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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 27/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 14η  του 

µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ 

και ώρα 21:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα 

από την αριθµ .  27/08-11-2012  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 39 δηλαδή :  

 

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 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 
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Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος   

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

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 .  Παπαδοπούλου Φωτεινή .  

 

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 ,  Δερµετζής Δηµήτριος ,  Πολατίδου Γεσθηµανή και 

Τσίµας Θωµάς .  

 

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

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  
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Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

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

65288/5-11-2012 εισήγηση του Τµ .  Προγραµµατισµού Ανάπτυξης ,  

Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήµου ,  που έχει  ως εξής :  

 

1.  Σας ενηµερώνουµε ότι :  

 

2.  Με την αριθ .  931/2011  Απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου 

Σερρών 2011-2014, στο οποίο περιγράφεται ο επιχειρησιακός και 

οικονοµικός σχεδιασµός του Δήµου .  

 

3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π .  .  185/2007  (ΦΕΚ 

221/Α’/12.9.2007),  ¨ Όργανα και διαδικασία κατάρτισης ,  

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο .Τ .Α . )  

α’  βαθµού¨ ,  οι Δήµοι που έχουν καταρτίσει  τετραετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ,  καταρτίζουν Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης  

για κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου µαζί µε τον ετήσιο 

προϋπολογισµό .  

 

4.  Με το µε αριθµό 37556/2.7.2012  έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας ζητήθηκε από κάθε Διεύθυνση να καταρτίσει  το τµήµα 

προϋπολογισµού που την αφορά για το έτος 2013. Οι Διευθύνσεις 

και τα τµήµατα του Δήµου ανταποκρίθηκαν και ενηµ έρωσαν για τις  

ανάγκες τους .  Το Τµήµα Προγραµµατισµού συνέλλεξε τις  ανάγκες 

και τις  προτεραιότητες κάθε /νσης και λαµβάνοντας υπόψη το 
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σχέδιο Προϋπολογισµού όπως είχε διαµορφωθεί εκείνη τη στιγµή 

καθώς και τον Απολογισµό 2011, προχώρησε στη σύνταξη του 

προσχεδίου του Ετήσιο Προγράµµατος Δράσης ,  ελέγχοντας πάντα 

τη σχέση του µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2011-2014. 

 

5.  Το σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης εισήλθε ως 

θέµα στη συνεδρίαση της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 

17/9/2012  και εγκρίθηκε µε τη µε αριθµό 2/2012  Απόφασή της ,  

µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της  

7/9/2012 .  

 

6.  Στη συνέχεια ,  το σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος 

Δράσης συζητήθηκε από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τόσο 

στη συνεδρίαση της 21/9/2012  όσο και σε αυτή της 25/9/2012 .  

 

7.  Με την αριθ .  555/2012  Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του Δήµου 

Σερρών για το έτος 2013. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ,  σας υποβάλλουµε το 

Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του Δήµου Σερρών για το έτος 2013 και 

παρακαλούµε να εισηγηθείτε την έγκριση αυτού »,  

 

και σχετική συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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Α .  Εγκρίνει ,  σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν .  3463/2006 (ΦΕΚ 

114 Α’/2007)  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων ¨  

(¨Περιεχόµενο και δοµή των  επιχειρησιακών προγραµµάτων 

αναφέρεται ότι :  ¨Το επιχειρησιακό πρόγραµµα ,  µετά τον έλεγχο 

νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από 

την Περιφέρεια ,  εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨ ),  το άρθρο 266 του Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης –  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης¨  (Προγραµµατισµός ,  προϋπολογισµός και θέµατα 

οικονοµικής διαχείρισης των νέων δήµων )  και το Προεδρικό 

Διάταγµα 185/2007 (ΦΕΚ 221/Α /12.9.2007),  όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε το υπ’ αριθ .  89/2011 Π .  .  (ΦΕΚ  213 Α’),  το 

Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης έτους 2013  του Δήµου Σερρών και το 

Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2013,  που αποτελεί  παράρτηµα αυτού .  

 

Β .  Δίδει  εντολή σ’  όλες τις  υπηρεσίες του Δήµου να προχωρήσουν 

στην υλοποίηση των δράσεων που περιλαµβάνονται σ ’  αυτό .  

 

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι  Δηµ .  Σύµβουλοι κ .κ . :  

 

-  Μηλίδης Θεόδωρος ,  Γκότσης Ηλίας ,  Δινάκης Κων /νος ,  Ίντος 

Δηµήτριος ,  Κατιρτζόγλου Βασίλειος ,  Μοσχολιός Ζωγράφος και 

Τατούδης Παναγιώτης ,  επισηµαίνοντας ότι  υπάρχει  ανακολουθία 

των δράσεων του Ετήσιου Προγράµµατος µε τις  τρέχουσες εξελίξεις  

και την οικονοµική κατάσταση .  Τόνισαν ότι  θα πρέπει να 
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λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις της αντιπολίτευσης και όχι  να 

απαξιώνονται διαρκώς και υποστήριξαν ότι  το συ γκεκριµένο ετήσιο 

πρόγραµµα δράσης δεν έχει  αναπτυξιακή χροιά .  

 

-  Φωτιάδης Στέφανος ,  Γάτσιος Αθανάσιος ,  Δρίγκα Χρυσούλα ,  

Ηλιοπούλου Σταλακτή ,  Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης 

Βασίλειος ,  οι οποίοι  αφού τόνισαν τον καθαρά διεκπεραιωτικό 

χαρακτήρα του ετήσιου προγράµµατος δράσης ,  επεσήµαναν ότι  δεν 

υπάρχουν καινοτόµες δράσεις και ότι  το εν λόγω πρόγραµµα δεν 

έχει  ψυχή και στόχο .  

 

-  Κοτρώνης Παναγιώτης .  

 

-  Σαραντίδου Ερµοφύλη ,  η οποία επεσήµανε ότι  δεν είναι 

πραγµατοποιήσιµο το εν λόγω πρόγραµµα ,  δεδοµένου ότι  υπάρχει  

ανακολουθία µε τον πρ /σµό .  Τόνισε δε ότι  οι  µειώσεις των δαπανών 

προβλέπεται να γίνουν από τους εργαζοµένους ενώ την ίδια ώρα 

ξεπουλιέται η καθαριότητα αρχικά και θα ακολουθήσουν σίγουρα 

και άλλες υπηρεσίες .  

 

-  Αναστασιάδης Αντώνιος .  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο :      Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2013 με το  

  άρθρο 266, παράγραφος 7 του Ν3852/2010. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

………………………  

…………… . .  
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27Η   ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι,  περνάμε στη δεύτερη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης  του Δήμου Σερρών  

 έτους 2012 σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ. 7 του Ν3852/2010  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.  

 

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για την οικονομία του χρόνου να βάλουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα τηρηθεί ο Κανονισμός.  Αυστηρά ο Κανονισμός.  Πέντε λεπ τά έχει  

στην διάθεσή του ο αγορητής.  Παρακαλώ ο χρόνος ξεκινάει  από τώρα 

κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2013.  

 Με την υπ’ αριθμόν 931 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου Σερρών 2011 -

2014 στο οποίο περιγράφεται ο επιχειρησιακός και οικονομικός 

σχεδιασμός του Δήμου.  
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 Σύμφωνα με το άρθρο 4,  ΠΔ185 οι  Δήμοι έχουν υποχρέωση, 

όλοι οι  Δήμοι που έχουν καταρτίσει  τετραετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, έχουν υποχρέωση να καταρτίσ ουν κάθε χρόνο 

υπηρεσιακό πρόγραμμα μαζί με τον προϋπολογισμό.  

 Κατόπιν η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ζήτησε από όλες 

τις  Διευθύνσεις να καταρτίσουν προϋπολογισμό που αφορά την 

Διεύθυνσή τους.   

 Στην συνέχεια το τμήμα Προγραμματισμού συνέλεξε όλες αυτές  

τις  ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης και προχώρησε στην σύνταξη του 

προσχεδίου με του ετήσιου προγράμματος δράσης ελέγχοντας πάντα 

την σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 -2014. 

 Το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης εισήλθε ως θέμα 

στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις  17/9,  να μην πάω σε 

αριθμούς και ποια απόφαση και τα λοιπά, εγκρίθηκε,  στην συνέχεια 

εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  

Να σημειωθεί ότι  στο φετινό ετήσιο πρόγραμμα δράσης προστέθηκε η 

στοχοθεσία όλων των Διευθύνσεων εφ αρμόζοντας το σύστημα 

διοίκησης με στόχους παρά το γεγονός ότι  δεν έχει  ακόμη θεσπιστεί  

και δεν έχει  εστάλη στους δήμους ο νέος νόμος περί . .  στοχοθεσίας 

και αξιολόγησης.   

Αυτό σημαίνει  ότι  το επόμενο έτος οι  υπηρεσίες θα αξιολογηθούν με 

βάση επίτευξης των  στόχων.  

Τώρα η μορφή του προγράμματος δράσης για κάθε Διεύθυνση ή 

αυτοτελές τμήμα έχει  ως εξής:   

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Διεύθυνσης που αναγράφονται:   

Α1 …..  Διεύθυνσης.   

Α2 Ενέργειες της Διεύθυνσης  
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Α3 Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της 

Διεύθυνσης.   

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης.  

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος.   

 

Οι γενικές κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής και . .  γ ια το έτος 

΄13 είναι:  

1.  Συνέχιση του προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης μείωσης 

λειτουργικών δαπανών του Δήμου Σερρ ών.  

2.  Περαιτέρω βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής 

λειτουργίας του Δήμου Σερρών.  

3.  Περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.   

4.  Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής  

5.  Τόνωση της τοπικής οικονομίας.   

6.  Αναπλάσεις –αναβαθμίσεις  κοινοχρήστων χώρων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ να εγκρίνετε το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Σερρών για το  ΄13.   

 Είμαστε στην διάθεσή σας όλοι οι  Αντιδήμαρχοι για τυχόν 

ερωτήσεις,  διευκρινήσεις.   

 Επίσης είναι μαζί  μας και η προϊστάμενη  του τμήματος 

Προγραμματισμού, η συντάξασα του ετήσιου προγράμματος που 

μπορεί να μας βοηθήσει.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας ευχαριστώ και για την οικονομία του χρόνου κ.  Αντιδήμαρχε.  

Περνάμε σε λίστα ερωτήσεων. Ανοίγουμε λίστα ερωτήσεων. 

Παρακαλώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ερωτήσ εις επί  του θέματος.   

 Ο κ. Νιζάμης μόνο. Παρακαλώ κ.  Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ήθελα να ρωτήσω τον 

εισηγητή του συγκεκριμένου θέματος,  ποιος είναι ο προγραμματισμός 

δράσης σε ότι  αφορά το θέμα που έχει  να κάνει  με την ανακύκλωση 

των υλικών και τι  στόχο έχουν και προοπτική που μας δίνεται εάν 

υπάρχουν έσοδα ή όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα μπορείτε να απαντήσετε;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο ..Οργανισμός Ανακύκλωσης σε συνεδρίασή του αποφάσισε να 

αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού της αντ αποδοτικότητας  του Δήμου. 

Με λίγα λόγια η ανταποδοτικότητα πλέον δεν είναι σε μορφή ρευστού 

χρήματος,  είναι σε μορφή βοήθειας εξοπλισμού και μάλιστα κατά 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μειωμένη. Γι΄ αυτό τον λόγο δεν υπάρχει 

. .πουθενά.  

Όσον αφορά την ανακύκλωση, η ανακύκλωση είναι μια ιδέα,  τα 

κέρδος της ανακύκλωσης εάν θα περιέλθει  στον Δήμο Σερρών από 

τον λιγότερο όγκο που θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ του Νομού 

Σερρών . .  επειδή θα πληρώνουν με τον όγκο και το βάρος βασικά, γι΄ 

αυτό τον λόγο ευελπιστούμε να έχουμε μ ικρότερο ναύλο στην ουσία,  

μικρότερο κοστολόγιο στα σκουπίδια μας.  

 Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα με την απάντηση. Αυτή είναι,   προς 

το παρόν,  η τελευταία ενημέρωση που είχα.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε σε κύκλος τοποθετήσεων. Παρακαλώ κύριοι  συνάδελφοι.  Ο 

κ.  Μηλιδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  η κυρία Σαραντίδου.  Και ολοκληρώνουμε 

τον κύκλο των τοποθετήσεων.  

 Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή . .εκείνο που έχω να πω καταρχήν είναι ότι  

προηγουμένως που μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό ο κ.  Δήμαρχος 

μάλλον μπερδεύτηκε . .που συζητάμε τώρα. Πιστεύω ότι  είχε,  ήταν 

. .αλλά το αντιπαρέρχομαι.  Γι΄ αυτό και κρατάνε τόσο πολύ οι  

συνεδριάσεις.   

 Από εκεί  και πέρα, κανείς  εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν άκουσε 

ότι ,  δεν ακούστηκε από κανέναν αυτό που αναφέρθηκε ο κ.  

Δήμαρχος,  ότι  δεν πιάνει  η κρίση τους ΟΤΑ. Ποιος το ανέφερε αυτό 

το πράγμα; Δεν νομίζω ότι  αναφέρθηκε εδώ μέσα. Δεν ειπώθηκε.  

Είναι δική σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήσασταν έξω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν ήμουνα έξω καθόλου. Ένα λεπτό βγήκα έξω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  έχει  μείωση αντίστοιχα και σ τις  δαπάνες ο ΟΤΑ. Δεν έχει  μόνο 

μείωση στα έσοδα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι σίγουρο ότι  θα έρθουν στην Ελλάδα τα 44,5 δις .  Νομίζω από 

αυτά θα ενισχυθούν και οι  ΟΤΑ. Και τότε θα πρέπει να δούμε και 

εμείς  τα προγράμματα. Ούτε και κανείς  έκανε,  επίσης αναφέρθηκε 
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από τον κ.  Δήμαρχο ότι  θα είναι ευνοϊκότεροι οι  όροι για τα δάνεια 

από το Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε και από εκεί  θα υπάρξει 

ένα κέρδος.   

Λέμε ότι  μέσα από την χαμηλή χρηματοδότηση πρέπει να βρούμε 

λύσεις.  Έτσι κάνουν όλοι,  έτσι κάνει  ο κάθε οικογενει άρχης,  έτσι 

πρέπει να κάνει  και ο Δήμος.   

Τώρα για το ετήσιο πρόγραμμα θα ήθελα να πω ότι  άμα δει  

κανείς  την εισηγητική έκθεση θα δει  ότι  ο σκοπός του Δήμου είναι η 

εξειδίκευση των δράσεων και . .  προγραμματισμός των δράσεων που 

υλοποιούνται.   

Επίσης δεύτερος σκοπός είναι η προσαρμογή του Δήμου στις  

τρέχουσες εξελίσσεις και η προσαρμογή των δράσεων . .  της 

πραγματικότητας.  Πρέπει να λάβει υπόψη της νέες ευκαιρίες και τους 

περιορισμούς.   

Ακόμη και άλλος σκοπός,  όλα τα λέει  μέσα η εισηγητική έκθεση, 

αξιοποίηση δαπανών κατά τον προϋπολογισμό. Και το αναμενόμενο 

από αυτό προϊόν.   

Όλα λοιπόν αυτά τα λέγαμε και πέρυσι στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και δεν είδαμε καμία αλλαγή. Τα ίδια.  Από την στιγμή 

που . .σκοπούς που λέτε στην εισηγητική έκθεση δεν το βλέπουμε 

μετά στο ετήσιο πρόγραμμα. Άρα δεν τους λαμβάνετε υπόψη. 

Συνεχίζετε πάλι την . .  συμπεριφορά ξέροντας τα πάντα, είμαστε 

παντογνώστες και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι  αυτό συνάδει με έναν 

Δήμο σαν τον Δήμο Σερρών.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε για την εξυγίανση των 

οικονομικών. Παραδείγματος χάρη: Πρώτον.  Συγκέντρωση 

περιουσιών του Δήμου στο ισόγειο.  Αυτό είναι καθαρά ένα 
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επικοινωνιακό τρικ.  Δεν νομίζω ότι  προσπάθησε ο κ.  Δήμαρχος να 

κάνει  προσέγγιση με την Περιφέρεια για να γίνει  κάτι  τέτοιο.  Έγινε 

στην αρχή ένα έτσι πυροτέχνημα και έμεινε εκεί .   

Για την ηλεκτρονική αποθήκη. Λέγεται μέσα στον σκοπό του 

προγράμματος στο ετήσιο πρόγραμμα το 90% να … Νομίζω ότι  

πέρασαν δυο χρόνια και είμαστε πάρα πολύ πίσω …χρήματα.  

Για την . .  των εσόδων, την τακτοποίηση της είσπραξης οφει λών. 

Μα δεν κάνατε τίποτα ακόμα. Κανείς δεν είπε να βάλει το μαχαίρι  

στο λαιμό αλλά πρέπει κάτι  να γίνει .  Υπάρχει μεγάλη, τεράστια 

διαφορά εισπραχθέντων με βεβαιωθέντων χρημάτων.  

Για την βελτίωση της καθημερινότητας. .  για τις  κυκλοφοριακές 

συνθήκες.  Μα τέλος πάντων, που περπατάμε κύριε . .  ο κ.  Δήμαρχος 

δεν οδηγεί  μέσα στην πόλη; Δεν περπατάει;  Δεν βλέπει ότι  έχει  γίνει  

κομφούζιο,  δεν μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος;  

Αναφέρατε το πρόγραμμα πεζοί και ποδήλατο. Που είναι;  Έχουμε 

δει  τίποτα; Εκεί που ήμασταν έτοι μοι,  είμαστε τελείως ανέτοιμοι;  

Δυο χρόνια πέρασαν. Που θα γίνει  αυτό το ποδηλατοδρόμιο; Δεν το 

βλέπω πουθενά. Μόνο τα έξοδα . .  προγράμματα;  

Για την ενίσχυση των κωδικών των κοινωνικών δράσεων. Έγινε 

μια μικρή ενίσχυση, το αναφέρω. Έγινε.  Είναι πολύ μικρή όμως 

ανάλογα με τις  σημερινές ανάγκες.  Είναι πάρα πολύ μικρή και είπαμε 

προηγουμένως που είχαμε την ευκαιρία στον προϋπολογισμό να 

πούμε ότι  μπορούσαν από άλλα κονδύλια.   

Τον εθελοντισμό. Αναφέρεται μέσα με ωραίες λέξεις ,  με ωραία 

γράμματα. Καμία προσπάθεια ιδιαίτερη με τον εθελοντισμό. Και 

υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να τον βοηθήσουν, όμως δεν τους 

πλησιάζουν.  
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Αναφέρατε επίσης αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .στην δευτερολογία σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πείτε μου ένα Βυζαντινό μνημείο που . .πρώτ η προτεραιότητα που το 

έχει  αναδείξει  . .  ένα μόνο.  

 Το Γραφείο Τουρισμού το είπα,  ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος λέει  ότι  

εν υπάρχει στελέχωση. Εάν δεν υπάρχει στελέχωση δεν γίνεται.  Τα 

προγράμματα. Μα μπορείτε να συνεννοηθείτε;  Ο μεν Αντιδήμαρχος ο 

αρμόδιος…  15  εκατ.  Μπορείτε να συνεννοηθείτε επιτέλους πόσο 

είναι να ξέρουμε;  

 Και το Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη, δεν ενεργοποιήθηκε 

ακόμη. Είναι στο πρόγραμμα. Ξέρετε γιατί  δεν ενεργοποιήθηκε; Γιατί  

θέλετε να κάνετε σώνει και καλά την δική σας επιλογή, ενώ θα 

έπρεπε να υπάρχει ένα πρότυπο το οποίο και να είναι αποδεκτό,  να 

ξέρει  καλά το αντικείμενο και να γίνει ,  να ψηφιστεί  από όλους μας.   

 . .  οικονομίας και εκεί  λέμε ότι  δεν έχουμε ανάλογη στελέχωση. 

Αυτό είναι το ζωντανό κύτταρο. Πρέπει να το καταλάβουμε.  Σήμε ρα 

άμα δεν βοηθήσουμε την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία,  

δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.  Δεν μπορούμε να λέμε . .  

στελέχωση.  

 Γι΄ αυτό λοιπόν,  γι΄ αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να 

ψηφίσουμε ένα τέτοιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν έχει  

μια έτσι αναπτυξιακή χροιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Θα επανέλθω στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  διάβασα με προσοχή το λεγόμενο 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  Δεν είναι τίποτα ά λλο από μια απλή 

διαχείριση, από μια απλή διεκπεραίωση, από μια αναγκαιότητα που 

ούτως ή άλλως ο οποιοσδήποτε θα το έκανε.   

 Ο έχων την ευθύνη και το αίσθημα ευθύνης για τις  μέρες που 

περνάει ο δημότης και γενικά για τις  μέρες της αυτοδιοίκησης που οι  

συνάδελφοι πολύ εύστοχα παρουσίασαν.  

 Θα περίμενε κανείς  σε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα και από τον 

εισηγητή να μας αναφέρει ποιες είναι αυτές οι  καινοτόμες,  οι  πολύ 

συγκεκριμένες προτάσεις,  οι  οποίες εφαρμόστηκαν και οι  οποίες 

στοχευμένα θα φέρουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα; Πουθενά.  

 Θα υπάρχουν παραδείγματα, για να γίνω πολύ συγκεκριμένος,  

δεν προκύπτει  ότι  αυτό το ετήσιο πρόγραμμα έχει  ψυχή, έχει  στόχο.  

Και βεβαίως ο κ.  Δήμαρχος,  ο κ.  Αγγελίδης με πολύ προσπάθεια το 

λίγο προσπάθησε να το παρουσιάσει πολύ και κά νοντας,  κύριε 

Πρόεδρε,  μια οργανωμένη πλέον καταστρατήγηση του Κανονισμού.  

 Μιλούν οι  εισηγητές,  θα το χρεωθώ και αυτό μέσα στο 

πεντάλεπτο,  απαντούμε στους εισηγητές και στην συνέχεια ο κ.  

Δήμαρχος έρχεται και κάνει  σκούπα, κατά το λαϊκώς,  επειδή δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε και λέει  ότι  θέλει ,  όπως τα θέλει .   

 Θα το απαντήσω και θα το τεκμηριώσω αυτό το όπως θέλει ,  

διότι  συνάδει ακριβώς και εύστοχα ο κ.  Μηλίδης είπε ότι  τα έκανε 

μίξη ο κ.  Αγγελίδης το πρώτο με το δεύτερο θέμα που συζητούμε.   
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 Λοιπόν,  μελέτες .  Διαβάζω λοιπόν από το τεχνικό πρόγραμμα.  

 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο 

Σερρών 14.700. Αυτή η καλή ομάδα δεν μπορεί να μελετήσει με τους 

καλούς τεχνικούς; Βεβαίως και μπορεί θα έλεγα εγώ.  

 Για τα μικρά έργα. Συντήρηση οδικού δικ τύου Δήμου Σερρών, 

συγνώμη, συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων 7.000. 

Τσιμεντοστρώσεις,  πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

για το ΄13 7.000. Νομίζω αυτά πάνε μαζί.   

 Και στην ίδια σελίδα τα επόμενα έργα. Για να πάω σε κάτι  πιο 

συγκεκριμένο που επίσης έγινε λόγος.   

 Σύνταξη . .πραγματογνωμοσύνης,  πάω στην σελίδα δηλαδή 5,  

17.000.  Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης 4,5.  Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλων επιστημονικής υποστήριξης 4,5.  Και πάμε σε 

αυτό που είπε ο κ.  Γάτσιος το 95,  υποσημείωση 95,  αυτό το 86 .000 

που αφορά στο ΧΥΤΑ.  

 Κύριε Δήμαρχε γιατί  δεν λέτε την αλήθεια; Είναι κρίμα, 

παίρνετε ένα ύφος,  προσωπικές επιθέσεις δεν κάνει  κανείς  ούτε 

βεβαίως εγώ. Τώρα εσείς είστε ο προϊστάμενος και ο φορέας ο οποίος 

ελέγχει  και διοικεί  τον Δήμο. Γιατί  δεν λέτε τ ην αλήθεια και θα 

έπρεπε να απολογείστε και περίμενα οι  συνάδελφοι να σας καλέσουν 

σε απολογία.  Είπατε έξυπνες προτάσεις.   

Εμείς σας κάναμε μια έξυπνη πρόταση ως παράταξη. Πάρτε τα 

5 εκατομμύρια που σας έδινε η κυρία…να κάνετε αυτές τις  μελέτες,  

να οργανώσετε τον χώρο, να πάρετε απορριμματοφόρα, να πάρετε 

κάδους για να μην βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση τώρα μετά τον 

έλεγχο των περιβαλλοντολόγων για να τρέχετε να μπαλώσετε γιατί  θα 
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φάτε πρόστιμο.  Και το εφαρμόσατε δήθεν και το εμφανίσατε δήθεν 

ως υπευθυνότητα, ως πρόνοια για το μη τυχόν και συμβεί.   

Ψέματα λοιπόν,  ψέματα και είστε υπεύθυνος.  Τα 5 εκατ.  

χάθηκαν. Ήταν δημόσιες επενδύσεις.  Και σας είπα ότι  πάρτε τα.  

Δημόσιες επενδύσεις.  Πάρτε τα,  θα κοπούν.  Τώρα θα ήμασταν 

αλλιώς.  Σήμερα θα μιλούσαμε αλλιώς.   

Από εκεί  η ανάγκη να δώσετε τα σκουπίδια στον ιδιώτη και από 

εκεί  θα προκύψει στο τέλος αυτής της περιόδου να είμαστε 

υποχρεωμένοι να δίνουμε όλο το έργο πλέον στον ιδιώτη, γιατί  θα 

τον εξοπλίσουμε με την «έξυπνη», εντός εισαγωγικών δημοπράτηση 

δυο περιόδων. Τον κάναμε μάγκα κατά την κοινή γλώσσα. Του 

δώσατε λοιπόν την δημοπρασία,  θα την πάρει,  θα πάει στην τράπεζα, 

θα πάρει χρήματα, να πάρει απορριμματοφόρα. Αυτό μπορούσε να το 

κάνει  και ο Δήμος.   

 Φαίνεται λοιπόν εδώ από αυτές τις  ενέργειες και άσχετα εάν 

χαμηλώνετε την φωνή, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς  την 

φύση του,  στο τέλος μας τα είπατε πάλι.  Μας είπατε για σπίλωση, 

μας είπατε για προσωπικές επιθέσεις.  Εσείς ένας να ξεμυτίσει  και να 

σας πει  κάτι  θα επιτεθείτε επί  προσωπικού.  

Δεν κάνει  όμως έτσι ,  κύριε Δήμαρχε,  ο έχων την ευθύνη. Δεν 

κάνει  ο θεσμοθετημένος άρχοντας.  Μένει λίγο ψηλά. Καλά τα λέτε 

αλλά να τα κάνετε και λίγο,  επιτρέψτε μου να σας το πω.  

Λοιπόν,  όσο βέβαια για τους τεχνικούς συμβούλους και τα 

λοιπά, να σας πω και την αλήθεια και την  ξανά είπαμε σε αυτή την 

αίθουσα, όταν λοιπόν η καλή ομάδα . .προγραμματισμού συντάσσει το 

τεχνικό δελτίο και στο στέλνει ,  εκεί  μετά δεν χρειάζεται να βάλουμε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

2

1 

εμείς έναν ιδιώτη να μας κοιτάξει  το τεχνικό δελτίο,  διότι  από το 

έργο μετά . .να ξαναπάει αυτός χρ ήματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  κύριε Πρόεδρε,  εντάξει .  Θέλετε να σταματήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προειδοποιητικά το λέω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ γρήγορα. Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι πολύ γρήγορα. Πεντάλεπτο,  όπως και στον κ.  Μηλίδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  για το ΧΥΤΑ τα είπαμε.  Για την κατάσταση της ΔΕΥΑ, 

αυτό-στέγαση, κύριε Δήμαρχε,  την ξέρετε την έκφραση; Ξέρετε τα 

κτίρια που πληρώθηκαν με χρήματα των Σερραίων, τα χρήματα που 

αναλογούσαν στους Σερραίους,  που είναι το Δημαρχείο της 

Σκουτάρεως και το Δημαρχείο του Προβατά;  

 Ξέρετε,  πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι  βρισκόμαστε σε μια 

κατάσταση εξαιρετική ή όταν σας συμφέρει;  Είμαστε τώρα για 

τέτοιου είδους σπατάλες;  Πάντοτε με δάνεια,  ε;  Πάντοτε με δάνεια 

και κατά τα λοιπά δεν λέτε να αλλάξετε τις  επιλεξιμ ότητές σας.  

Ήσασταν υπέρ των δανείων, συνεχίζετε να είστε.  Κατά τα λοιπά λέτε 

ότι  γκρεμίστηκε το σύμπαν στην Αυτοδιοίκηση. Εσείς το βιολάκι σας,  

εκεί  το βιολί.   

 Λοιπόν,  αποφασίσετε ή το γραφείο προγραμματισμού είναι 

ικανό ή δεν είναι,  διότι  κατά τα λοιπά διπλοπληρώνουμε αυτό το 
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οποίο συντάσσει και στην συνέχεια μας προκύπτει  ως τεχνικός 

σύμβουλος.   Μια φορά πληρώνεται από την σύνταξη της μελέτης και 

μετά μας προκύπτει  και τεχνικός σύμβουλος και ξανά πληρώνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ. Στην δευτερολογία.  Παρακαλώ κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Σε τρία σημεία θα σταθώ και πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο που 

αφορά την συνέχιση του προγράμματος οικογενειακής εξυγίανσης.  

Μείωση δαπανών, εξοικονόμηση πόρων, γενικά,  ξέρετε από που; 

Πρώτα και κύρια από τους εργαζό μενους.  Μείωση των δαπανών 

πρόσληψης των υπαλλήλων, εννοώ όλες οι  υπηρεσίες είναι 

αποδεκατισμένες από υπαλλήλους.  Προσπάθεια δραστικού 

περιορισμού των υπερωριών όλων των υπηρεσιών και ιδιαίτερα της 

καθαριότητας.  Σε λίγο θα πούμε ότι  γιατί  τους κρατάμε και δεν τους 

διώχνουμε μια ώρα αρχύτερα για να …με τους εργολάβους και δεν θα 

μας είναι και εμπόδιο.   

 Αναφέρετε στο ίδιο άρθρο για τα φωτοβολταϊκά. Ξέρουμε πάρα 

πολύ καλά ότι  δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά 

και ο κόσμος δεν.  Άγονος ο διαγωνισ μός για το συγκεκριμένο χωράφι 

εκεί  στην Κοινότητα Σερρών εδώ στις  Σέρρες,  άγονος και θα ξανά 

είναι άγονος.   

 Και επειδή αναφέρθηκε και για την αποθήκη, η αποθήκη 

εξυπηρετεί ,  υπάρχει  εξοικονόμηση χρημάτων από την αποθήκη όταν 

υπάρχουν έργα και αυτεπιστασίε ς.  Εάν έχουμε εργολαβίες η αποθήκη 

θα είναι ένα κτίριο πολύ όμορφο, βαμμένο κιτρινάκι  και δεν θα μας 

αποδώσει τίποτα.  Γιατί  δεν θα έχουμε και τι  θα αποθηκεύσουμε μέσα.  
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 Είναι λοιπόν πράγματα που τα λέμε,  όμορφα στολισμένα, 

όμορφα λόγια αλλά που δεν νομίζ ω ότι  στην πραγματικότητα θα 

φέρουν αυτά έτσι όπως τα λέει  την βελτίωση των οικονομικών ή την 

καθημερινότητα του πολίτη.   

Διαβάζω εδώ ότι  βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των 

απορριμμάτων. Εννοούμε την ιδιωτικοποίηση. Ή το πρώτο του βάζει ,  

«Εντατικοποίηση ελέγχου της τήρησης του Κανονισμού 

Καθαριότητας».  Δηλαδή πρόστιμα. Την καθημερινότητα που πολίτη 

την ξεκινάει  επί  της ουσίας με . .πρόστιμα, γιατί  άμα δείτε τον 

Κανονισμό Καθαριότητας είναι γεμάτος πρόστιμα μέσα. Πρόστιμο γι΄ 

αυτό,  πρόστιμο για εκείνο,  έτσι ξεκινάει  ο πολίτης την 

καθημερινότητα, με τα πρόστιμα.  

Και θέλω να πω και για την εξοικονόμηση που λέμε και θα το 

αναφέρω στην συνέχεια,  αυτό που λέει  για τα απορριμματοφόρα για 

την εξοικονόμηση ενέργειας που υπάρχουν από τις  βενζίνες και 

βέβαια θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας.  Δεν θα κυκλοφορούν 

απορριμματοφόρα. Ο ιδιώτης θα μαζεύει  τα σκουπίδια.  Εκατό τοις  

εκατό θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας εάν τα έχουμε όλα 

κλεισμένα στο αμαξοστάσιο τα απορριμματοφόρα και πληρώνεται με 

1 εκατ.  ο εργολάβος για να  κάνει αυτή την δουλειά.   

Και στο τελευταίο που θέλω να σταθώ είναι κάτι  που πονάει,  

ειδικά τέτοιες εποχές.  Στην κοινωνική πολιτική,  είχα να πω και άλλα 

για την κοινωνική πολιτική,  αλλά τα διευκρινίσανε,  μιλάει για 

εθελοντισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν το διευκρίνισα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Θα το διευκρινήσεις όταν θα σου δοθεί η ευκαιρία,  γιατί  ακούστηκε 

λάθος από τον Αντιδήμαρχο για τα κοινωνικά επιδόματα. Ακούστηκε 

ότι  μειώθηκαν, ότι  από 16 έγιναν 8 και μετά διευκρινίστηκε ότι  τα 

κοινωνικά επιδόματα, το λέμε για να ξέρετε όλοι,  ήταν για όλο τον 

Νομό και τώρα χωρίστηκαν του Δήμου, γι΄ αυτό φαίνονται έτσι στον 

προϋπολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε Κανονισμό. Σας παρακαλώ σεβαστείτε τον.  Σε ένα επόμενο 

συμβούλιο,  βεβαίως.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εκεί λοιπόν που μιλάνε για την κοινωνική πολιτική,  εκείνο που 

πονάει στις  μέρες μας είναι ο εθελοντισμός.  Ξέρετε ο εθελοντισμός 

είναι το καλύτερο πράγμα όταν μια κοινωνία ανθεί ,  όταν οι  άνθρωποι 

έχουν δουλειά και πέρα από την δουλειά τους και το μεροκάματό  

τους θέλουν να προσφέρουν και σε κάτι  άλλο.  

 Σε αυτές τις  εποχές που ζούμε με την άνοδο της ανεργίας ο 

εθελοντισμός κόβει θέσεις εργασίας από πολλά και καταλαβαίνετε τι  

εννοώ γιατί  κάποια στιγμή το Βοήθεια στο Σπίτι  και πολλά άλλα 

τέτοια κοινωνικά προγράμματα θα καταλήξουν να γίνονται 

εθελοντικά και οι  άνθρωποι θα χάσουν τις  δουλειές τους.  Είναι κάτι  

που με προβληματίζει  και πραγματικά πρέπει να είμαστε πιο 

προσεκτικοί όταν μέσα στο σχέδιο δράσης βάζουμε τέτοια πράγματα.  

 Σε αυτά μόνο και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Εάν θέλουν κάποιοι  

Αντιδήμαρχοι να τοποθετηθούν και αυτό νομίζω, εφόσον ο 

εισηγητής.  Ναι,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που προβλέπεται αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να απαντήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καμία απάντηση. Καμία απάντηση,  καμία τοποθέτηση. Δευτερολογία 

παρακαλώ. Κύριε Μηλίδη. Κύριε Φωτιάδη, κυρία Σαραντίδου.  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο κ.  Μηλίδη για τρία λεπτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι  υπάρχει  στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα μια ανακολουθία των δράσεων με τις   τρέχουσες 

εξελίξεις ,  όπως αναφέρεται …Δεν διαμορφώθηκε έτσι,  ώστε να λάβει 

υπόψη τις  τρέχουσες εξελίξεις  και βέβαια βασικά την οικονομική 

κατάσταση.  

 Επίσης,  θέλω να πω ότι  θα πρέπει οπωσδήποτε όσο και να 

ισχυρίζεται η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος ότι  πείτε μας μια 

ιδέα,  κάτι  έξυπνο, νομίζω ότι  στα όργανα έχουμε πει  και στις  

Επιτροπές έχουμε πει  και έχουμε δώσει προτάσεις οι  οποίες,  

δυστυχώς, μπαίνουν στον κάδο των αχρήστων. Δυστυχώς το λέω και 

πάλι και θα επαληθευτώ για πάρα πολλές φορές,  όπως κάνα με για τα 

εκατό χρόνια για την επόμενη, για την . .  των εκατό ετών, κάναμε και 

προτάσεις και πάλι δεν έγινε τίποτα.  Πουθενά δεν το είδα σε κανένα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σε κανένα άλλο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν 

απαξιώνεται πλήρως η αντιπολίτευση.  
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 Εάν λοιπόν η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος θέλει  

προτάσεις,  θέλει  εποικοδομητική αντιπολίτευση, βεβαίως και την 

έχει .  Δεν την θέλει  όμως, διότι  πάντοτε στο τέλος αρχίζει  τα ίδια.  

Μας σπιλώνετε,  μας κάνετε,  λασπολόγοι.   

 Ποιος τον έχει  σπιλώσει;  Στην σημερινή συνεδρ ίαση είπε κάτι  

κανείς  που σπιλώνει τον θεσμό του Δημάρχου ή προσωπικά τον κ.  

Δήμαρχο; Μήπως έχουμε την μύγα και μυγιαζόμαστε; Λυπάμαι πάρα 

πολύ γι΄ αυτό που λέω και εν πάση περιπτώσει,  . .  που είπατε και λέτε 

ότι  τις  υλοποιήσατε τις  περισσότερες,  νομίζω ότι  εδώ είναι οι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  εδώ πέρα είναι τα ΜΜΕ, μας ακούει ο 

Σερραϊκός λαός,  δεν έχει  γίνει  αυτό και σας είπα και προηγουμένως, 

επιτέλους,  μην αναφέρεστε μόνο στα περίφημα αναψυκτήρια.  Δεν 

είναι κανένα μεγάλο έργο.  Τα έσοδα που παίρνετε από εκεί  είναι 

μόνο τρία χιλιάρικα και το λέτε και το ξανά λέτε.   

 Σας είπα ότι  κάντε κάτι  με τα Βυζαντινά μνημεία της πόλης.  

Ένα αναδείξτε το.  Σας είπα ότι  για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, 

διάνοιξη κάποιων δρόμων όπως η …Λέτε ότι  είναι στο πρόγραμμά 

μας η δημοτική προτεραιότητα. Πότε επιτέλους;  

 Και βέβαια,  επαναλαμβάνω και πάλι,  μεγαλύτερη ευαισθησία 

στα κοινωνικά θέματα, στην προστασία των πολιτών μας.  Υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη. Δεν το βλέπουμε εμείς  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

το ΄13.   

 Εκεί λοιπόν μεγαλύτερη προσπάθει α και περιστολή δαπανών 

από αλλού. Νομίζω ότι  και ο κ.  Φωτιάδης το είπε κάπου ότι  αυτό θα 

μπορούσαν να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, έστω και λίγα.  Με 

τους συμβούλους τα έχουμε δει ,  τα έχουμε πει ,  συνεχώς μας 
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λοιδορείτε ότι  είναι απαραίτητο,  είναι απαραίτ ητο,  είναι απαραίτητο.  

Δεν είναι απαραίτητο.  Εμείς λέμε ότι  δεν είναι απαραίτητο . .  

 Γι΄ αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζουμε αυτό το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι  είναι ανακόλουθο με τους στόχους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Μηλίδη. Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι η παράταξή μας έχει  επιμείνει  και έχει  πει  ότι  οι  

υπηρεσίες μιας . . ,  όπως κλασικό παράδειγμα είναι το ΚΕΠ, θα έπρεπε 

να είναι η μέριμνα και η αγωνία της δημοτικής αρχής λόγω του 

μεγέθους του Δήμου μας.  Αντ ΄αυτού είδαμε μια επιπόλ αια και 

ιδιαιτέρως θα έλεγα, έτσι αναίτια επιλογή να κλείσει  το ΚΕΠ της 

Ανατολικής πόλης.   

 Στην συνέχεια μέσα στην γενική σύγχυση χάθηκε ο κωδικός και 

τώρα βλέπω το επιχείρημα από τον κ.  Δήμαρχο ότι  δήθεν έγινε για το 

ενοίκιο.  Υπήρχαν και άλλες εκεί  δυνατ ότητες στέγασης.   

 Η πρόταση, λοιπόν,  της παράταξής μας,  επειδή μιλούμε για 

έξυπνες προτάσεις και ιδέες,  κύριε Δήμαρχε,  είναι να οργανωθούν 

τέτοιες δομές περιφερειακά στο δακτύλιο της πόλεως και να 

ενισχυθούν τέτοιες δομές στις  παλαιές έδρες των δήμων και στα 

μεγάλα χωριά,  όπως είναι το Μητρούση, για να εξυπηρετείται ο 

κόσμος,  διότι  πλέον όλα πάνε σε ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.  

 Είναι αναγκαίες λοιπόν οι  υπηρεσίες μιας στάσεως.  

 Είπατε επίσης ότι  θα δίνατε τα χρήματα σε μια Ενότητα, σε 

έναν Οικισμό, σε έναν Πρόεδρο για να κάνει  αυτοδιαχείριση.  

 Κύριε Δήμαρχε,  δεν πρέπει να τα λέτε αυτά, διότι  στο κείμενο 

που μας μοιράσατε στην σελίδα 4,  κάτω –κάτω, το βασικό που πρέπει 
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να νοιάζει  την δημοτική αρχή και εσάς βεβαίως λέτε ότι  είναι η 

οικονομική άνθηση και η ανταγωνιστικότητα, η συνοχή του Δήμου 

και η ποιότητα για τους δημότες.   

 Είπατε ότι  δεν ώριμοι.  Δεν είναι το πρόβλημα λοιπόν στους 

δημότες,  κάπου αλλού είναι το πρόβλημα ωριμότητας.  Υπάρχει 

ευθύνη λοιπόν και θα πρέπει αυτοί οι  οποίοι  νοιώθουν το αίσθημα 

της αδικίας,  αυτοί οι  οποίοι  θεωρούν ότι  υπερκαλύπτανε με την 

λογική των ανταποδοτικών τελών και είχαν και ίδιους πόρους,  αντί  

να αναφέρω σε οικισμούς,  δικαιούνται,  είναι δικό τους αυτό το 

επιπλέον,  κύριε Δήμαρχε και δεν θα πρέπει να μένετε στο προκλητικό 

ότι  σας δίνουμε υπηρεσίες.  Και πριν από την δική σας διοίκηση τα 

χωριά,  να το πω έτσι απλά να μας καταλαβαίνουν όλοι,  είχαν πολύ 

καλύτερο επίπεδο.   

 Ρωτήστε λοιπόν και συζητείστε,  όχι  με αυτούς που σας κτυπάνε 

τις  πλάτες,  ρωτήστε και τους υπολοίπους και θα δείτ ε,  γιατί  στην 

λογοδοσία σας ομολογήσατε ότι  πράγματι δεν ξέρατε το επίπεδο από 

το οποίο παραλάβατε τα χωριά.  Ήταν μια ειλικρινής έτσι 

εξομολόγηση.  

 Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να απομειώνετε,  το θέμα δεν 

είναι να μειώνετε το επίπεδο,  το θέμα είναι τι  μπο ρείτε να 

προσθέσετε.  Αλλάξτε λοιπόν στάση γιατί  άλλα γράφετε στο κείμενό 

σας.   

 Όσο δε για άλλες λογικές,  όπως αναφέρατε για την κοινωνική 

μέριμνα, για τα προγράμματα ή για τις  ράμπες.  Κύριε Δήμαρχε αυτό 

το απλό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Φωτιάδη.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω κύριε Πρόεδρε.  Αυτό το απλό πρέπει να είναι η έγνοια κάθε 

Δημάρχου και της δημοτικής αρχής.  Τι κάνατε δηλαδή; Κάνατε 

ράμπες εφόσον . .  τα πεζοδρόμια.  Ήταν 150 και με τα επτάρια που 

βάζετε θα κάνει  και άλλες 50,  οι  οποίες,   ούτως ή άλλως, υπάρχο υν.   

 Αυτό δεν είναι έργο,  Δήμαρχε για να σηματοδοτεί  την 

ευαισθησία προς συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Εάν θέλετε να 

μιλήσουμε,  δεν με παίρνει  ο χρόνος,  υπάρχουν πολλές δράσεις και 

στο διαδίκτυο που μπορείτε να τις  μιμηθείτε αλλά κυρίως η κοινωνία 

εδώ η δική μας,  έτσι όπως έχει  εξελιχθεί  μετά την πίεση της 

οικονομικής κρίσεως,  υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και καλά 

παραδείγματα, καλές πρακτικές,  όπως γνωρίζετε,  στην αυτοδιοίκηση.  

 Νομίζω, κύριε Δήμαρχε,  ότι  το συγκεκριμένο κείμενο που μας 

δώσατε είναι επί  της ουσίας άψυχο, δεν αποτυπώσατε τίποτα διότι  

επιτρέψτε μου να το πω ευθέως,  δεν το κατανοήσατε τι  σημαίνει  

ετήσιο πρόγραμμα. Είναι η ψυχή σας.  Θα πρέπει να είναι αυτό το 

καινούργιο που εσείς  θέλετε να περάσετε ως μοντέλο και βεβαίως 

είναι η αξιολόγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βελτίωση που πρέπει να κάνει  κάθε υπηρεσία.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Κανένας σίγουρα δεν μπορεί να δει  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

δράσης . .  από τον προϋπολογισμό και εδώ θα φέρω ένα παράδειγμα 

που αναφέρθηκε και στην αρχή σαν ερώτηση για να σας αποδείξω ότι  

υπάρχει  ανακολουθία μεταξύ των δυο.  
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 Αύξηση εσόδων από την διάθεση των συνεχώς αυξανόμενων 

ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι η ερώτηση που έγινε.  Στον 

προϋπολογισμό πέρυσι του ΄12 προϋπολογιζόταν 110.000 ευρώ. Δεν  

εισπράχθηκε τίποτα. Βεβαιωμένα για φέτος,  προϋπολογισμένα για 

φέτος είναι 10.000 ευρώ και βεβαιωμένα μηδέν.  Αυτό λένε τα 

στοιχεία που κρατάμε στα χέρια μας.  Εάν είναι κάπως αλλιώς και 

πραγματικά είναι απορίας άξιο που πάνε τελικά αυτά τα 

ανακυκλώσιμα υλικά που πράγματι θα ήταν έξοδο για τον Δήμο στην 

. .  την συγκεκριμένη που δινόταν;  

 Τέτοιες ανακολουθίες θα βρούμε πολλές συγκρίνοντας τον 

προϋπολογισμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και νομίζω ότι  

πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά όταν κάνουμε τέτοια προγράμματ α 

και μάλιστα όταν τα φέρνουμε και σε συνδυασμό με τον 

προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε ο λόγος σε σας να κλείσουμε το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίστηκε ομόφωνα . Οι 

εκπρόσωποι των δυο παρατάξεων της αντιπολίτευσης,  της μείζονος 

και της ελάσσονος,  θέλω να πιστεύω ότι  μετά από συνεννόηση 

μάλλον,  των παρατάξεων ψήφισαν.  Ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτές οι  

κωλοτούμπες γίνονται συνεχώς.  Δεν είναι η πρώτη φορά. Στις  

Επιτροπές άλλα ψηφίζονται και εδώ τους αδιάφορους . .  

 Η φιλοσοφία ότι  γίνεται από την δημοτική αρχή είναι 

αυτονόητο και ότι  δεν γίνεται και ότι  γίνεται φταίει  η δημοτική αρχή. 

Εάν είναι δυνατόν αυτό να είναι δείγμα αξιόπιστου πολιτικού; Εάν 
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είναι δυνατόν αυτό να είναι δείγμα αξιοπιστίας;  Ότι γίνεται είναι 

αυτονόητο και για ότι  δεν γίνεται φταίει  η δημοτική αρχή.  

 Για τις  υπηρεσίες,  για την συγκέντρωση των υπηρεσιών στο …ο 

στόχος μας.  Αυτός είναι ο στόχος μας.  Γι΄ αυτό  τον στόχο κάναμε 

πολλά. Η τότε Κτηματική Εταιρε ία του Δημοσίου,  το Δ.Σ.  ομόφωνα 

μετά από παράσταση δική μου, είπε ότι  ναι,  είναι πολύ λογικό αυτό 

το αίτημα. Αφού, ούτως ή άλλως, υπάρχουν οι  δημοτικές υπηρεσίες.  

Οι μισές είναι πάνω και οι  μισές είναι κάτω.  

 Και τι  είπαμε; Για εξυπηρετείται καλύτερα ο δη μότης και να 

λειτουργεί  καλύτερα, να λειτουργούν καλύτερα οι  υπηρεσίες,   να 

συγκεντρωθούν στο ισόγειο.  Ομόφωνα η Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου είπε ότι  ναι,  να υλοποιηθεί .  Και δεν έγινε σεβαστή αυτή η 

απόφαση ενός θεσμικού οργάνου.  

 Θα δείτε με τα χρόνια θα υπάρξει η ωριμότητα και θα γίνει  

αυτό το πράγμα. Και για να λειτουργούν καλύτερα οι  υπηρεσίες του 

Δήμου και για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης.   

 Για τον εθελοντισμό. Μα υπάρχει Κέντρο Εθελοντισμού. Δεν το 

ξέρετε αυτό; Έχει ιδρυθεί Κέντρο Εθελοντ ισμού σε συνεργασία του 

νομικού προσώπου με την UNESCO και έχει  τα γραφεία της στο 

παλαιό νοσοκομείο των Σερρών.  

 Θα σας πω ποιες από τις  προτάσεις μας έχουν φέρει 

αποτέλεσμα. Μου λέτε ότι  πρέπει να απαντήσω.  

 Όσον αφορά για το θέμα του ΧΥΤΑ των Σερρών, η επίθεση που 

γίνεται πρέπει να ξέρετε ότι  κάνετε λάθος εάν νομίζετε ότι  επιτίθεστε 

σε μένα. Επιτίθεστε και κακώς και χάνετε με αυτό,  επιτίθεστε 

εναντίον όλων των Δημάρχων του Νομού Σερρών και του 

Αντιπεριφερειάρχη και των Συλλόγων. Κοινή ήταν η γραμμή.  
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 Η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών δεν έγινε.  Όπως 

εξελίχθηκαν τα πράγματα καλώς δεν έγινε.  Τα χρήματα αυτά δεν 

θέλω να χαθούν.  Ποιος είπε ότι  θέλω να χαθούν; Το Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ 

πήρε ομόφωνη απόφαση και ζητάμε από το ΕΠΕΡΑ και θέλουμε 

μάλιστα να συναντήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 

τον κ.  Καλαφάτη και να του πούμε ότι  αυτά τα λεφτά δώσε τα στους 

Δήμους,  δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα, ο στόλος των 

απορριμματοφόρων όλων των Δήμων είναι γερασμένος,  δεν μπορούν 

να πάνε τα απορριμματοφόρα εκεί  πάνω,  δώστε μας 

απορριμματοφόρα και κάδους.   

 Αυτά τα λεφτά, ούτως ή άλλως, ανήκουν σε μας,  ανήκουν σε 

μας,  τέλος πάντων, θα διατίθεντο εδώ. Να τα διαθέσετε πάλι σε μας.   

 Αυτά τα διεκδικούμε ομόφωνα μέσα από το Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ. 

Και επαναλαμβάνω και πάλι,  οι  επι θέσεις για το ΧΥΤΑ Δήμου 

Σερρών δεν έχουν αποδέκτη εμένα. Ότι κάναμε και πολύ σωστά 

πράξαμε,  με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ, που σημαίνει  

όλοι οι  Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης.  Και την ίδια άποψη 

είχαν και οι  βουλευτές φυσικά.  

 Τώρα για τις  εργολαβίες,  ειλικρινά αυτή η υποκρισία,  εγώ 

σέβομαι το ΚΚΕ. Του βγάζω το καπέλο. Εγώ σέβομαι.  Υπάρχει μια 

συνέπεια.  Αυτή είναι η φιλοσοφία τους.  Αλλά τώρα να έρχονται 

άνθρωποι φιλελεύθεροι και να λένε ότι  είμαστε κατά των εργολαβιών 

ή δημοτικοί σύμβουλοι που τους προηγούμενους Δήμους ψήφιζαν 

εργολαβία καθαριότητας και τώρα να έρχονται να λένε ότι  όχι  στην 

εργολαβία καθαριότητας,  η υποκρισία με κεφαλαία γράμματα.  

 Σε ποιους απευθύνεστε;  Ποιον πάτε να ξεγελάσετε;  Ψέματα 

είναι αυτά που λέω; Είναι ψέματα; Είνα ι δυνατόν φιλελεύθερος να 
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μην θέλει  εργολαβία.  Να μην . .  τον ιδιώτη; Και σας λέω εγώ ότι  

κάνετε μεγάλο λάθος που σπιλώνετε έτσι τους εργολάβους και τον 

ιδιωτικό τομέα. Ότι οι  εργολάβοι είναι απατεώνες,  είναι 

διεφθαρμένοι.  Ο ιδιωτικός τομέας γενικότερα. Και  ο δημόσιος τομέας 

είναι τα αγγελούδια.   

 Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε.  Βεβαίως όπου μπορεί να τα 

καταφέρει καλύτερα ο ιδιωτικός τομέας θα τα καταφέρει καλύτερα. 

Μπορεί ο δημόσιος τομέας σε άλλα πράγματα να τα καταφέρει καλά 

και αποδείχθηκε.  Σε κάποιους το μείς δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας 

να τα καταφέρει καλά.  

 Τις προτάσεις,  ότι  προτάσεις μας καταθέτετε σχεδόν τις  

αγκαλιάζουμε και τις  υλοποιούμε.   

 Το Κοινωνικό Φροντιστήριο.   

 Καταθέσατε για πρώτη φορά μια επίσημη πρόταση. Είπαμε όχι;  

Την αγκαλιάσαμε και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε.   

 Το ΚΕΠ της Δυτικής Θράκης ήρθε εδώ σε συνεργασία και σε 

συμφωνία με τους εργαζόμενους.  Βλέπετε ότι  η κοινωνία έχει  

ωριμότητα. Πράγματι,  το ΚΕΠ αυτό από την Δυτικής Θράκης απέχει  

εκατό μέτρα. Και μετά από ώριμη σκέψη και τ ων υπαλλήλων πολύ 

σωστά είπαν να έρθει  εδώ και εν συνεχεία θα δούμε με εκπροσώπους 

και σε γειτονιές εάν μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πολύ 

σωστά. Δεν κάναμε κάτι  χωρίς την συναίνεση των εργαζομένων.  

 Όσον αφορά την οικονομική, ότι  δεν είμαστε υπέρ τ ης συνοχής 

της Περιφέρειας και ότι  δεν επιστρέφονται τα χρήματα που μας 

δίνουν.  Επιστρέφονται και με το παραπάνω επιστρέφονται.  Με το 

παραπάνω επιστρέφονται.   
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Και για να αποδείξω ότι  επιστρέφονται με το παραπάνω γι΄ 

αυτό είπα,  όποιος νομίζει  ότι  αδικείται μπορεί να πάει να μαζέψει 

μόνος του τα σκουπίδια.  Να μην πληρώνει τίποτα.  Να τα μαζέψει 

μόνος του και τα σκουπίδια και το πράσινο και τις  τρύπες να 

βουλώσει και την αγροτική οδοποιία και την θέρμανση. Και αυτό το 

είπα.   

 Επιστρέφονται με το παραπάνω και σε  αυτές τις  δύσκολες 

εποχές προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την 

καθημερινότητα που ξέρετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα τώρα με 

την εφαρμογή του Καλλικράτη.  

Το να ενσωματωθούν είκοσι χωριά σε έναν Δήμο και να 

εφαρμόσει του νόμους του Καλλικράτη και να προσπαθήσει αυτόν 

τον Δήμο να τον βάλει μπρος και να αρχίσει  να περπατάει,  θέλει  

κάποια δουλειά.   

Προπαντός την πρώτη χρονιά όλοι οι  Δήμοι βρίσκονταν σε 

κατάσταση παροξυσμού.  Όλοι οι  Δήμοι και οι  δήμαρχοι.  Και ξέρετε 

πολύ καλά, σας τα λένε στις  κατ΄ ιδίαν συζητήσεις και μάλιστα σας 

λένε ότι  τυχεροί ήσασταν που δεν αναλάβατε.   

Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αλλά οι  εντυπώσεις,  πώς θα 

κερδίσουμε εντυπώσεις.  Εγώ σας λέω ότι  δεν κερδίζετε εντυπώσεις,  

χάνετε στις  εντυπώσεις με αυτά που λέτε.  Ο κόσμος  καταλαβαίνει  

πάρα πολύ καλά τι  συμβαίνει ,  διότι  το ζει  μέσα στο σπίτι  του.  Αυτό 

που ζούμε εμείς  το ζει  μέσα στο σπίτι  του.  Δίνει  μάχη ο Έλληνας 

αυτή την στιγμή για την επιβίωσή του.   

Για τους συμβούλους.  Έχουμε τους λιγότερους συμβούλους σε 

σχέση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Για τους συμβούλους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τεχνικούς συμβούλους.  Ειδικούς συμβούλους.  Μάλιστα, τι  ωραία.  Να 

το πούμε και αυτό.   

 Ο Δήμος Σερρών, ο μεγάλος Δήμος που είναι ο μισός Νομός,  

αυτή την στιγμή έχει ,  ο Δήμαρχος έχει  τους λιγότερους ειδικούς 

συνεργάτες από ότι  είχε ο πρώην Δήμος Σερρών που ήταν 

μικρότερος.   

 Έχω τρεις  συνεργάτες.  Τρεις.  Υπάρχει αμφισβήτηση είναι αυτό; 

Αυτό που λέω το αμφισβητεί  κανένας;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άλλα είπατε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι τεχνικοί σύμβουλοι,  πάρτε σας παρακαλώ να ενημερωθείτε από τι ς  

υπηρεσίες,  υποχρεωτικά πρέπει να τους πάρεις για να υλοποιήσεις 

πρόγραμμα. Δεν υλοποιείται το πρόγραμμα. Πάτε,  σας παρακαλώ, να 

διερευνήσετε.  Να ενημερωθείτε πρώτα και μετά έρχεστε και μιλάτε.   

 Οι τεχνικοί σύμβουλοι από το πρόγραμμα πληρώνονται και δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί  το πρόγραμμα χωρίς τεχνικό σύμβουλο.  

Εντάξει,  μου δίνεται η ευκαιρία να πω και για τους ειδικούς 

συμβούλους,  γιατί  βγαίνετε στις  τηλεοράσεις και τα λέτε και ότι  

πιάσει.  Έχουμε τώρα, έχω εγώ τώρα, ο Δήμαρχος του Καλλικρατικού 

Δήμου λιγότερους ειδικούς συνεργάτες από ότι  είχαν οι  άλλοι 

δήμαρχοι στους Καποδιστριακούς.  Τους λιγότερους.  Μπορεί να το 

αμφισβητήσει αυτό κανείς;  κανένας.   
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Τώρα μην αναφέρεστε μόνο στα αναψυκτήρια.  Ειπώθηκε.  Δεν 

θα αναφερθώ μόνο στα αναψυκτήρια.  Ακούστε τώρα και αυτά που 

έχουν γίνει  πράξεις .  

Μειώθηκαν τα ενοίκια με την μεταφορά Πολεοδομίας,  

Κρατικών Παιδικών Σταθμών. Είναι πολύ μεγαλύτερη η μείωση των 

δαπανών, η οικονομία που κάναμε από ότι  από τα αναψυκτήρια αυτές 

οι  κινήσεις.  Μέσα σε έναν χρόνο έγιναν αυτά.  

Μειώνουμε τα καύσιμα απορριμματοφόρων και άλλων 

δημοτικών οχημάτων με το πρόγραμμα το καινοτόμο τώρα που 

εφαρμόστηκε.    

Μειώνουμε τις  δαπάνες των οδοφωτισμών με προγράμματα. Θα 

κάνουμε οικονομίες από την εξοικονόμηση ενέργειας από το 

πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Αυτά είναι πραγματικότητες.   

Ειπώθηκε ότι  ποια είναι τα αποτελέσματά σας; Αφού ρωτάτε 

και ξανά ρωτάτε,  θα παίρνετε και την απόφαση.  

  Θα μειωθούν οι  δαπάνες ηλεκτροφωτισμού σε 26 σχολεία με τα 

φωτοβολταϊκά που θα βάλουμε.   

  Θα μειωθούν οι  λειτουργικές δαπάνες σ ε δυο Δημοτικά Σχολεία 

στο 2ο  και 20 ο  μέσω προγράμματος.   

 Θα μειωθούν οι  δαπάνες με την ηλεκτρονική αποθήκη.  

 Βγάζουμε σε διαγωνισμούς τους διάφορες εκτάσεις που έχουμε.   

 Με το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» θα πάρουμε ένα 

απορριμματοφόρο, το οποίο ήδη ήρθε και 500 κάδους 

ανακύκλωσης.   

 Θα αποκαταστήσουμε τους ανενεργούς ΧΑΔΑ.  
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 Αστικές Αναπλάσεις Χιονοχωρίου,  Ορεινής.  Καταθέσαμε 

πρόταση επίσης για τον Ελαιώνα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι  θα 

γίνει .   

 Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.   

 Το πρόγραμμα  αντιμετώπισης της φτώχειας.   

 Το Κοινωνικό Ολοκληρωμένο πρόγραμμα.  

 Οι προμήθειες εξοπλισμού υλικών σχολείων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι τα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην τα ξανά επαναλαμβάνετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως και ξανά θα τα επαναλάβω. Εφόσον προκαλούμαι τα 

επαναλαμβάνω. Γιατί  δεν αντέχετε;  Εγώ σας ακούω με Ιώβεια 

υπομονή.  

Δημοτική αγορά, στρατόπεδα, αυτά δεν είναι πράξεις;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντα το ίδιο σκηνικό.  Δεν αντέχετε απαντήσεις.  Λέτε ότι  λέτε.  Τα 

ίδια δεν λέτε,  το ίδιο δεν λέτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εφόσον λέτε τα ίδια εσείς ,  θα λέω τα ίδια και εγώ. Κάποιοι  είναι … 

Την κοπανάνε και φεύγουν,  δεν αντέχουν.  Αντέχουν μόνο να πετάνε 

τις  κορώνες και να σηκώνονται να φεύγουν.  Αυτή είναι η αλήθεια.  

Αυτό έγινε και στην λογοδοσία.  Και στην λογοδοσία έγινε αυτό.  Εγώ 

κάθομαι μέχρι την τελευταία στιγμή. Λέτε τα ίδια,  ασφαλώς θα 

ακούτε τα ίδια.   

 Στρατόπεδα, δημοτική αγορά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δείχνει ,  δυστυχώς, για μια ακόμη φορά το πολιτικό σας …Εγώ σας 

ακούω όλους,  δεν βγάζω άχνα και όταν σας δίνω απαντήσεις 

διακόπτετε συνεχώς και σηκώνεστε και φεύγετε.  Ρίχνετε την λασπίλα 

και φεύγετε.  Συνεχώς αυτό κάνετε.  Λέτε τα ίδια,  θα ακούτε τα ίδια.  

Δεν θα αφήνουμε να πέσει τίποτα.   

 Επαναλαμβάνω και πάλι,  εγώ μιλάω με επιχειρήματα, μιλάω με 

γεγονότα, με πράξεις .  Αυτά είναι αλήθειες,  είναι πράγματα που 

γίνονται.  Μπορούν να αγνοηθούν αυτά; Μπορεί κανείς  να πει  ότι  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω και πάλι και τελειώνω ότι  εμείς  θα διαφυλάξουμε το 

πολιτικό πολιτισμό. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε το δρόμο της 

οξύτητας,  όπως είπα και προηγουμένως, της …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ κύριε Θεμιστοκλέους.  Κύριε Φωτιάδη. Σας παρακαλώ 

επιτέλους.  Σεβαστείτε το σώμα. Μιλάει ο Δήμαρχος,  μιλάτε εσείς  με 

τον Γενικό Γραμματέα. Τι πράγματα είναι αυτά; Δεν σας τιμούν ούτε 

τον γραμματέα ούτε και εσάς.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν 

σέβεστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι λυπηρό ο Δήμαρχος με Ιώβεια υπομονή να σας ακούει,  να μην 

σας διακόπτει  και να μην έχετε την αντοχή να ακούσετε τον 

Δήμαρχο. Δεν έχετε τις  αντοχές ούτε στην κριτική να δέχεστε σε 

τίποτα.   

 Επαναλαμβάνω, όταν είπα προηγουμένως εγώ, στην 

προηγούμενη συνεδρίαση για . .  δεν εννοούσα τώρα, μιλούσα 

γενικότερα για την μέχρι τώρα συμπεριφορά μας.  Και δεν πρόκειται 

εμείς  να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της σπίλωσης,  της 

οξύτητας και της μισαλλοδοξίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Ναι,  ναι.  όχι  η παράταξη του κ.  Μηλ ίδη. Όχι,  

ο κ.  Δούκας ναι,  η κυρία Σαραντίδου όχι ,  ο κ.  Αναστασιάδης όχι .  Όχι 

ο κ.  Φωτιάδης και η παράταξή του.  Ο κ.  Κοτρώνης όχι ,  ο κ.  Δήμου 

ναι,  ναι,  ναι .  Όχι ο γραμματέας και ναι ο Πρόεδρος.  

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας 

νύκτα.  

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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 688/2012)  

…………………  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

688/2912 :      Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2013 με το  

  άρθρο 266, παράγραφος 7 του Ν3852/2010. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

……………………… . .  

……………… .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  
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ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ……………….  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………….  

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ     ……………….  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    ……………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  
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ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….         

 

 

 


