσετε τον  κωδικό για το δίκτυο προστασίας 

για την αντιμετώπιση της φτώχειας των πολιτών, γιατί  θα έρθουν πολύ 

δύσκολες ημέρες,  θα αφήσουμε μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να 

κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους,  

διότι  ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα ανεβείτε στο βήμα. Δυο λεπτά το πολύ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το μεγάλο νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε και 

συστήθηκε μετά από την συγχώνευση 21 νομικών προσώπων. Το Δ.Σ. 

του νομικού προσώπου συνεδριάζει  το υλάχιστον μια φορά τον μήνα, 

παίρνει  αποφάσεις και επιβλέπει την σωστή λειτουργία του νομικού 

προσώπου. Υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας και συνεργασίας για 50 

θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης και τις  κατάθεσε στο Υπουργείο 

Εργασίας.   
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Υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο  πρόγραμμα Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής που συγχρηματοδοτείται από 

το Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

Προλάβαμε και ενταχθήκαμε και είμαστε ο μοναδικός Δήμος του 

Νομού Σερρών που υπέβαλε αίτηση και εντάχθηκε στο πρόγραμμα με 

ένταξη δέκα παιδικών σταθμών και με διακόσιες ωφελούμενες 

οικογένειες.   

 Πήραμε παιδιά όσα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.  Μεταφέραμε 

τέσσερις παιδικούς σταθμούς από ενοικιαζόμενα κτίρια σε ιδιόκτητα 

του Δήμου ή του νομικού προσώπου. 3.000 τον μήνα είναι το κ έρδος,  

36 τον χρόνο, Δεκέμβριο και Γενάρη πετρέλαιο για το κολυμβητήριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αντικαταστήσαμε τους υπαλλήλους που 20 στον αριθμό βγήκαν σε 

συνταξιοδότηση με δίμηνα φυσικά. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση 

να παίρνουν δίμηνα άλλοι για μένα που θα συνεργαστούν με μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ κ.  Δούκα. Να είστε καλά.  

 Κλείνει  την αποψινή συνεδρίαση ο κ.  Δήμαρχος.  Θα 

παρακαλούσα, κύριε Δήμαρχε,  μέσα . .  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα λεπτό.  Δώστε του το μ ικρόφωνο.  

Κος ΣΤΑΓΚΟΣ:  
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…η προσφώνηση θα έπρεπε να γίνει ,  γ ιατί  πρέπει να γίνει ,  «Αγαπητέ 

κ.  πρόεδρε,  κ.  Δήμαρχε,  κύριοι  βουλευτές,  αξιότιμοι υπόλοιποι 

Σερραίοι  επίσημοι».  Δυστυχώς από αυτούς δεν είναι κανένας σήμερα 

εδώ. Φοβάμαι ότι  ο ένας τα λέει  στον άλ λο. Είχα την τύχη και την τιμή 

να περάσω από το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι  η κάθε 

δημοτική αρχή κάνει  την προσπάθειά της πάντα με το μέτρο του 

δυνατού και των δυνάμεών της μέσα από την λογική των χρημάτων τα 

οποία έχει  και τα οποία,  δυστυχώς, πλέον  είναι ελάχιστα.   

 Μια, εάν θέλετε,  παράκληση ως άνθρωπος της περιοχής.  Εάν 

βάζουμε τρία διαζώματα  θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα υπέροχο 

θέατρο εδώ, ανοικτό,  με πάρα πολύ λίγα χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι προτάσεις,  κύριε Στάγκο άλλη στιγμή. Σεβαστείτε τον χρόνο  γιατί  

έχει  παρέλθει ήδη.  

Κος ΣΤΑΓΚΟΣ:  

Θα πρέπει ο Δήμος Σερρών μέσα στην οικονομική και πολιτική και 

κοινωνική συγκυρία να δώσει όσο το δυνατόν την δυνατότητα στον 

κόσμο να αισθάνεται ότι  είναι δίπλα του,  μέσα από τις  κοινωνικές 

υπηρεσίες.  Αιμοδοσία,  ακόμα και προγράμματα που έχουν να κάνουν 

με την δωρεά οργάνων, ακόμα και προγράμματα που έχουν να κάνουν 

με την παρουσία του Δήμου στο πρόβλημα του καθενός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστούμε πολύ.  

Κος ΣΤΑΓΚΟΣ:  

. .με τρία διαζώματα θα κάναμε ένα υπέροχο θέατρο με π ολύ λίγα 

λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω σε αυτό κ.  Στάγκο. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος έργων 

έκανα μελέτη για τα τρία διαζώματα που λέτε.  Όμως δυστυχώς δεν 

μπορούμε να κτίσουμε επειδή είναι το Κεντρικό Πάρκο.  

 Να σας πω τι  μου είπε  υπάλληλος του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ ιδίαν σας παρακαλώ πολύ μπορείτε να συζητήσετε ώρες όσες 

θέλετε.  Κλείστε όμως την αποψινή …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα προσφύγω στην Περιφέρεια,  θα προσφύγω στην δικαιοσύνη εάν 

τυχόν κτίσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σεβαστείτε,  σας π αρακαλώ, το εναπομείναν σώμα και 

τους πολίτες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν ήθελα έτσι δυο τρεις  απαντήσεις στον κ.  Μηλίδη, τον οποίο 

ειλικρινά εκτιμώ γιατί  είναι καλοπροαίρετος άνθρωπος.   Λέει  ότι  

βιαστικές κινήσεις για τα στρατόπεδα. Βιαστικές κινήσεις λέγατε ότι  

κάναμε και για την δημοτική αγορά και αποδείχθηκε ότι  δεν ήταν 

καθόλου βιαστικές οι  κινήσεις,  ήταν πολύ σωστές και ήρθε το 

αποτέλεσμα που ήρθε μέσα σε χρόνο ρεκόρ για Συμβούλιο 

Επικρατείας.  Είναι ένα μήνα το ΣτΕ έδωσε απάντηση, έβγαλε 

απόφαση.  

 Ξέρετε ότι  για το Κρόνιο συζητήθηκε το 2010, η ίδια προσφυγή 

και ακόμα δεν έχει  βγει  απόφαση.  
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 Λοιπόν,  δεν βιαστήκαμε,  πολύ σωστά κάναμε και όσον αφορά τα 

στρατόπεδα καλύτερη λύση από αυτή δεν μπορούσε να δοθεί .  Δεν έχει  

καμία σχέση με την προηγούμενη πρόταση των 65 στρεμμάτων, τα 

οποία 65 στρέμματα  πέραν του ότι  είναι περισσότερα από τα 45 τώρα 

που πολεοδομούνται περικύκλωναν και όλο το στρατόπεδο Εμμ. Παπά.  

 Είναι ένας θρίαμβος του Σερραϊκού λαού, όχι  της δημοτικής 

αρχής και θα δοθούν τα στρατόπεδα, δίδονται ήδ η για χρήσεις 

πρασίνου και κοινωνικών σκοπών. Είναι νόμος,  δεν μπορούμε να 

υπερβούμε τον νόμο. Σε καμία πόλη της Ελλάδος δεν έγινε αυτό.  

Πρέπει κάτι  να πάρει και ο Στρατός.  Και στο κάτω –κάτω ο Στρατός 

δεν είναι αντίπαλός μας,  το Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας,  θα τα 

διαθέσει πάλι για εθνικούς σκοπούς.   

 Είπατε επίσης,  κ.  Μηλίδη, επτά Αντιδημάρχους.  Μα αυτός ο 

σημερινός ο Δήμος ξέρετε πόσες έμμισθες θέσεις είχε;  Είκοσι μία με 

τους δημάρχους,  τους Αντιδημάρχους και τα λοιπά. Είκοσι μία 

έμμισθες θέσεις.  Και τώρα αυτό το τέρας επτά Αντιδημάρχους δεν 

πρέπει να έχει;  Δηλαδή ο Δήμαρχος δεν πρέπει να έχει  βοηθούς; Για 

όνομα του Θεού.  

 Όσον αφορά τους ειδικούς συνεργάτες,  εγώ έχω λιγότερους 

ειδικούς συνεργάτες από ότι  είχε ο προηγούμενος Δήμαρχος,  που δεν 

ήταν ο μισός Νομός ο Δήμος Σερρών. Ο Δήμος Σερρών αυτή την 

στιγμή είναι ο μισός Νομός και έχω λιγότερους ειδικούς συνεργάτες.  

Τρεις.  Ο προηγούμενος Δήμαρχος είχε τέσσερις και οι  άλλοι και καλά 

κάνανε και ποτέ δεν είπαμε τίποτα. Εάν είναι δυνατόν.  Πώς θα 

λειτουργήσει ο δήμαρχος;  
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 Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής έγιναν πολλά σημαντικά 

πράγματα, τα έχω πει ,  δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, διότι  υπάρχει  το 

πρόβλημα εδώ με τον χρόνο.  

 Για την κοινωνική πολιτική 110.000 ευρώ διαθέσαμε το ΄12 και 

το ΄13 θα προσπαθήσουμε να δ ιαθέσουμε ακόμα περισσότερα.  

Για το Παπαλουκά ότι  έλεγα πριν λέγαμε και τώρα. Ναι,  ότι  

ανήκει στον Δήμο Σερρών. Αυτό λέγαμε,  αυτό λέει  και η συμφωνία,  

απλώς με τον Στρατό,  με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν 

συμφωνήσαμε τους είπαμε ότι  έχουν δικαίωμα προσ φυγής,  αυτό είναι 

δικό μας,  μην προσφύγετε όμως για να μην ταλαιπωρούμαστε επί  

δεκαετίες,  επήλθε αυτή η συμφωνία με αυτή την προϋπόθεση, ότι  είναι 

δικό μας,  δεν θα προσφύγουν για να τελειώσει αυτό το θέμα και έχει  

τελειώσει,  έχει  λήξει  αυτό το θέμα οριστικ ά και αμετάκλητα.  

Όσον αφορά το τουριστικό περίπτερο που ήταν ένας,  ένας ήρθε.  

Τι να κάνουμε δηλαδή; Πάλι καλά που ήρθε ένας και με αυτά που 

ακούγονται μην φύγει  και αυτός ο ένας και τι  θα κάνουμε; Και στην 

ίδια συνεδρίαση, όπως είπε και ο κ.  Γαλάνης,  στη ν Οικονομική 

Επιτροπή προχθές  είχαμε δυο δημοπρασίες στην Ορεινή με έναν.  Δεν 

είπε κανένας τίποτα για εκείνες τις  δυο δημοπρασίες.  Το ίδιο πράγμα 

είναι ακριβώς.  

Όσον αφορά τους ξενώνες της Χρυσοπηγής,  γράφουμε ξεκάθαρα 

στο πρόγραμμά μας,  πέρα του ότι  δεν είναι προτεραιότητες,  στις  

προτεραιότητες,  αλλά δεν είναι δυνατόν να μας χρεώνετε,  χρεώνετε σε 

μας την εικόνα αυτή που υπάρχουν στους ξενώνες της Χρυσοπηγής; 

Για όνομα του Θεού. Και λέγαμε αυτά που λέμε και τώρα. Ότι ο νόμος,  

αυτά είναι γραμμένα, δεν θέλω να τα ξανά διαβάζω. Ο νόμος δεν 

επιτρέπει  να το χρησιμοποιήσουμε.  Μιλούσαμε ότι  πρέπει να 
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εκπονηθεί μελέτη,  να γίνει  τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 

και τα λοιπά και τα λοιπά. Επιμένουν κάποιοι  να διαστρεβλώνουν τα 

πάντα.  

Όσον αφορά την αίθουσα της  ΔΕΠΚΑ, η αίθουσα της ΔΕΠΚΑ 

δεν δίνεται στις  δημοτικές παρατάξεις  με χρήματα. Η αίθουσα της 

ΔΕΠΚΑ στις δημοτικές παρατάξεις  δίνεται.  Όχι,  ζήτησαν σε κόμμα, 

στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ήθελε να κάνει .  Γι΄ αυτό υπήρχε πάντα, για τα 

κόμματα πάντα παίρνανε.  Για δημοτ ικές παρατάξεις  δεν παίρνει  η 

ΚΕΔΗΣ χρήματα. Δεν πρόκειται να πάρει.   

Να απαντήσουμε ντε και ντε γιατί  εάν ιδιωτικοποιείται η ΔΕΥΑΣ 

για κάτι  που δεν είπαμε εμείς .  Πώς να απαντήσουμε για κάτι  που δεν 

είπαμε; Γιατί  το θέλει  κάποιος;   Εάν κάναμε μια τέτοια δή λωση εμείς ή 

μια τέτοια σκέψη, ναι  να απαντήσω. Να απαντήσουν αυτοί που κάνανε 

αυτή την σκέψη. Την έκανε ένας υπηρεσιακός παράγοντας.  Πρέπει 

δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε στις  σκέψεις και στις  

εισηγήσεις που κάνουν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες;  Εά ν λέγαμε κάτι ,  

τότε ναι,  θα απαντούσαμε.   

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κάποιες πτέρυγες της αντιπολίτευσης 

για την υπερεκτίμηση που έχουν δώσει στην δημοτική αρχή, διότι  εν 

μέσω κατάρρευσης,  οικονομικής κατάρρευσης της χώρας,  εν μέσω 

κατάρρευσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάποιοι  από αυτή την 

δημοτική αρχή έχουν την απαίτηση να κάνει  έργο δεκάδων 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά μας είπαν προηγουμένως.  

Μας τιμά αυτή η υπερεκτίμηση που κάνουν κάποιοι  για μας,  

εκτός εάν δεν πρόκειται για υπερεκτίμηση αλλά για άκρατο λαϊ κισμό 

και διαστρέβλωση της πραγματικότητας.   
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Θα διαβάσω εδώ το ομόφωνο ψήφισμα της ΚΕΔΕ τώρα τον 

Σεπτέμβριο.   

Η ΚΕΔΕ, διότι  κάποιοι  συνεχίζουν να δίνουν την εντύπωση στον 

κόσμο ότι  όλοι πλήττονται από την οικονομική κρίση εκτός από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία ρέει  πακτωλός χρημάτων.  

Τι λέει  η ΚΕΔΕ τον Σεπτέμβριο; Ομόφωνα. Δεν υπάρχει ένας που 

να διαφώνησε.  Η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της τονίζει  ότι  η απόφαση 

της κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους της Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης κατά 30%, που ήδη είναι μειωμένες κατά 60% την 

τριετία 2009 -2012 επιβεβαιώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο αυτό 

για το οποίο εγκαίρως είχε προειδοποιήσει η Αυτοδιοίκηση, δηλαδή 

την κατάρρευση της λειτουργίας των δήμων και την ακύρωση του 

κοινωνικού τους ρόλου.  

Εκτός πια και εάν λέμε ψέματα αυτοί οι  άνθρωποι.  Μπορεί να 

λένε ψέματα για κάποιους.  Ας έχουν οι  κάποιοι  αυτοί αυτή την 

εντύπωση, ότι  η ΚΕΔΕ ομόφωνα, δηλαδή όλοι οι  Δήμοι λένε ψέματα. 

Όλοι οι  δήμαρχοι.   

Έχουμε συνηθίσει ,  κοιτάξτε,  στα ψέματα, στις  συκοφαντίες και 

στην  λασπολογία.  Θα αναφέρω. Ψέματα, συκοφαντίες και λασπολογία 

και κατά την διάρκεια της θητείας αλλά ακόμα και σήμερα.  

Κατηγορηθήκαμε ότι  δήθεν σε 2.500 δημότες,  παρακαλώ, κάναμε 

ρουσφέτια και μειώσαμε τα τετραγωνικά μέτρα στην Δ.Ε.Η. για να 

τους απαλλάξουμε από τα χαράτσια.  Κάναμε,  δήθεν,  2.500 ρουσφέτια 

εμείς .  Ας βγάλουν ένα τέτοιο στην δημοσιότητα. Και άλλες φορές το 

προκάλεσα.  

Ιδιωτικοποιούμε την ΔΕΥΑΣ. Ποιος το είπε από εμάς; Το είπε 

κανένας αυτό;  
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Επίσης ότι  αγοράζει  η ΔΕΥΑΣ αυτοκίνητα για να κάνει  βό λτες ο 

πρόεδρος.  Ότι αυξήσαμε το νερό στης κοινότητες που δεν έχει  καμία 

σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Η τιμή του νερού παρέμεινε όπως 

ήταν.  Ότι δώσαμε με απευθείας ανάθεση το αναψυκτήριο στον Άγιο 

Ιωάννη και κάποιοι  ψιθυριστά μάλιστα λένε ότι  είμαι κα ι μέτοχος εγώ 

στον Άγιο Ιωάννη. Μιλάμε για τέτοια αισχρολογία και λασπολογία.   

Ότι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ με τα λάδια πλούτισε ούτε λίγο ούτε 

πολύ, χωρίς ποτέ κάποιος να φέρει ένα στοιχείο.  Ένα στοιχείο.  Τίποτα. 

Συκοφαντία άκρατη. Ότι είμαστε ασυνεπείς σε αυ τά που λέγαμε για 

την Δημοτική Αγορά. Καλά δεν διαβάσατε το πρόγραμμά μας; Είναι 

γραμμένο. Τι λέγαμε για την Δημοτική Αγορά; Ότι θα την 

κατεδαφίσουμε και θα γίνει  εκεί  πλατεία με υπόγειο παρκινγκ.  Λέτε 

ότι  δεν λέγαμε αυτό αλλά ότι  θα κτίσουμε κτίρια.   

Κοιτάξτε η παραποίηση. Ότι είπα στον κ.  Βλάχο ότι  μα είναι 

επίτευγμα που κατεδαφίζεις  το ακίνητο της δημοτικής αγοράς; Ναι,  το 

είπα,  πώς το είπα όμως; Ο κ.  Βλάχος,  εάν θυμάστε έταζε εκεί ,  

υποσχόταν ότι  θα κάνει  πύργους και δεν ξέρω τι  άλλο θα έκανε.  Και 

μετά τα πήρε όλα πίσω και πάλευε για την κατεδάφιση. Και λέω ότι  

τελικά την κατεδάφιση αντί  για τους πύργους που έταζες πας να την 

παρουσιάσεις ως επίτευγμα; Η πλήρης διαστρέβλωση αυτών που έχω 

πει .   

Μειώθηκαν, είπα ότι  η ΔΕΥΑΣ, βεβαίως η ΔΕΥΑΣ, είχε κέρδη 

1.200 .000 ευρώ. Ειπώθηκε ότι  αυτό είναι από την μείωση των μισθών. 

Ότι ενάμιση εκατομμύριο κέρδισε η ΔΕΥΑΣ από την μείωση των 

μισθών. Μέγα ψέμα. Από την μείωση των μισθών η ΔΕΥΑΣ κέρδισε 

340.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα, για το ΄11 μιλάω, τα υπόλοιπα 

χρήματα, το κέρδος που έχουμε,  οφείλεται στην πολύ καλή διαχείριση 
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που έγινε στην ΔΕΥΑΣ. Στην σφικτή οικονομική διαχείριση. Σε αυτό 

οφείλετε και πάτε να ενημερωθείτε πρώτα και μετά να μιλάτε.   

Πότε είπα εγώ ότι  τα χωριά να πληρώνουν 50 ευρώ; Μάλλον 

κάποιοι  συγχέουν  τις  προεκλογικές υποσχέσεις του κ.  Βλάχου στην 

προηγούμενη θητεία που έλεγε ότι  τα χωριά θα πληρώνουν 50 ευρώ και 

εμείς  το κατακρίναμε.  Ποτέ δεν είπαμε εμείς  ότι  θα πληρώνουν τα 

χωρία 50 ευρώ. Ποτέ.  Ας μου το φέρουν κάπου γραμμένο, δεν ξέρω σε 

βίντεο,  σε οτιδήποτε.   

Εγώ δεν αδίκησα κανέναν όταν,  εάν προσέξατε έλεγα ότι  αυτό το 

πρόγραμμα κατατέθηκε στην τάδε ημερομηνία που αναφέρεται σε ποια 

δημαρχιακή θητεία είναι,  για να μην αδικήσω κανέναν και εγκρίθηκε 

τότε.  Ήρθα να καπηλευτώ εγώ εδώ κάποιο έργο κανενός ;  Ήμουν τόσο 

ειλικρινής,  είπα πως είναι οι  αστικές αναπλάσεις διαχρονικό έργο,  πως 

ξεκίνησαν, πως ξεκίνησε το παρκινγκ και όλα με τόση ειλικρίνεια,  

τόση όμως, τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας και της 

αλήθειας μπροστά στα μάτια μας,  απροκάλυπτα, απρο κάλυπτα. Είναι 

φοβερό αυτό που συμβαίνει .   

Το περάστε από το γραφείο μας,  μάλλον κάποιοι  εξ ιδίων 

κρίνουν τα αλλότρια.  Όταν αναλάβαμε εμείς  μακάρι να βρίσκαμε πέντε 

εκατομμύρια περίσσευμα. Τα πέντε εκατομμύρια είναι δεσμευμένα 

χρήματα για έργα. Βρήκαμε 8,5  εκατομμύρια χρέη στην αγορά και 6,5 

εκατομμύρια χρέη στις  τράπεζες και δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το 

να πληρώνουμε χρέη. Προτιμούμε να μην βουλώσουμε ούτε μια τρύπα 

και καλά κάνουμε,  με μεγάλο πολιτικό κόστος,  αλλά να ξεχρεώσουμε 

την αγορά, τους ελεύθερους επαγγελματίες.   

Ακόμα και σε αυτά τα ατράνταχτα σημεία επιχειρείται η 

διαστρέβλωση απροκάλυπτα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε και εσείς  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκληρώνω τώρα, τελειώνω.  

 Ήμασταν πολύ ειλικρινείς  στον Σερραϊκό λαό. Δεν το φέραμε 

αυτό έτσι.  Ούτε αυτό.  Είπαμε ότι  είναι αυτό ένα πρόγραμμα, το όραμά 

μας για όλο τον Δήμο δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό σε ένα 

χρόνο. Εδώ τις  προτεραιότητές μας,  θα προσπαθήσουμε τις  

προτεραιότητές μας να υλοποιήσουμε και ότι  είπα στην τοποθέτησή 

μου είναι αλήθειες.  Για πείτε μου, θα πω ενδεικτικά,  γιατί  για 

προεκλογικό λόγω κάποιοι  είπαν,  οι  εξόφληση χρεών 5,5 μέχρι τώρα 

είναι ψέματα;  

Η μετεγκατάσταση ή μάλλον το ότι  φύγαμε,  την Πολεοδομία την 

πήραμε από ιδιόκτητο κτίριο και την πήγαμε στο Διοικητήριο είναι 

ψέματα; Το ότι  το ΚΕΠ το πήραμε,  δεν πληρώνουμε ενοίκιο και το 

πήγαμε στο Διοικητήριο είναι ψέματα; Ότι τρεις  παιδικοί σταθμοί τους 

πήραμε από ιδιόκτητα κτίρια και τα πήγαμε σε δημοτικά κτίρια είναι 

ψέματα; Ότι γλιτώνουμε ενοίκια;  Αυτά είναι προεκλογικός αγώ νας; 

Προεκλογικός λόγος;  Είναι ένας έντιμος και καθαρός απολογισμός.   

 Είναι ψέμα ότι  εντάξαμε δυο σχολεία επί  της θητείας μας,  το 5 ο  

και το 20 ο ,  στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας;  Είναι ψέμα ότι  

σε 26 σχολεία έχει  βγει  ο ανάδοχος,  θα βάλουμε φωτοβολτα ϊκά; Είναι 

ψέμα η ηλεκτρική αποθήκη; Ηλεκτρονική αποθήκη που θα 

λειτουργήσει σε λίγο για να κάνουμε οικονομία στις  προμήθειες;  Είναι 

ψέματα η λειτουργία των αναψυκτηρίων; Είναι ψέματα οι  διαγωνισμοί 

για τα 400 στρέμματα; Για την Ορεινή επίσης; Εκτάσεις στη ν Ορεινή,  

στην Βροντού για να τα νοικιάζουμε;  
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Είναι ψέματα οι  τρεις  νέες αστικές γραμμές των λεωφορείων 

μετά από μεγάλο αγώνα και συνεννοήσεις με την αστική συγκοινωνία; 

Είναι ψέμα τα έργα που κάναμε για να μετεγκατεσταθεί το υπεραστικό 

λεωφορείο;  Είναι ψέματα η τοποθέτηση των κοντέινερς σε όλα τα 

Δημοτικά και Κοινοτικά,  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες;  Και γιατί  

δεν τα κάνανε τόσα χρόνια την τοποθέτηση των κοντέινερ και αφήνανε 

να βρωμάει το περιβάλλον παρακαλώ;  

 Είναι ψέματα το ότι  εντάχθηκε ο Δήμος,  π ρόσφατα, σε 

προγράμματα 300.000 ευρώ για αγορά κάδων ανακύκλωσης και 

απορριμματοφόρου; Είναι ψέμα και προεκλογικός αγώνας ότι  αυτή την 

στιγμή έργα αποχέτευσης 4 εκατ.  ευρώ και έργα ύδρευσης 3.700.000 

ευρώ γίνονται με μελέτες και εντάξεις  επί  της δικής μας δημαρχιακής 

θητείας;  Οποιος τα αμφισβητεί  αυτά μπορούμε να τα αποδείξουμε και 

με χαρτιά ή να έρθει  να μας τα διαψεύσει εάν είναι ψέματα αυτά.  

 Είναι ψέματα οι  αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του 

Χιονοχωρίου; Το Χιονοχώρι κατατέθηκε η πρόταση 20 -1-11,  

εντάχθηκε 26-3-12. Αλλά να σας πω κάτι;  Εμάς δεν μας ενδιαφέρει εάν 

θα το κάνει  ο Α ή ο Β Δήμαρχος,  όπως κάποιοι  φοβούνται μην τυχόν 

και κάτι  χρεωθεί σε μας.  Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει  έργο για τον 

Δήμο και για τους δημότες.  Γι΄ αυτό τον τόπο.  

 Και ούτε έχουμε το σύνδρομο της εξουσίας.  Άλλοι έχουν το 

σύνδρομο της εξουσίας και δεν μπορούν να το αποχωριστούν ούτε 

τώρα να το χωνέψουν.  Εμείς είμαστε μαθημένοι εκτός εξουσίας.  Αυτά 

για να λέμε σταράτες κουβέντες.   

 Η αγορά του αυτοκινήτου που πήραμε μέσω του ΟΠΑΠ 6 5.000 

ευρώ, τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία,  είναι ψέμα; Είναι 

προεκλογικός λόγος;  Ή το Κοινωνικό Φαρμακείο,  η Κοινωνική 
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Κουζίνα που λειτουργούν είναι ψέματα; Είναι προεκλογικός λόγος;  

Σας παρακαλώ δηλαδή.  

 Η προμήθεια εξοπλισμού, ενταχθήκαμε σε πρόγραμμα για να 

προμηθευτούμε εξοπλισμό ειδικών σχολείων, 360 χιλιάρικα για τα 

ειδικά σχολεία που ευγνωμονούν οι  άνθρωποι,  είναι ψέματα; Για τις  

κακοποιημένες γυναίκες που πήγαμε σε πρόγραμμα 300.000 ευρώ είναι 

ψέμα;  

 Οι νέοι θεσμοί ECO FESTIVAL ,  Φωτεινές Μέρες,  Πανελλήνιο 

Αγώνες Πάλης,  ψέματα είναι;  Η ανακαίνιση του Ορφέα είναι ψέμα; 

Προεκλογικός λόγος είναι;   

Το ότι  μελετήθηκαν, κατατέθηκαν, εντάχθηκαν στην θητεία μας 

σε προγράμματα δικά μας,  εμείς  τα μελετήσαμε,  τα καταθέσαμε και τα 

εντάξαμε 5,5 εκατομμύρια ευρώ  και δεν βάζω εδώ, δεν βάζω εδώ το 

αποχετευτικό Μητρουσίου –Σκουτάρεως,  που είναι ένα διαχρονικό 

έργο και ασφαλώς έχουμε συμμετοχή και περιμένουμε προτάσεις 

αξιολόγησης για άλλες πέντε προτάσεις.  Δέκα εκατομμύρια ευρώ 

περιμένουμε.  Μακάρι.   

Η κατεδάφιση της  δημοτικής αγοράς είναι ψέμα; Είναι 

προεκλογικός λόγος;  Ξέρετε ότι  εάν δεν ήμασταν εμείς  η δημοτική 

αγορά θα είχε χαρακτηριστεί  μνημείο.  Σας το λέω με μεγάλη 

βεβαιότητα και σιγουριά.   

Τα στρατόπεδα, επαναλαμβάνω, θρίαμβος του Σερραϊκού λαού 

είναι.  Μεγάλη υπόθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Δήμαρχε,  έχουμε περάσει κατά πολύ τον χρόνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Από τα 345 στρέμματα, 300 στρέμματα θα δοθούν για χρήση πρασίνου 

και κοινωνικών λειτουργιών.  

 Δυο εκατομμύρια για το Κεντρικό Πάρκο, για απαλλοτριώσεις 

είναι ψέματα αυτά; Είναι ψέματα; Το ότι  στεγάζονται στο Διοικητήριο 

τέσσερις διευθύνσεις και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ψέμα;  

 Αγαπητοί συνάδελφοι ο ρόλος του θεσμού της αντιπολίτευσης 

είναι σημαντικός,  με μεγάλες δυνατότητες προσφοράς σε έναν τόπο.  

Αυτός ο σημαντικός ρόλος γίνεται ωφέλιμος και παραγωγικός στην 

κοινωνία όταν ασκείται ουσιαστική αντιπολίτευση, δηλαδή 

αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις.  Όταν η αντιπολίτευση 

αναλώνεται ή περιορίζεται σε φραστικά πυροτεχνήματα, 

εντυπωσιασμούς,  σκοπιμότητες,  συκοφαντίες και διαστρέβλωση της 

αλήθειας και σε φλυαρίες με στόχο την πρόσκαιρη ψηφοθηρία,  

ασφαλώς μια τέτοια αντιπολίτευση καταντά ανούσια,  χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόμενο, απογοητεύει  τους πολίτες και δεν μπορεί να κερδίσει  την 

εμπιστοσύνη τους.   

 Κάθε δημοτική αρχή κάτι  παραλαμβάνει,  όπως είπε και ο κ.  

Στάγκος,  τον οποίο χαιρόμουνα που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο,  

πραγματικά κάτι  παραλαμβάνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή 

και κάτι  αφήνει στην επόμενη. Σημασία έχει  η κάθε δημοτική αρχή να 

προσθέτει  κάτι  παραπάνω με το πέρασμά της και να κάνει  το 

οικοδόμημα του Δήμου πιο στέρεο και πιο μεγάλο.  

 Πιστεύουμε ότι  μέχρι τώρα ανάλογα με τις  δύσκολες συνθήκες 

που περνάει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την δημοτική αρχή παράγεται 

έργο ουσιαστικό και ωφέλιμο που πάει τον Δήμο μπροστά.  

 Κυρίες και κύριοι ,  αγαπητοί μου συνδημότες ο στόχος όλων μας 

είναι να προσφέρουμε τις  υπηρεσίες μας στον Δήμο και στους δημότες 
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για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.  Μπορούμε να το 

πετύχουμε με καλή διάθεση, με συνεργασία φορέων και πολ ιτών, με 

προτάσεις και αλληλεγγύη.  

 Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει  να δουλεύει σκληρά προς αυτή την 

κατεύθυνση, με ευσυνειδησία,  σύνεση, αποφασιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα και πιστεύουμε πως όσα εμπόδια και εάν 

συναντήσουμε μπροστά μας,  θα τα ξεπεράσου με,  όπως και τα 

ξεπερνάμε,  με πολύ δουλειά και επιμονή για να παράγουμε έργο προς 

όφελος του Δήμου και των δημοτών.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2  και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 597/2012)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς 

που μέχρι αυτή την ώρα μείνατε σε αυτό τον όμορφο χώρο, το 

Θεατράκι,  για την υπομονή που επιδείξατε στην απ οψινή συνεδρίαση.  

 Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 597/2012 :Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους  

2011 

 

…………………………… .  

…………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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