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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Κινηµατοθέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨, σήµερα την 21η του 

µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 1/07-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

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

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

και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις 

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

σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 24, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραμπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Στεργίου Νικόλαος 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χράπας Παντελής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Ιλανίδου -Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Αναστασιάδης Αντώνης  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Τερζής Βασίλειος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος. 

 

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.: Νικήτας Γεώργιος και Ζαφειριάδου - Μπουρβάνη Βασιλική. 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.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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……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ:  Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2013. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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1Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τον τελευταίο μοϊκανό δημοτικό σύμβουλο κύριο Παναγιώτη 

Γρηγοριάδη, ο οποίος με την παρουσία του μας επιτρέπει  να 

ξεκινήσουμε την ειδική αυτή συν εδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 

για την συνέπεια στο ωράριο αυτής της ειδικής συνεδρίασης.  Όλους 

εσάς οι  οποίοι  μετά το τέταρτο κάνατε την παρουσία σας με 

λαμπρότητα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα ως Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Χρόνια πολλά στους παριστάμενους,  καλή χρονιά,  με υγεία και 

προκοπή στον ΄κάθε ένα ξεχωριστά και στην οικογένειές σας.  Σήμερα 

στην ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και 

μοναδικό θέμα την Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής 

αρχής ΄13,  σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν3463/2006 όπως ισχύει  

προβλέπονται τα εξής:  κάθε χρόνο γίνεται από απολογισμός 

πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, 

όπως η σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι  αφορά την 

οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμο υ και την εφαρμογή του 

προγράμματος δημοτικής δράσης.   

 Θα δώσω αμέσως τον λόγο στον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς, πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω το εξής:   Χρόνια πολλά και από 

εμένα, καλή χρονιά  ότι  το καλύτερο για όλους.  Να εκφράσω τη λύπη 

μου για μια ακόμη φορά  για αυτό το απαράδεκτο θέαμα που 

παρουσιάζει  το δημοτικό  συμβούλιο.   Είναι απαράδεκτο αυτό  και 

περισσότερο αναφέρομαι στους δικούς μας δημοτικούς συμβούλους,   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

7 

της δικής μου παράταξης.   Δεν είναι δυνατόν με τρία  τέταρτα να 

έρχονται καθυστέρηση.  Να έρχεστε.   Για  όνομα του θεού.  Λίγος  

σεβασμός παιδιά  στο θεσμό.  Δεν πρέπει να  επαναληφθεί αυτό.    Δεν 

με ενδιαφέρουν οι  άλλοι συνδυασμοί,  εγώ απευθύνομαι στους 

δημοτικούς συμβούλους  του δικού μας συνδυασμού,  της δικής μας 

παράταξης.   

  Πριν ξεκινήσω τη λογοδοσία ήθελα να πω το εξής.   Τα 

πεπραγμένα  και περισσότερο θα απευθυνθώ  στην αντιπολίτευση, στον 

κ.  Μηλίδη, στον κ.  Καρύδα,  τα πεπραγμένα του έτους 2013  

ειπώθηκαν και ξανά ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου.  Εάν θέλετε να το ξαναπώ με μεγάλη ευχαρίστηση  να τα πω.  

  Χάριν συντομίας όμως για να μην σας κουράζω, εάν 

συμφωνείτε,  επειδή σας τα δώσαμε και γραπτώς κ.τ.λ. ,   εάν θέλετε,  δεν  

τα λέω, τα ξέρετε,   μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις,  τις  τοποθετήσεις 

σας και στο τέλος να κλείσω και εγώ με μια τοποθέτηση.  Εάν θέλετε 

όμως μετά να τα πω ευχαρίστως.  

  Εγώ αυτό το λέω περισσότερο  για να μην κουραστεί  το σώμα,  

γιατί  η δική σας διευκόλυνση. Όπως νομίζετε κύριε Μηλίδη, κύριε 

Καρύδα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε,   ότι  ο κύριε Δήμαρχε,   πρέπει  να κάνει  

μια μικρή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  σεβαστό. Βεβαίως σεβαστό.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

8 

Να τονίσω, κύριε Μηλίδη, ότι  εμείς  κάναμε όλη την διαδικασία,  

καλέσαμε όλους τους φορείς του τόπου. Βλέπετε όμως ίσως οι  εκλογές,  

δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιοι φορείς,  εδώ δημοτικοί σύμβουλοι δεν έρχονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ δημοτικοί σύμβουλοι.  Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βαριές είναι 

αυτές οι  καρέκλες και ο καναπές.  Είναι λυπηρό δηλαδή για την 

Σερραϊκή κοινωνία αυτό το πράγμα.  

 Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος.  Θα προσπαθήσω 

με εικόνες και σύντομος να είμαι.   

 Προσπαθήσαμε κατά την διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε 

πράξη τις  προεκλογικές μας εξαγγελίες.  

  Είχαμε θέσει 16 προτεραιότητες,  εάν θυμάστε  και μάλιστα της 

είχαμε βγάλει και σε ένα τέτοιο δίπτυχο  και από τις  16  

προτεραιότητες στις  περισσότερες  πρέπει να πω ότι  τις  υλοποιήσαμε.   

  Ξεκινάω.  

  Είχαμε πει ,   μια από τις  προτεραιότητές μας ήταν  να μειώσο υμε 

τις   δαπάνες στο Δήμο, μια νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου. 

Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα και  πράγματι  τα χρέη του Δήμου  προς την 

αγορά  τα μειώσαμε   πάνω από 50%.   Τώρα,  αυτή τη στιγμή είναι 

γύρω στα ενάμιση με δύο εκατομμύρια,  1 εκατομμύριο.    Είχαμε  πάρει 

10 εκατ.  χρέη περίπου προς την αγορά, άλλο στις  τράπεζες,   6,5  

εκατομμύρια,  τα χρέη προς την αγορά  έπεσαν  στο ένα εκατομμύριο.    
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Αυτό που λέω τώρα, πάνω από πενήντα τοις  εκατό  τότε  όταν 

γράφτηκε η λογοδοσία,   ο απολογισμός αυτός,   ήταν ε κεί ,   ήμασταν 

πάνω  από πενήντα τοις  εκατό,  δεν ήμασταν με ακρίβεια.  

 Απαλλάχθηκε ο Δήμος  από  ενοίκια ύψους  100.000 €.   Να 

αναφέρω την Πολεοδομία,   πλήρωναν 25.000 €   τον χρόνο. Να 

αναφέρω ότι  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  που πληρώναμε  45.000 €  το χρόνο. 

Παιδικούς σταθμούς  νοικιάζαμε σε ιδιόκτητα κτίρια.  

 Ο  Δήμος πλέον δεν νοικιάζει  σε ιδιόκτητα κτίρια,  δεν έχει ,  

έχουμε πάει σε δικά μας  κτίρια  και γλιτώσαμε  από ενοίκια 100.000 €  

τον χρόνο.  

 Στην κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών τοποθετήσαμε σε 26 

σχολεία  φωτοβολταϊκά και έτσι  μειώσαμε τις  δαπάνες στα σχολεία 

και μάλιστα από τα χρήματα που παίρνουμε  από την Δ.Ε.Η.  τα 

δίνουμε  στα σχολεία  για τα λειτουργικά τους έξοδα.  

  Πάλι κινούμενοι σε αυτό το πνεύμα,  ήταν και μια προεκλογική  

μας υπόσχεση και αυτή,   μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα  εξοικονόμησης 

καυσίμων  και βελτίωσης  του συστήματος  αποκομιδής των 

απορριμμάτων,  ένα πρόγραμμα 147.000 € για να κάνουμε οικονομία 

στα καύσιμα των οχημάτων του Δήμου  και  υπήρξε οικονομία και 

μέσω αυτού του προγράμματος.   

 Επίσης,  δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική αποθήκη,  διότι   η 

κατάσταση ήταν τραγική,  δεν υπήρχε σχεδόν  τίποτα,   ό,τι   ήθελε ο 

καθένας έκανε,   δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική  αποθήκη και τώρα  

ξέρουμε τι  μπαίνει ,  τι  βγαίνει   από διάφορα υλικά και  με αυτόν τον 

τρόπο  σίγουρα  εξοικονομήσαμε χρήματα,  μειώσαμε δαπάνες,   

περιορίσαμε τις  σπατάλες.      
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  Πέρα από τα οικονομικά και διάφορα ακίνητα του Δήμου 

βρίσκονταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.  Νοικοκυρέψαμε,  

αξιοποιήσαμε τα ακίνητα αυτά και παράλληλα  και κάποια λίγα έ σοδα  

προσθέσαμε στον δήμο.  

  Παραδείγματος χάρη, το τουριστικό περίπτερο πάνω στον Κουλά  

βλέπετε πως ήταν πριν  και πώς έγινε τώρα. Και δουλειά έδωσε στον 

κόσμο και κάποια λίγα έσοδα  έχει  ο Δήμος και το κυριότερο είναι 

όμως ότι  σώθηκε  εκείνος ο χώρος,   το απολαμβάνει ο κόσμος εκείνο 

το μέρος   και δουλεύουν αρκετά άτομα.  

Το ίδιο επίσης κάναμε στον Άγιο Ιωάννη με το δημοτικό 

αναψυκτήριο.  Το ανακαινίσαμε,  δουλεύει το απολαμβάνει ο κόσμος,  

δουλεύει κόσμος και κάποια  λίγα έσοδα έχουμε.  

 Το δημοτικό αναψυκτήριο  που ήταν  στην Κοιλάδα Αγίων 

Αναργύρων,  ξέρετε πως ήταν πριν,   όταν το αναλάβαμε  και αυτό το 

λειτουργήσαμε με τα ίδια αποτελέσματα όπως προανέφερα και στα 

προηγούμενα.  

 Το Θεατράκι στο Κεντρικό Πάρκο ήταν άντρο ναρκομανών, εκεί  

γινόταν ο χαμός,  το ανακαινίσαμε και λειτουργεί ,   μερικοί μάλιστα 

υπήρχε και ένα σιντριβάνι εδώ και σαράντα χρόνια που δεν 

λειτούργησε ποτέ,  το θέσαμε σε λειτουργία,   λειτουργεί  αναψυκτήριο ο 

κόσμος απολαμβάνει  τον χώρο.  

 Οι ξενώνες Χρυσοπηγής.  Οι φωτογραφίες μιλάνε από μό νες 

τους.  Κατέρρεαν οι  ξενώνες Χρυσοπηγής,  τους ανακαινίσαμε και 

φιλοξενούμε διάφορους Πολιτιστικούς Συλλόγους,   Αθλητικούς 

Συλλόγους,   κυρίως το καλοκαίρι,   ξένους Συλλόγους.    

Ο Ορφέας,  το ιστορικό κτίριο του Ορφέα  παρόλο που δεν ανήκει 

στον Δήμο  πήραμε πρωτοβουλία και με χορηγίες,  κοιτάξτε πως ήταν ο 
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Ορφέας,   όταν  πρωτομπήκα μέσα στον Ορφέα τρόμαξα.  Νόμιζα ότι  

αυτό το κτίριο δεν θα μπορέσει να  επανέλθει.   Και  όμως με επιμονή 

και υπομονή μέσω χορηγιών  και ο Δήμος έδωσε χορηγίες και οι  

Σερραίοι  πολίτες τον ανακαινίσαμε τον Ορφέα,  το κτίριο ανήκει στον 

Ιστορικό Σύλλογο,  τώρα το έχει  δώσει στη Μητρόπολη  και λειτουργεί  

το κτίριο.   

 Το πρώην ορφανοτροφείο Θηλαίων  κατέρρεε και εκείνο το 

κτίριο.   Το αξιοποιήσαμε,  ανακαινίσθηκε,   εκεί   και τώρα έχει  

εγκατασταθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   έχει  γίνει  ένα υπερσύγχρονο  κτίριο,    το 

πιο σύγχρονο κτίριο της πόλεως,   να γλιτώσαμε ενοίκια  45.000 €  τον 

χρόνο.  

 Η οικία Μάλλιου επίσης κατέρρεε και η οικία Μάλλιου.  Την 

εντάξαμε σε πρόγραμμα.  Εκεί λειτουργεί  το Κέντρο Συμβο υλευτικής 

Υποστήριξης  Κακοποιημένων Γυναικών.  

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  πρώην ΔΕΠΚΑ το κτίριο  από τότε που χτίστηκε το 

1995 δεν είχε βαφτεί ,  δεν είχε περιποιηθεί ,  το ανακαινίσαμε και μέσα 

και έξω. Το βάψαμε, το καθαρίσαμε.  Επίσης το ίδιο έγινε  σχεδόν  στα 

περισσότερα,  στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς,  βάφτηκαν, 

ανακαινίστηκαν,  προσπαθήσαμε δηλαδή  ότι  ακίνητα είχαμε να τα 

αξιοποιήσουμε,  να τα συντηρήσουμε,  να τα αξιοποιήσουμε,   να τα 

σώσουμε  και να έχει   και οικονομικό  όφελος  ο Δήμος.  

 Το δημαρχείο είχε να  βαφτεί από την εποχή του κ.  Γεωργούλα.  

Τότε είχε γίνει  μια παρέμβαση  και αυτό με χορηγίες  και πρέπει να 

ευχαριστήσουμε τον Μαματζή τον Λευτέρη, τον συμπατριώτη μας από 

το Μητρούσι,   ο οποίος έβαψε τον Πύργο του Άιφελ,  έφερε τους 

κασκαντέρ,  όπως βλέπετε  δεν βάλανε ούτε σκάλες,  τίποτα,  με σκοινιά 
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το βάψανε το κτίριο.  Εντάξει ,   είναι ένα παλιό κτίριο,  το 

φωταγωγήσαμε επίσης.  

 Πάμε στον τομέα της καθαριότητας.   Τι  έγινε στον τομέα της 

καθαριότητας.  

 Το ανέφερα και προηγουμένως  αυτό το πρόγραμμα μέσω του 

οποίου  κερδίσαμε,   κάναμε  οικονομία στα καύσιμα,  παράλληλα αυτό 

το πρόγραμμα βελτίωσε,  κατά κάποιο τρόπο, και το σύστημα 

αποκομιδής των απορριμμάτων.  

 Έγιναν  τα δρομολόγια πιο οργανωμένα  μέσα από διάφορα 

τετράγωνα, ξέρω εγώ  την αποκομιδή των απορριμμάτ ων έχει  

βελτιωθεί μέσω αυτού του προγράμματος.  

 Αγοράσαμε μέσω προγράμματος ένα απορριμματοφόρο 

ανακύκλωσης  και 400 κάδους  ανακύκλωσης.   Επίσης αγοράσαμε με 

δικά μας λεφτά,  με χρήματα του Δήμου 150 κάδους απορριμμάτων,  

δυστυχώς  όμως, κάδοι απορριμμάτων  μας λείπουν,  να δούμε χρήματα 

που θα βρούμε για να πάρουμε και άλλους.  

 Αγοράσαμε ακόμα ένα απορριμματοφόρο για απορρίμματα. μέσω 

προγράμματος και αυτό   και 150 κάδους κομποστοποίησης.   

Βάλαμε  κοντέινερ σε όλα  τα χωριά και στους οικισμούς  για τα 

ογκώδη και για τα μπάζα.  Πολλά όλα αυτά όμως  δυστυχώς, θέλω να 

το πω,  δεν ξέρω, δεν υπάρχει παιδεία σε εμάς.   Δεν  θα πω για όλους 

τους πολίτες,   τι  να πω; Στους περισσότερους;  Υπάρχει μια  ισχυρή 

μειοψηφία.   Υπάρχουν τα  κοντέινερ  αυτά  και μπορεί να δε ίτε το εξής 

φαινόμενο,  άδειο το κοντέινερ  και απέξω τα απορρίμματα.  Έξω να 

ρίχνουν τα  μπάζα  και τα λοιπά.  Δυστυχώς.  

 Μέσω προγράμματος  αποκαταστήσαμε τους ΧΥΔΑ των πρώην 

Δήμων Σκουτάρεως,  το ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Μητρουσίου στον 
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Προβατά, Καπετάν Μητρούση, Δήμος Καπετάν Μητρούση στον 

Προβατά και Άνω Βροντούς.   

Εδώ είναι Προβατά, εδώ είναι ο ΧΑΔΑ Άνω Βροντούς.   

Για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης  δημιουργήσαμε 

οικολογικό θεσμό το ECO Festival   στο  οποίο πάνε μαθητές 

Δημοτικών Σχολείων,  Γυμνασίων και Λυκείων και τα λοιπά.  

Βάλαμε σποτ στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα  προκειμένου 

να μεταδίδονται μηνύματα  σεβασμού προς το περιβάλλον και 

καθαριότητας.   

 Όπως  γνωρίζετε  έκλεισε  ο δικός μας ο ΧΥΤΑ, κλείσαμε τον 

ΧΥΤΑ, ανοίξαμε ως Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Εγώ ήμουνα Πρόεδρος τότε στην 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. στην  εταιρία στερεών αποβλήτων  Νομού Σερρών, τώρα 

δεν υπάρχει είναι ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.  Ανοίξαμε το 

ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου,  ξεκινήσαμε τη διαδικασία για το 

εργοστάσιο  επεξεργασίας των απορριμμάτων,  φτά σαμε τη διαδικασία,   

την ολοκληρώσαμε  μέχρι την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου  και 

τώρα ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας  θα ολοκληρώσει,   δεν ξέρω 

τι  θα κάνουν,   μάλλον θα ολοκληρώσουν  τη διαδικασία για να βγει   ο 

οριστικός ανάδοχος.   

 Όσον αφορά  την  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   μειώσαμε  το τιμολόγιο του 

νερού  τον πρώην δήμων  και κοινοτήτων κατά 10%, το τιμολόγιο 

νερού  στην πόλη  κατά 25%, επεκτείναμε το κοινωνικό τιμολόγιο  σε 

άλλους πέντε χιλιάδες δημότες μας  και υλοποιήθηκαν έργα  η ύψους 

25 εκατομμυρίων  ευρώ κατά  την διάρκεια της προηγούμενης  θητείας 

και υλοποιούνται.  

 Δεν τελείωσαν όλα, μερικά από αυτά  τα έργα  αποχετευτικά 

κυρίως,   εδώ είναι το έργο του Ιμαρέτ,  που τελείωσε,  ολοκληρώθηκε,  
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της Οινούσας ολοκληρώθηκε,  εδώ είναι το διυλιστήριο,   προσθέσαμ ε  

ένα διυλιστήριο  ακόμα στο Άνω Μητρούσι,  διότι  υπήρχε πρόβλημα με 

την επάρκεια του νερού. Με το  διυλιστήριο αυτό που προσθέσαμε  

λύθηκε το  πρόβλημα  της επάρκειας,   όμως ,  δυστυχώς,  

δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα,  από κάτω από τη γεώτρηση δηλαδή 

είναι το πρόβλημα,  έχει   αρσενικό.   Προϋπήρχε  αυτό  το πρόβλημα, 

δεν δημιουργήθηκε τώρα,  προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.  Θα 

μπει τώρα γρήγορα, πρόεδρε,   ένα φίλτρο, τι  θα μπει,  έτσι δεν είναι;  

Που είναι ο Χασαπίδης; Έφυγε.   

Αυτή την εβδομάδα; Έχει πρόβα μο υσικής.  Τι να πεις .  Κύριε 

ελέησον, Κύριε ελέησον βοήθησέ μας.  Αυτή την εβδομάδα θα μπει το 

φίλτρο; Μάλιστα. Ωραία.   

Έγιναν επίσης φρεάτια συλλογής ομβρίων στην οδό Παυσανία 

εδώ στις  Σέρρες.  Υπήρχαν προβλήματα με πλημμύρες δηλαδή. Έργο 

εξωτερικό,  κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

στο Χιονοχώρι μέσω προγράμματος.  Αποχετευτικό δίκτυο Σκουτάρεως 

–Μητρουσίου,  το οποίο είναι σε εξέλιξη,  προχωράει με πολύ καλούς 

ρυθμούς μέχρι αυτή την στιγμή.  

Αυτά όσον αφορά την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Τώρα πάμε σε έναν άλλ ο τομέα 

που και αυτός ήταν στις  προεκλογικές μας δεσμεύσεις,  ήταν μια από 

τις  προτεραιότητές μας από τις  δέκα έξι .  Αναπλάσεις πλατειών, 

διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων, βελτιώσεις παιδικών χαρών.  

Κατεδαφίσαμε πολλά κτίρια και διαμορφώσαμε κοινόχρηστους 

χώρους πολλούς.  Ορισμένα βλέπετε παραδείγματα, κάποιες 

φωτογραφίες από κάποια σημεία του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να τα 

είχαμε όλα, είναι πάρα πολλά, ο κ.  Μυστακίδης ξέρει .  Πόσα τέτοια 

ήταν Παύλε; Τριάντα έξι .   
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Επίσης δημιουργήσαμε την πλατεία Σκουτάρεως που  είχε βγει  

εκτός προγράμματος διότι  είχε φύγει  ο εργολάβος.  Ξαναρχίσαμε από 

την αρχή. Εντάχθηκε και πάλι,  έγινε η πλατεία Σκουτάρεως,  όπως 

επίσης έγινε το ίδιο και με την πλατεία Κάτω Καμήλας.   

Επίσης έγιναν διαμορφώσεις,  αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 

στην  Κοινότητα Ορεινής μέσω προγράμματος.  Αναπλάσεις 

κοινοχρήστων χώρων στον Οικισμό Χιονοχωρίου μέσω προγράμματος.  

Διαμόρφωση πλατείας πεζοδρομίου Καβάφη, επίσης μέσω 

προγράμματος.  Αναπλάσεις στην περιοχή Σιγής μέσα από την εισφορά 

σε χρήμα. Το ίδιο και στις  εργατικές κατοικίες Νίκαιας αναπλάσεις.   

Πάμε στην κοινωνική πολιτική.   

Πρέπει να πω ότι  στον τομέα της καθαριότητας συνολικά αυτά 

που προσθέσαμε,  τα χρήματα που προσθέσαμε μέσω προγραμμάτων και 

λίγα από δικά μας ήταν γύρω στις  800.000 ευρώ. Στον τομέα της  

Κοινωνικής Πολιτικής μέσω προγραμμάτων προσθέσαμε στον Δήμο 

1.600.000 ευρώ.  

Πήραμε ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο για τα παιδιά με κινητικά 

προβλήματα μέσω προγράμματος,  μέσω του ΟΠΑΠ. Επίσης 

ενταχθήκαμε στο Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα και 

φροντίζουμε μέσω αυτού του προγράμματος,  το οποίο νομίζω 

ολοκληρώθηκε και περιμένουμε να επεκταθεί,  έτσι δεν είναι 

Σταυρούλα; Ολοκληρώθηκε; Ακόμα. Τώρα ολοκληρώνεται.  Έτσι 

φροντίζουμε άτομα τα οποία,  ας πούμε,  έχουν Αλτσχάιμερ.  Τους 

βάζουν δεν ξέρω, ένα βραχιόλι,  τι  τ ους βάζουν και εάν τυχόν 

απομακρυνθεί από το σπίτι  μπορούν να τους βρουν πολύ εύκολα ή 

κάποιος που έχει  πρόβλημα με την καρδιά του,  του δίνουν ένα 

κουμπάκι και εάν αισθανθεί άσχημα πατάει το κουμπί,  αμέσως 
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ειδοποιείται το σύστημα, έρχονται,  τον παίρνουν με  το ΕΚΑΒ και τα 

λοιπά. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και ήμασταν δυο Δήμοι σε 

όλη την Ελλάδα νομίζω. Ή δυο ή πέντε Δήμοι που το πήραμε.   

Είχαμε ενταχθεί  στο Πρόγραμμα της Φτώχειας.  Λειτουργήσουμε 

την κοινωνική κουζίνα,  το κοινωνικό παντοπωλείο,  το κοινωνι κό 

φαρμακείο,  τον δημοτικό λαχανόκηπο, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε,  

τελείωσε,  εμείς  συνεχίζουμε όμως με δικά μας χρήματα πλέον να τα 

λειτουργούμε αυτά και περιμένουμε να ανοίξει  καινούργιο πρόγραμμα.  

Προμηθευτήκαμε εξοπλισμό για τα Ειδικά Σχολεία ύψους 

300.000 ευρώ. Κομπιούτερ,  θρανία και  διάφορα τέτοιο εξοπλισμό. 

Λειτουργήσουμε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Κακοποιημένων Γυναικών μέσω προγράμματος στην οικία Μάλλιου.   

Κατασκευάσαμε 250 ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Δημιουργήσαμε και έναν θεσμό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες,  τις  

Φωτεινές Ημέρες.   

Για τους γεωργο -κτηνοτρόφους γίνανε πολλά σεμινάρια,  

εκδρομές σε άλλες πόλεις ή και σε άλλες χώρες προκειμένου να 

πάρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν. Το ίδιο είχαμε 

σε πολλές εκθέσεις  παρουσία ο Δήμος Σερρών.  

Όσον αφορά τις  πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,  την 

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου την συνεχίσαμε μέσω προγράμματος.  

Προσπαθήσαμε και την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ένας 

θεσμός τον οποίο τον βρήκαμε και τον συνεχίσαμε  και τον ενισχύσαμε.   

Το ECO Festival   είναι ένας θεσμός που τον δημιουργήσαμε 

εμείς  επί  των ημερών μας.  Επίσης οι  Φωτεινές Ημέρες,  όπως είπα και 

προηγουμένως, ένας δικό μας θεσμός τον οποίο δημιουργήσαμε εμείς .  
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Το ίδιο η Πολιτεία των Ευχών δημιουργήθηκε γ ια πρώτη φορά το ΄13 

και λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία και το ΄13 και το ΄14.   

Καινούργιος θεσμός είναι επίσης ο θεσμός της Πάλης Παίδων 

Νεανίδων.  

Στον πολιτιστικό τομέα στο Κοινοτικό Κατάστημα του Λευκώνα 

λειτουργήσαμε την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Επίσης η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  την 

δική της χορωδία.  Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και ο Δήμος φυσικά κατ΄  επέκταση. Ο 

Δήμος έχει  την δική του νεανική χορωδία και ξανά κάναμε την μπάντα 

από την αρχή.  

Στο Κεντρικό μας Πάρκο δημιουργήσαμε την πίστα σκέιτ μπορντ.  

Ήταν ένα αίτημα παλαιό των παιδιών. Υλοποιήθηκε αυτό το όνειρό 

τους,  έγινε πραγματικότητα και το χαίρονται.  Μάλιστα πριν από καιρό 

είχαν σπάσει εκεί  τα όργανα, τα σπάσανε δυστυχώς, παρόλα που τα 

πήγαμε τα σπάσανε τα όργανα, τώρα τα ξανά κάναμε.  Να δούμε πόσο 

θα κρατήσουν;  

Και καλά είναι,  θα παρακαλούσα τα Μ.Μ.Ε.,  γιατί  έτυχε να δω 

μια φορά ένα Μ.Μ.Ε. να απευθύνεται στον Δήμαρχο γιατί  σπάσανε 

αυτά. Να μην λέει  τίποτα για τους πολίτες ή για τα παιδιά που 

σπάσανε τα όργανα αυτά, αλλά φταίει  ο Δήμαρχος που τα σπάσανε 

κάποιοι  άλλοι.   

Λοιπόν,  το πέταλο, το νότιο πέταλο του δημοτικού γηπέδου το 

μισό πέταλο έχει  αποκατασταθεί μέσω του ΟΠΑΠ. Τα μισά χρήματα τα 

βάλαμε εμείς ,  τα μισά ο ΟΠΑΠ.  

Μέσω προγράμματος κατασκευάσαμε,  ανακαινίσαμε,  

αποκαταστήσαμε τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ Αγίων Αναργύρω ν και 

Ομόνοιας.   
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Στην δημαρχιακή θητεία ΄11 -΄14 ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 

προγράμματα ύψους 38 εκατ.  ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι  

ολοκληρώσαμε το υπόγειο παρκινγκ πίσω από το Διοικητήριο.  Εδώ το 

παρκινγκ αυτό πρέπει να πούμε ότι  είχε ξεκινήσει οι  πρώτες,  ας  πούμε,  

προσπάθειες από τον Μητλιάγκα, είχε γίνει  διαγωνισμός,  απέβη 

άγονος,  το ίδιο και στην διάρκεια της θητείας του Μωυσιάδη. Επί της 

θητείας του κ.  Βλάχου καρποφόρησε ο διαγωνισμός,  ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος και όταν,  εν τω μεταξύ το έργο έγινε,  μισά χρήμα τα έβαζε ο 

ιδιώτης και μισά ο Δήμος.  Όταν αναλάβαμε εμείς  το έργο το βρήκαμε 

δημοπρατημένο με τον ανάδοχο, δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, τότε 

ξεκινούσε.  Τα λεφτά, τα μισά χρήματα τα βάλαμε από την ΣΑΤΑ της 

δικής μας θητείας και ο ολοκληρώθηκε το υπόγειο παρκιν γκ,  ένα 

ωραιότατο παρκινγκ.   

Το θέμα της δημοτικής αγοράς το ξέρετε.  Κατεδαφίσαμε την 

δημοτική αγορά και στην θέση της έγινε μια ωραιότατη πλατεία.  

Άνοιξε ο χώρος.  Έχουμε κάνει  μάλιστα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, έχει  

ολοκληρωθεί,  για να δούμε πως θα καλύψου με εκείνη την ασχήμια των 

πολυκατοικιών, τους τοίχους.   

Τώρα θα μας τον δώσουν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό; Μας τον 

δώσανε Ηλία; Τον φέρανε; Ακόμα δεν τον φέρανε; Θα τον φέρουν.  Τον 

ολοκλήρωσαν οι  αρχιτέκτονες,  ο Σύλλογος των Αρχιτεκτόνων.  

Πεζοδρομήσαμε την Μεραρχίας και αυτή η πεζοδρόμηση θα 

συνεχιστεί  και φέτος μέχρι την 29 η ς  Ιουνίου.  Πράγματι το κέντρο 

απέκτησε μια δυναμική.  

Έγινε το έργο των αστικών αναπλάσεων. Και εδώ πρέπει να 

πούμε οι  δημοτικές αρχές,  ο Δήμος έχει  μια συνέχεια και αυτό ήταν 

ένα διαχρονικό έργο.  Ξεκίνησε η διαδικασία επί θητείας της 
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Δημαρχίας του Βλάχου, έγινε ο διαγωνισμός,  είχε βγει  ο ανάδοχος,  δεν 

θυμάμαι;  Εκεί δεν είχε βγει  ακόμα ο ανάδοχος,  εμείς  ολοκληρώσαμε. 

Ναι,  ολοκληρώσαμε την διαδικασία,  βγήκε ο ανάδοχος και 

υλοποιήσαμε το  έργο.  Είχε εγκριθεί  η χρηματοδότηση, εμείς  

ολοκληρώσαμε την διαδικασία των διαγωνισμών και τα λοιπά και 

υλοποιήσαμε το έργο και δεν πειράζει ,  δεν το λέω τώρα αυτό σαν 

παράπονο, κατά την διάρκεια του έργου για ότι  κακό και ότι  παράπονο 

γινόταν το φορτώνανε  σε μας και εάν έλεγε κάποιος έναν καλό λόγο 

έλεγαν ότι  είναι του Βλάχου το έργο.  Δυστυχώς. Δεν πειράζει .   

Καλά είναι να τα λέμε.  Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε την αλήθεια,  

ποτέ δεν αδικήσαμε κανέναν,  λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.   

Λοιπόν,  εντάχθηκε ο Δήμος,  16 Δήμοι εντάχθηκαν σε όλη την 

Ελλάδα μεταξύ των οποίων και εμείς ,  την δέκατη σειρά πήραμε σε ένα 

πρόγραμμα Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις  Ανοικτών Δημόσιων Χώρων 

προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ.  Είναι ένα έργο το οποίο θα 

ξεκινήσει,  το πολύ σε δέκα μέρες ξεκινάει .  2 Φεβρουαρίου.  Θα πιάσει 

από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς,  ας το πούμε έτσι,  μέχρι την 

εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Όλα εκείνα τα στενά θα αναβαθμιστούν.  

Η περιοχή θα αποκτήσει αξία,  θα γίνει  όμορφη και είναι ένα έργο,  

πέρα του ότι  δίνει  ομορφιά και αξία στα ακίνητα, έχει  σχέση και με 

την υγεία των κατοίκων, διότι  θα πέσει η θερμοκρασία κατά τρεις  

βαθμούς.   

Εκεί ξέρετε η περιοχή είναι μπετονοποιημένη, θα μπουν δέντρα, 

λουλούδια,  σιντριβάνια,  θα αλλαχθούν το υλικό των δρόμων, θα μπει 

καινούργιο υλικό που δεν θα κρατάει την θερμότητα, θα αλλαχθούν τα 

φώτα, υπαίθριοι  ανεμιστήρες θα μπουν,  ποδηλατόδρομος,  

διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και τα λοιπά. Σίγουρα θα έχουμε πάλι 
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γκρίνια,  θα έχουμε αντιδράσεις,  διότι  αφαιρούνται και κάποιες θέσεις 

στάθμευσης,  όμως δεν είναι δυνατόν γιατί  θα αφαιρεθούν κάποιες 

θέσεις στάθμευσης να χάσουμε ένα τέτοιο έργο,  για όνομα του Θεού.  

Κάποιες εικόνες για το τι  θα συμβεί,  πως θα γίνει  εκεί  το,  πως θα 

είναι εκείνη η περιοχή.  

Για την αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη το είπαμε.  Λοι πόν,  τα 

στρατόπεδα. Νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία,  εγώ θα πω όλου 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  άσχετα με τις  διαφορές που, ενδεχομένως,  

υπήρχαν.  Διότι  από το σύνολο των τριών στρατοπέδων έκτασης 

συνολικής 345 στρεμμάτων, τα 300 στρέμματα θα περιέλθουν  οριστικά 

και αμετάκλητα στον Δήμο Σερρών και 45 στρέμματα κρατάει ο 

Στρατός.  Αυτό άλλωστε λέει  και ο νόμος.  Κάτι κρατάει και ο Στρατός.  

Εμείς από την διαπραγμάτευση πήραμε το 85% της έκτασης.   

Νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία στην ακίνητη περιουσία του Δήμου 

θα προστεθούν άλλα 300 στρέμματα. Είναι,  προπαντός το στρατόπεδο 

Εμμ. Παππά και Παπαλουκά είναι δυο ωραιότατα έτοιμα πάρκα. Το 

στρατόπεδο Εμμ. Παππά, είναι πιο ωραίο από του Παπαλουκά. Μην 

κοιτάτε του Παπαλουκά είναι πάνω στον δρόμο και το βλέπει ο 

κόσμος.  Εμμ. Παππά εάν πάτε μέσα  είναι ένα έτοιμο,  πανέμορφο 

πάρκο. Το συντηρούμε όσο μπορούμε,  κόβουμε τα χόρτα, το 

καθαρίζουμε,  πάνε οι  υπηρεσίες καθαριότητας τακτικά,  τα καθαρίσουν,  

η υπηρεσία πρασίνου κόβει τα χόρτα.  

Όταν ο Διευθυντής της υπηρεσίας Αξιοποίη σης 

Μετεγκατάστασης των Στρατοπέδων είχε έρθει  πέρυσι και τον πήγα 

και είδε τα δυο αυτά στρατόπεδα, μου λέει  ότι  αυτά τα στρατόπεδα 

είναι λες και εν ενεργεία στρατόπεδα. Τα κρατάτε τόσο καλά. Άσχετα 

τώρα τα κτίρια πράγματι έχουν καταρρεύσει και μπορούν να 
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ανακαινιστούν,  εγώ νομίζω βάζοντας φορείς ή φορείς εάν βάλουμε και 

με δικά τους έξοδα τα ανακαινίσουν ή μέσω προγραμμάτων.  

Το Κεντρικό μας Πάρκο.  

Το Κεντρικό Πάρκο εκεί  υπήρχε ένας παιδικός σταθμός.  Τον 

γκρεμίσαμε και επεκτάθηκε,  προσθέσαμε ακόμα ένα στρ έμμα στην 

έκταση του Κεντρικού Πάρκου. Σε αυτό το Κεντρικό Πάρκο 

ανακαινίσαμε το Θεατράκι,  λειτουργήσουμε το σιντριβάνι,  

λειτούργησε το αναψυκτήριο,  απέκτησε ζωή εκείνος ο χώρος,  κλείσαμε 

την οδό Δορυλαίων και 20 στρέμματα στην καρδιά της πόλης 

αποτελούν έναν ενιαίο χώρο και σε αυτόν τον χώρο βλέπετε αρχίζει  

αυτός ο χώρος σιγά –σιγά να περπατιέται.   

Γίνονται εκδηλώσεις και τον χειμώνα, το καλοκαίρι ακόμα 

περισσότερο. Το καλοκαίρι το απολαμβάνει ο κόσμος τον χώρο αυτό 

και με το αναψυκτήριο αλλά και με βόλτες  που κάνουν και τα παιδιά 

παίζουν σε εκείνο τον χώρο. Ασφαλώς και πρέπει ο χώρος αυτός να 

εξωραϊστεί .  Όμως μπορεί να εξωραϊστεί  μέσω προγράμματος μόνο. 

Αλλά το ότι  20 στρέμματα αποτελούν έναν ενιαίο χώρο στην καρδιά 

της πόλης,  νομίζω ότι  και με αυτές τις  π αρεμβάσεις που κάναμε,  

ανέξοδες,  είναι προς την θετική κατεύθυνση. Εκεί κάναμε φυσικά και 

την πίστα σκέιτ μπορντ και τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια.   

Έργα ύψους 27 εκατ.  ευρώ υλοποιούνται στις  Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες.   

Και εδώ τελειώνει η παρουσίαση. Εντάξει ,  δεν ήταν δυνατόν να 

τα πούμε όλα. Προσπάθησα και πω αυτά που κάναμε εμείς ,  ότι  κάναμε 

στην θητεία μας.  Νομίζω υπάρχει ένα,  είναι ισχυρό αυτό το δείγμα που 

έχω παρουσιάσει,  ασφαλώς υπόκειται στην κριτική όλων, της 

αντιπολίτευσης,  των δημοτικών συμβούλων, του Σερραϊκού λαού, 
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πάντα πρέπει να επιδιώκουμε το καλύτερο δεν υπάρχει να 

επαναπαυόμαστε ποτέ και ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι,  

πάντα πρέπει να λέμε ότι  κάναμε κάτι  άλλο μπορούσαμε να το κάνουμε 

και καλύτερο ή θα προσπαθήσουμε να τα  κάνουμε ακόμη καλύτερα.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και αγαπητό ακροατήριο εάν υπάρχουν 

ερωτήσεις;  Ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων. Υπάρχουν; Εάν δεν υπάρχουν 

πάμε απευθείας σε τοποθετήσεις.  Όσοι θέλουν να τοποθετηθούν να 

σηκώσουν το χέρι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Γι΄ αυτό είπα προηγουμένως ποιοι  θέλουν να ρωτήσουν. 

Κύριε Γιαννακίδη μόνο εσείς;  Μόνο εσείς .  Ωραία.  παρακαλώ. Το 

μικρόφωνο στον κ.  Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε είπες ότι  τα 345 στρέμμ ατα τα 300 θα περιέλθουν στον Δήμο, 

τα 45 θα δοθούν στον στρατό.  Ήθελα να ρωτήσω, εάν ο Δήμος είναι 

υποχρεωμένος αυτά τα 45 στρέμματα που θα παραχωρήσει στον στρατό 

εάν είναι υποχρεωμένος να κάνει  υποδομές,  ώστε εκεί  η περιοχή να 

είναι οικιστική και εφόσον  είναι υποχρεωμένος πόσο θα στοιχίσει  στον 

Δήμο, εάν έχετε κάνει  έναν πρόχειρο προϋπολογισμό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει  ότι  κάνει  σε όλες τις  περιοχές.  

Ότι γίνεται σε όλες τις  περιοχές το ίδιο θα κάνει  και εκεί .  Δεν υπάρχει 

διαφορά.  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας είπα.  Ότι υποδομές γίνονται σε μια περιοχή που μπαίνει  στο 

σχέδιο πόλεως και κατοικείται και γίνονται σπίτια,  τι  κάνει  ο Δήμος σε 

εκείνες τις  περιοχές;  Το ίδιο θα κάνει  και εκεί .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα θα τις  κάνει ,  αυτό καταλαβαίνω από την απάντησή σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα ότι υποχρεωμένος να κάνει  στις  άλλες περιοχές.  Στις  άλλες 

περιοχές να μην κάνει  αυτά που πρέπει να κάνει .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γνωρίζετε πόσο θα στοιχίσει  στον δήμο; Έχετε καθόλου εικόνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα τι  να στοιχίσει;  Μπορεί να μην στοιχίσει  και τίποτα.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά γίνονται και με την εισφορά σε χρήμα. Μην ξεχνάτε εάν γίνουν 

κατοικίες,  αυτοί που θα κατοικήσουν θα πληρώσουν. Πως γίνεται στις  

άλλες περιοχές,  κ.  Γιαννακίδη,  έτσι ακριβώς.  Πράξη εφαρμογής,  

εισφορά σε χρήμα. Έτσι θα γίνει  και εδώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη τώρα για τον διάλογο, πρέπει να γίνει  μια διαμόρφωση, 

δρόμοι,  αποχέτευση, νερό και τα λοιπά. Όλα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε η Σιγής που ήταν χωράφια είχε αποχέτευση; Είχε δρόμους;  
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα κάνουμε μια υποδομή για να την εκμεταλλευτεί  ο Στρατός.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ο Στρατός,  θα μπουν σπίτια,  θα κατοικήσουν εκεί ,  εάν κάνουν 

σπίτια,  όποτε κάνουν.  Δεν ξέρουμε τι  θα κάνουν.  Δεν ξέρουμε.  Μπορεί 

να μην γίνει  ποτέ τίποτα.  Αλλά εάν κάνουν σπιτια θα πληρώσουν αυτοί 

που θα μείνουν εκεί .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Από την πώληση των κατοικιών θα ωφεληθεί ο Στρατός και όχι  ο 

Δήμος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό είναι άλλο θέμα. Φυσικά, αφού είναι δική τους η …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά θα κάνουμε σε μια περιοχή υποδομές για να ωφεληθεί ο 

Στρατός.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα έργα όμως, τα έργα υποδομής θα τα πληρώσουν οι  κάτοικοι που θα 

μείνουν εκεί .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι Δήμαρχε ακριβώς,  τέλος πάντων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι είναι ,  τα έχουμε πει  πολλές φορές αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και προχωράμε σε τοποθετήσεις.  Ονοματεπώνυμα. Ο κ.  Μηλίδης.  

Άλλος τοποθέτηση; Κανείς;  Ελάτε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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 Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι ,  κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα είναι αλήθεια ότι  και εγώ 

περίμενα μια άλλη και έτσι το σκεφτόμουνα, μια άλλη εκδήλωση, 

λογοδοσία Δημάρχου, πολύ σημαντική,  κορυφαία εκδήλωση, πιστεύω 

ότι  δεν τιμήθηκε όσο έπρεπε και από εμάς και από εμάς,  κύριε 

Δήμαρχε αλλά και από τον κόσμο, τους φορείς,  γιατί  έχουμε μάθει να 

γκρινιάζουμε συνεχώς αλλά όταν πρέπει να κάνουμε προτάσεις είμαστε 

απόντες.   

 Νομίζω ότι  είμαστε σαν μια παρέα, εν πάση περιπτώσει,  οφείλω 

να πω κάποια πράγματα.  

Το πρώτο που θα επισημάνω, κύριε Δήμαρχε,  είναι ότι  αυ τό που 

παρουσιάσατε έχει  ξεφύγει  από το θέμα. Το θέμα είναι λογοδοσία 

Δημάρχου ΄13.  Αυτό ήταν λογοδοσία τετραετίας,  δεν ήταν ΄13.  Νομίζω 

είναι συγκεκριμένο.   

Αναφέρατε λοιπόν,  εγώ θα επικεντρωθώ στο ΄13,  αναφέρατε 

λοιπόν ότι  όλα έγιναν μέσα στην χρονιά αυτ ή νοικοκυρεμένα, με 

σωστή διαχείριση και με γνώμονα πάντοτε την βελτίωση της 

καθημερινότητας του πολίτη.  Με μείωση εάν είναι δυνατόν των 

οικονομικών του βαρών, όσο μπορεί και παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας.   

Θα μου επιτρέψετε,  κύριε Δήμαρχε να διαφωνήσω  παραθέτοντας 

παρακάτω τα εξής αδιάσειστα στοιχεία.  Δεν θα μείνω ούτε στα 

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν, ούτε στις  ληξιαρχικές πράξεις ,  αυτά 

θεωρώ ότι  τα κάνετε καλά. Εγώ θα κάνω μια προσέγγιση πολιτική 

λαμβάνοντας υπόψη την λογοδοσία που μας δώσατε και την οποία 

μελέτησα σε βάθος,  ώστε να μπορώ να είμαι,  να έχω και σκληρή 
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κριτική αλλά και τουλάχιστον εποικοδομητικός για την πόλη μας,  για 

τον Δήμο μας.   

Υποστηρίζετε λοιπόν ότι  οι  στόχοι σας είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Των κατοίκων της πό λεως.  Πρέπει όμως 

να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά, κύριε Δήμαρχε,  ότι  είστε 

Δήμαρχος και της περιφέρειας την οποία μάλλον την αντιμετωπίζετε 

σαν αποπαίδι .  Είναι μια φράση, ένας χαρακτηρισμός που σας τον έχω 

προσάψει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς επιμένετ ε σε αυτή την ίδια 

σχέση σας με την περιφέρεια.   

Την περιφέρεια την έχετε ξεχάσει πραγματικά και αυτό δεν είναι 

μόνο δική μου άποψη, είναι και η άποψη των συνδημοτών μας που 

ζουν στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους.  Την θυμηθήκατε πάλι 

στις  εκλογές.   

Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  μην ξεχνάτε ότι  η 

οικονομία της πόλης κατά μέγιστο βαθμό στηρίζεται στην αγροτική 

οικονομία,  στους αγρότες μας.  Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και 

μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι.   

Πώς όμως να παράγουν  οι αγρότες όταν πραγματικά αποτελεί  

μεγάλο κατόρθωμα να μπορεί να πάει στο χωράφι του; Γιατί  την 

αγροτική οδοποιία αναφέρομαι,  στην οποία τόσες φορές και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και μέσα σε συνεντεύξεις  στα ΜΜΕ σας 

έχουμε πει  ότι  τα χρήματα που διαθέτ ετε είναι πολύ λίγα,  ελάχιστα ως 

τίποτα. Και δεν  είναι μόνο αυτό και τα μηχανήματα που υπάρχουν 

δυστυχώς υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου για ένα μικρό 

ανταλλακτικό.  Ήμουνα δέκτης καταγγελιών που μηχάνημα δεν 

λειτουργούσε στην περιοχή Σκουτάρεως ε πί ένα μήνα γιατί  δεν 

βρίσκαμε τον οδηγό, γιατί  δεν είχαμε κάνει  μια ανάλογη σύμβαση. 
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Αυτά νομίζω είναι απαράδεκτα και δεν μπορούσαν οι  άνθρωποι να 

πάνε στο χωράφι.  Πως λοιπόν περιμένουμε ανάπτυξη από την 

περιφέρεια,  όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κωλύματα;  

Και ξέρετε γιατί  γινόταν αυτό; Γιατί  δεν υπήρχε συντονισμός του 

αρμόδιου πολιτικού φορέα του Αντιδημάρχου και εσάς προσωπικά 

κύριε Δήμαρχε με τις  υπηρεσίες.  Τους προέδρους των Τοπικών 

Συμβουλίων, δυστυχώς τους έχετε απαξιωμένους.  Σας ζητούν το 

ελάχιστο,  αυτό που είναι θεσμοθετημένο, την πάγια προκαταβολή. 

Είναι ένα μικρό ποσό με το οποίο μπορεί να κάνει  μικροπράγματα της 

καθημερινότητας και να απαλύνει,  να βγάλει κάποια προβλήματα μέσα 

από το χωριό του,  την Τοπική Κοινότητα. Μια κλειδαριά,  μια λάμπα. 

Δεν είναι δυνατόν αυτό να του το στερούμε.  Είναι πολύ ελάχιστο 

ποσό. Επιμένετε ότι  πρέπει να τα κάνετε όλα μόνοι σας.  Δεν είναι 

σωστό αυτό.  Δείχνει  συγκεντρωτισμό, δείχνει  υπερεγώ.  

Θα μπω σε ένα θέμα λόγω της κρίσης της μεγάλης,  της κρίσης 

που έχουμε,  την κοινωνική προστασία,  την κοινωνική πολιτική.   

Κύριε Δήμαρχε,  βασικό μέλημα της κάθε δημοτικής αρχής πρέπει 

να είναι ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας των πολιτών. Δυστυχώς 

αυτό το δίχτυ δεν το έχετε απλώσει πάνω από τους πολίτες.   

Πιο συγκεκριμένα, ποιο είναι σήμερα το βασικό πρόβλημα; Το  

βασικό πρόβλημα είναι η φτώχεια.  Αλήθεια,  πιστεύετε προσωπικά με 

το χέρι στην καρδιά ότι  έχετε προσεγγίσει  το πρόβλημα; Μάλλον όχι .  

Μάλλον όχι  εάν λάβουμε υπόψη μας ότι  το ποσό που διαθέτει  ο Δήμος 

είναι ελάχιστο.  Δεν αναφέρομα ι στα προγράμματα φτώχειας στα οποία 

αναφέρεστε.  Αυτά είναι προγράμματα, είναι άλλο κομμάτι.  Μιλάω για 

τον Δήμο αυτόν καθ΄ εαυτόν.  
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Και σε αυτό το πρόγραμμα που εν πάση περιπτώσει υπήρχε με 

τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.,  με τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής 

Υγείας  δεν είχατε και την καλύτερη συνεργασία.  Αυτό για μένα είναι 

απαράδεκτο.  Είτε συμφωνούμε σε οποιοδήποτε τομέα ή όχι ,  στα 

θέματα συνεργασίας που θα αντιμετωπίζουν την φτώχεια,  πρέπει να 

είμαστε μαζί.  Δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά.   

Θα πρέπει να πω ότι  λέτε συχνά και ίσως εν μέρει  έχετε δίκαιο,  

ότι  δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Θα σας θυμίσω μόνο ότι  

από εισφορές φόρους,  πρόστιμα, προσαυξήσεις,  ο Δήμος εισέπραξε 

250.000 ευρώ περισσότερο από το 2012 και υπάρχει  και  αύξηση του 

ΤΑΠ, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κατά 200.000 ευρώ από αυτά 

που είχαν προϋπολογιστεί .   

Δεν θα υποστηρίξω ότι  υπάρχουν λεφτά. Μακριά από μένα 

τέτοιος λαϊκισμός.  Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιους λαϊκισμούς,  όμως 

οφείλω κάποια πράγματα να τα πω.  

Έρχομαι κατευθείαν στην ακίνητη περιουσ ία την οποία θίξατε.  

Δεν την διαχειριστήκατε σωστά όπως έπρεπε.  Εκατό χιλιάδες ευρώ 

λέτε από την αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης.   

 Σας θυμίζω με έγγραφο που ζητήσαμε εμείς  ως παράταξη, ως 

οφείλαμε και ως είχαμε χρέος,  με έγγραφο λοιπόν που ζητήσαμε από 

τις  υπηρεσίες τα στρέμματα της καλλιεργήσιμης γης είναι 9.445, είστε 

ικανοποιημένος,  κύριε Δήμαρχε,  από τα έσοδα αυτά, από την 

αξιοποίησή τους;  Εγώ πάντως προσωπικά δεν είμαι και νομίζω και 

πολλοί από εδώ μέσα.  

 Δεν θα επεκταθώ για οικονομία χρόνου, γιατί  πιέζει  ο χρόνος.  

Αναφέρθηκα στην καλλιεργήσιμη γη γιατί  πραγματικά είναι ένα 
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χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει  έναν τρόπο λειτουργίας της 

δημοτικής αρχής.  Νομίζω ότι  εδώ έχετε ολιγωρήσει.   

 Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με ποια λογική υπάρχει υστέρηση εσόδων 

περίπου 400.000 ευρώ στα τέλη φωτισμού και καθαριότητας την 

στιγμή που αυξάνεται άλλος έμμεσος φόρος,  όπως είναι τα δικαιώματα 

ενταφιασμού, ανακομιδής; Περίπου 60.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα 

μπορούσαν να δοθούν για κοινωνική πολιτική,  το οποίο η παράταξή 

μου και εγώ προσωπικά σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και τέσσερα 

χρόνια σας το επισημαίνω.  

 Θέμα έργα.  

 Υποστηρίζετε ότι  η ΣΑΤΑ ήταν μικρή. Βεβαίως σίγουρα έχουν 

μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.  Το ποσό λοιπόν που εισπράξατε 

για το ΄13 είναι 1.403.700  ευρώ. Απολογισμός ΄13.  Σύμφωνα με την 

εισηγητική έκθεση χρησιμοποιήθηκαν τα 500.000 ευρώ. Υπάρχουν 

βέβαια έργα τα οποία δεν έχουν τελειώσει,  δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

Όμως το μεγαλύτερο ποσό αναφέρεται στο Αυτοκινητοδρόμιο.   

 Κύριε Δήμαρχε,  το Αυτοκινητοδρόμ ιο είναι ένα στολίδι ,  είναι 

ένα κόσμημα για τον Δήμο μας.  Πήρατε λοιπόν αυτό το κόσμημα που 

ήταν και σημαντική πηγή εσόδων και όχι  μόνο, ήταν και χώρος 

διαφήμισης των Σερρών όχι  μόνο στο Πανελλήνιο αλλά ακόμη και 

στην Ευρώπη, την οποία δυστυχώς, αυτόν τον χώρο, το 

αυτοκινητοδρόμιο το απαξιώσατε λόγω ολιγωρίας.  Σας το είχα 

αναφέρει πολλές φορές.  Είχατε ολιγωρήσει και είχατε προβεί σε 

τελείως άστοχους χειρισμούς.   

 Και αναφέρομαι σε άστοχους χειρισμούς όταν είχατε πάρει ως 

γνωμοδότηση, τότε πραγματικά μου είχ ε φύγει  το μυαλό, ως 

γνωμοδότηση αυτόν τον ειδικό επιστήμονα τον οποίο έφερε ο 
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εργολάβος όταν υπάρχει η ΕΣΠΕΛ και τόσοι άλλοι επίσημοι 

οργανισμοί.   

 Πολύ φοβάμαι,  κυρίες και κύριοι  ότι  το μάρμαρο θα το 

πληρώσουν πάλι οι  δημότες.  Εάν εσείς  είστε ευχαριστημέ νος από αυτή 

την πορεία,  εμείς ,  κύριε Δήμαρχε,  έχουμε διαφορετική αντίληψη.  

 ΧΥΤΥ. Ήσασταν Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και Δήμαρχος 

Σερρών, εγκρίνατε λοιπόν την προγραμματική σύμβαση στα πλαίσια 

του έργου Σ.Δ.Ι .Τ.  υλοποίηση μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων 

Νομού Σερρών. Σας λέω λοιπόν ότι  με την σύμβαση αυτή 

εξασφαλίζονταν τα κέρδη μόνο του αναδόχου. Δεν λάβατε υπόψη ότι  

το βάρος,  το οικονομικό βάρος των συμπολιτών μας είναι πάρα πολύ 

μεγάλο και θα είναι πολύ μεγάλο για πολλά χρόνια.   

 Εμείς αυτό το θέμα το ε ίχαμε κάνει  σημαία,  το είχαμε αντιληφθεί 

έγκαιρα και θυμάστε σε πολλά συμβούλια είχαμε κρούσει τον κώδωνα 

του κινδύνου, ακόμη την εποχή που γινόταν ο ανταγωνιστικός 

διάλογος.  Δυστυχώς μιλούσαμε σε ώτα μη ακουόντων. Πραγματικά 

είχε εκπλαγεί ότι  τότε το θέμα  δεν το γνωρίζατε καθόλου και μας 

παραπέμπατε σε διάφορες επιτροπές και τα λοιπά. Λέγατε ότι  εγώ δεν 

είμαι τεχνικός σύμβουλος.  Μα δεν σας είπε κανείς  ότι  είστε τεχνικός 

σύμβουλος.  Πολιτικός προϊστάμενος όμως είστε.   

 Και παρόλα αυτά με την έντονη αντίδρασή  μας τόσο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στα Μ.Μ.Ε.,  γιατί  έπρεπε να 

ενημερωθούν οι  συνδημότες μας,  παρόλα αυτά κάτι  πετύχαμε,  κάτι  

ελάχιστο για το οποίο πραγματικά ως παράταξη και εγώ προσωπικά 

νοιώθω μια ικανοποίηση.  

 Την Διεύθυνση Καθαριότητας.   
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Άμα διαβάσει κανείς  την έκθεση θα πιστέψει πραγματικά ότι  

βρίσκεται σε άλλη πόλη. Αναφέρεται στην έκθεση ότι  οι  κεντρικοί 

δρόμοι της πόλης σαρώνονται καθημερινά και πλένονται πολύ τακτικά 

όπως και οι  κάδοι.   

Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι   στην ίδια πόλη ζούμε .  Δεν 

νομίζω ότι  κανείς  πολίτης έχει  αυτή την άποψη. Γίνεται λόγος στην 

έκθεση για την συντήρηση των οχημάτων και ότι  γίνονται όλες οι  

απαιτούμενες προμήθειες,  ανταλλακτικά και τα λοιπά. Γι΄ αυτό τα δυο 

τρίτα των οχημάτων ήταν σε αχρηστία; Όμως παρόλα αυτά  ξοδεύτηκαν 

πολλά ποσά, υπέρογκα για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε 

εργολαβίες,  σε εργολάβους.  Εάν αυτό είναι δική σας επιλογή, ας το 

κρίνει  ο κόσμος.  Όμως δεν πρέπει να διαστρεβλώνετε την 

πραγματικότητα πως γίνεται με την ανακύκλωση. Δείξατε και 

ορισμένες διαφάνειες για την ανακύκλωση.  

Σας είχαμε επισημάνει εμείς  πολλές φορές στο θέμα αυτό ότι  

πρέπει να είναι η ανακύκλωση πρωταρχικός στόχος κάθε Δήμου γιατί  

είναι πραγματική πηγή εσόδων. Είχαμε μάλιστα προτείνει  και ένα 

σλόγκαν, «Κάντε την ανακύκλωση μόδα» δεν ξέρω εάν το θυμάστε.  

Εξάλλου αυτή είναι και η οδηγία της Ε.Ε. ανακύκλωση. Και η 

απόφαση των περιφερειών της Ε.Ε.,  η 91,  εάν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι  

θα χρηματοδοτούνται έργα που προάγουν την ανακύκλωση και 

σέβονται,  βέβαια,  το περιβάλλον.   

Δυστυχώς, σύμφωνα με την δική σας εισήγηση, λογοδοσία,  μόνο 

το 10% των σκουπιδιών ανακυκλώνονται όταν ο στόχος είναι 90%. 

Βέβαια ούτε και εγώ πιστεύω ότι  μπορούμε εμείς  ως Έλληνες να 

φτάσουμε εκεί .  Δεν έχω ψευδαισθήσεις,  αλλά θα μπορούσαμε να 

ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν έγινε από μέρους της δημοτικής αρχής 
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αυτή η ενημέρωση, αυτή η παιδεία που χρειάζεται στους δημότες μας 

και βέβαια οι  καλύτερες συμβάσεις στις  οποίες θα αναφερθώ.  

 Ενδεικτικά θα σας αναφέρω, επειδή η πορεία αυτή που 

ακολουθήσαμε με την ανακύκλωση  είναι λαθεμένη, μερικά νούμερα.  

 Μόνο για την μισθοδοσία των εργαζομένων ο Δήμος πληρώνει 

250.000 ευρώ. Εδώ πρέπει  να προσθέσουμε καύσιμα, ανταλλακτικά για 

τα αυτοκίνητα και τους κάδους με βάση την σύμβαση. Η σύμβαση, 

κύριε Δήμαρχε,  το έχω πει  και στο συ μβούλιο,  είναι τριτοκοσμική. Δεν 

ξέρω εάν την έχετε μελετήσει σε βάθος,  νομίζω ότι  θα έπρεπε να την 

έχετε διαβάσει και μάλιστα στις  20 Σεπτεμβρίου του ΄13 ανανεώθηκε 

για έξι  χρόνια.   

 Όταν λοιπόν εγώ υπογράφω μια σύμβαση με την Ελληνική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης για έξι  χρόνια για έναν τόσο νευραλγικό 

τομέα, νομίζω ότι  θα προσπαθούσα να αλλάξω κάποια σημεία και 

έπρεπε να αλλάξω κάποια σημεία.  Το έχουν κάνει  άλλοι Δήμοι.  Εμείς 

πια τόσο γαλαντόμοι είμαστε,  τόσο πλούσιοι,  τόσο δεν έχουμε ανάγκη;  

 Σας ενημερώνω λοιπόν ότι  τα απορριμματοφόρα και οι  700 κάδοι 

είναι μέσα στις  συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανακύκλωσης.  

Διαβάστε στην σύμβαση, γι΄ αυτό και δεν πρέπει αυτά τα παρουσιάζετε 

ως μεγάλη επιτυχία,  είναι μέσα στην σύμβαση.  

 Δεν αναφερθήκατε καθόλου στα εκα τό χρόνια,  γιατί  μιλάμε για 

απολογισμό, λογοδοσία ΄13,  εκατό χρόνια από την απελευθέρωση των 

Σερρών. Υπήρχε τέτοια προχειρότητα, πραγματικά πρώτη φορά την 

είδα.  Είχαμε κάνει  προτάσεις εμείς  ως παράταξη συγκεκριμένες με 

χαμηλό οικονομικό κόστος αλλά και προ τάσεις οι  οποίες θα προέβαλαν 

καλύτερα την πόλη μας.  Αγνοήθηκαν. Είχαν γίνει  σπατάλες σε 

εκδηλώσεις,  εκδηλώσεις οι  οποίες τίποτα δεν είχαν να προσφέρουν για 
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την λαμπρή αυτή επέτειο.  Ούτε είχαν σχέση με το νόημα της 

εκδήλωσης και γι΄ αυτό,  κυρίες και κύριοι ,  πέρασαν απαρατήρητες.   

 Πείτε μου, θυμάται κανείς  κάτι  από τα εκατό χρόνια; Δεν θα 

έπρεπε να μείνει  κάτι  έστω στην μνήμη ότι  στα εκατό χρόνια έγινε 

αυτό σαν εκδήλωση στην πόλη; Δεν έγινε.  Μπορούσαν να αναφερθούν.   

 Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Και εδώ μ πορώ να πω ότι  έγιναν 

κάποια έργα, δεν θα τα αμφισβητήσω, όμως έγιναν και αρκετές πολλές 

σπατάλες.  Χρειαζόταν επτά μελέτες για την Τοπική Κοινότητα 

Ελαιώνα; Μια τόσο μικρή Κοινότητα επτά μελέτες;  Δεν μπορούσαν 

αυτές να συμπτυχθούν; Είχαμε χρήματα να πληρών ουμε ειδικούς 

συμβούλους; Όχι βέβαια.   

 Επίσης,  πολλές φορές έχουμε πει  όχι  σε απευθείας αναθέσεις.  

Έχετε κάνει  πάρα πολλές.  Κάπου βλέπω εδώ διακόσιες  19.000, εάν 

θυμάμαι καλά και έτσι το έχω σημειώσει.  Οι απευθείας αναθέσεις 

χρειάζονται μόνο σε εξαιρετικές ανάγκες και κατεπείγουσες.  Όχι 

αλλού. Εδώ σηκώνει να πούμε εκείνο το ότι  η γυναίκα του Καίσαρα 

δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται.  Εγώ δεν είπα 

ότι  ήταν παράνομες ποτέ,  δεν είπα κάτι  τέτοιο,  αλλά δεν είναι ηθικό.   

Άρα λοιπόν μειώστε τες.   

 Οργάνωση και συντήρηση, διαχείριση πρασίνου στις  Ενότητες 

Σερρών, Σκουτάρεως και τα λοιπά. Θεωρούμε ότι  και εκεί  δόθηκαν 

ποσά πολύ μεγάλα. Δεν χρειάζονταν τόσα πολλά. Δεν έγινε σωστή 

διαπραγμάτευση πιστεύω.  

 Για τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πιστεύω ό τι  και στα χωριά 

υπάρχει πρόβλημα αλλά η πόλη, η πόλη ασφυκτιά.   

 Κύριε Δήμαρχε,  μέσα στα χρόνια που πέρασαν και για το ΄13 που 

αναφέραμε δεν έγινε καμία σημαντική προσπάθεια να απαλλάξουμε 
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λίγο,  να ξεαγχώσουμε τον κόσμο από αυτό το συνεχές άγχος του 

κυκλοφοριακού προβλήματος.  Είχαμε προτείνει ,  γ ιατί  εμείς  και 

αναγνωρίζετε από όλους,  ότι  κάνουμε προτάσεις μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Δεν μιλάμε επί της διαδικασίας.  Συγκεκριμένες προτάσεις.  

Είχαμε πει  για διανοίξεις  οδών, για μονοδρομήσεις,  για την περίφημη 

αυτή Νικομήδειας.  Επιτέλους λίγο να απελευθερωθεί το κέντρο. Δεν 

έγινε κάτι  τέτοιο.   

 Λέτε ότι  θα γίνει  καινούργια μελέτη και μάλιστα είχα 

διαφωνήσει μέσα στο συμβούλιο.  Είπα εντάξει  με τις  μελέτες,  ας 

λειτουργήσει αυτή η μελέτη Παρασκευοπούλου πλήρης και να δούμε 

που υπάρχει το πρόβλημα. Ο κόσμος ασφυκτιά,  ούτε στην Αθήνα δεν 

είναι έτσι.   

 Για τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

Για τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. θα πω ότι  έγιναν θετικά βήματα, 

λειτούργησε καλά, πιστεύω ότι  έγιναν κάποια περιττά έξοδα έναντι  

τρίτων αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι  γενικά είναι σε καλό 

δρόμο, εκείνο που χρειάζεται είναι να αναβαθμίσουμε τις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες,  το Κολυμβητήριο,  στα Κ.Α.Π.Η..  

 Για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  είπατε για την μείωση. Θυμάστε από την 

πρώτη μέρα το ΄11 στην θητεία σα ς είπαμε ότι  υπάρχει  οικονομική 

δυσπραγία μεγάλη, θα πρέπει να μειωθούν τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η..  

Τότε δεν εισακουστήκαμε,  βέβαια μετά προχωρήσατε σε κάποιες 

μειώσεις.  Εγώ όμως θα αναφερθώ σε ένα από τα μεγαλύτερα, το 

μεγάλο έργο αποχετευτικό Σκουτάρεως –Μητρουσίου.  Εκεί,  κύριε 

Δήμαρχε,  υπήρξε εμπαιγμός των κατοίκων και μην αμφιβάλλετε γι΄ 

αυτό.  Υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για σύναψη δανείου 1 
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εκατ.  ευρώ. Αυτή η απόφαση δεν έχει  ανακληθεί,  ακόμα είναι εν ισχύ.   

Και αυτή επιβαρύνει τους κατοίκους.  Μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή 

να ενεργοποιηθεί .  Καταλαβαίνετε τι  δυσμενείς  επιπτώσεις θα έχει  κάτι  

τέτοιο;   

Στο θέμα του αποχετευτικού Σκουτάρεως –Μητρουσίου υπήρχαν 

από μέρους σας παλινωδίες.  Δηλαδή στην αρχή τους είπατε ότι  θα 

πληρώσουν από 1.200 ευρώ κατά παροχή. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να 

πληρώσουν κάτι  τέτοιο.  Έπρεπε να πληρώσουν μόνο τις  ιδιωτικές 

συνδέσεις τους.   

Στην συνέχεια,  επειδή το ποσό ήταν υπέρογκο και υπήρξε γενική 

κατακραυγή αλλά και λόγω προεκλογικής περιόδου το κατεβάσατε 400 

ευρώ. Αυτή την στιγμή συζητώ με τους δημότες των περιοχών αυτών 

και μου λένε ότι  πραγματικά δεν ξέρουμε τελικά πόσα θα πληρώσουμε.  

Και ουαί και αλίμονο βέβαια,  εάν ενεργοποιηθεί  αυτή η απόφαση.  

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και τελειώνω 

σε δυο λεπτά κυρίες και κύριοι .   

Στην προώθηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των 

γεωκτηνοτρόφων του Δήμου μας με νέες μεθόδους είπατε ότι  έγιναν 

πολλά, πήγαν εκδρομές,  πήγαν εδώ, έγιναν ημερίδες.  Ναι,  έγιναν δυο 

ημερίδες χωρίς πρακτικό ενδιαφέρον.  Πρακτικό αποτέλεσμα δεν 

υπήρξε.   

Ακούστε κύριε Δήμαρχε,  στον νευραλγικό τομέα αυτό της 

γεωκτηνοτροφικής ανάπτυξης χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις.  Δεν 

έγιναν.  Απαιτείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός και όχι  σπασμωδικές 

κινήσεις.  Ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομ ίας,  

ιδιαίτερα στην περιοχή μας που είναι και από τις  ευφορότερες της 

Ελλάδος.   
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Πρώτα θα πρέπει να γίνει  διερεύνηση τι  θέλουμε,  στην συνέχεια 

τι  μπορούμε να κάνουμε και στο τέλος –τέλος τι  ζητάει η αγορά. Αυτό 

δεν αναλάβατε μια τέτοια πρωτοβουλία σαν Δήμος .  Μπορεί να 

παρεμβαίνει  και το Υπουργείο Γεωργίας και η Διεύθυνση Γεωργικής 

Ανάπτυξης,  συμφωνώ αλλά ο Δήμος ως επικεφαλής οργανισμός έπρεπε 

να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.   

Κατά κύριο λόγο χρειάζεται συλλογικότητα με τους γεωργούς,  

τους κτηνοτρόφους,  το Επιμελητήριο,  την Διεύθυνση Γεωργίας.  Δεν 

πήρατε τέτοιες πρωτοβουλίες.  Πιστεύω, κύριε Δήμαρχε,  ότι  παρόλο ότι  

είστε κτηνίατρος και ξέρετε και πόσο και η κτηνοτροφία μπορεί να 

δώσει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας,  δεν το έχετε πιάσει το 

θέμα σωστά. Σίγουρα μπορούμε να βγούμε μπροστά να υπάρξει μια 

οικονομική ανάκαμψη από αυτόν τον πρωτογενή τομέα.  

Όλα τα παραπάνω τελειώνοντας,  κύριε Δήμαρχε,  είναι μερικά 

δείγματα για την διοίκηση του ΄13.  Θα πρέπει να σταματήσετε να είστε 

τόσο συγκεντρωτικός.  Πιστεύω αυτό κάνει  κακό στους δημότες.  

Χρειάζεται συνεργασία,  συλλογικότητα.  

Τώρα ξεκίνησε εδώ και έξι  μήνες η καινούργια σας θητεία.  

Πρέπει να αλλάξετε ρότα, ώστε να ανακουφίσουμε,  όσο μπορούμε,  

τους συνδημότες μας.  Υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να γίνουν 

περικοπές από άλλες δαπάνες αλόγιστες και να δώσετε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κοινωνική προστασία.  Σε αυτό το δίχτυ προστασίας που 

σας ανέφερα στην αρχή.  

Εν πάση περιπτώσει,  πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι  ο Δήμος 

Σερρών δεν μπορεί να είναι ουραγός.  Είναι από  τους μεγαλύτερους 

Δήμους της Ελλάδος.  Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς  και στην 

Κεντρική Μακεδονία οι  δεύτεροι.  Άρα στην πίτα που θα μοιράζεται 
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οπουδήποτε πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και όχι  ουραγοί.  Τιμή μας 

και καμάρι η μας που είμαστε Σερραίοι  δημότες.   

Γι΄ αυτό σας είχα πει  κάποτε,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  θα πρέπει να 

συμμετέχετε στην ΚΕΔΕ, ΠΕΔ και τα λοιπά, για να έχετε φωνή, να 

έχετε λόγο.  Δεν μπορεί να βλέπω εγώ Δήμους,  δεν έχω τίποτα με τους 

άλλους Δήμους,  των επτά και των δέκα χιλιάδων να μιλάνε και μην 

μιλάει ο Δήμος των Σερρών των εκατό χιλιάδων. Νοιώθω άσχημα σαν 

δημότης,  όχι  μόνο σαν αρχηγός παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι  πάντοτε σας κάνουμε κριτική αλλά 

κριτική εποικοδομητική, όχι  έτσι για να κάνουμε απλή αντιπολίτευση .   

 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν πρέπει να πω ότι  ο κ.  Μηλίδης πράγματι διακατέχεται από 

έναν πολιτικό πολιτισμό και από αξιοπρέπεια.  Καλά κάνει  και κάνει  

την κριτική του,  πάντα και κριτική κάνει  καλό και στην δημοτική αρχή 

για να βελτιώνεται.  Και η κριτική που ασκεί ο κ.  Μηλίδης πράγματι 

την ασκεί μέσα σε πλαίσια πολιτικού πολιτισμού και αξιοπρέπειας.   

 Όμως και εγώ και με την σειρά μου έχω να απαντήσω σε αυτά 

που είπε ο κ.  Μηλίδης.  Καταρχήν να πω ότι  σε όλα αυτά που είπε ο κ.  

Μηλίδης ο Σερραϊκός λαός απάντησε στις  25 Μαΐου του ΄14.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην το λέτε αυτό….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς να μην το πω, είναι πραγματικότητα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέλος πάντων, τώρα εντάξει .  Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί.  Η λογοδοσία είπατε ότι  ήταν τετραετίας και 

όχι  του ΄13.  Η λογοδοσία ήταν του ΄13 και θα σας πω ένα απλό 

παράδειγμα. Το ΄13 εντάχθηκε ο Δήμος οριστικά,  ένα παράδειγμα και 

αυτό ισχύει  και για πολλά άλλα, εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα 

των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Δεν έπρεπε να το πούμε; Το ΄15 

ξεκινάει  το έργο και στην λογοδοσία του ΄15 θα το πούμε ότι  ξεκινάνε 

οι  βιοκλιματικές αναπλάσεις.  Το ΄12,  στην λογοδοσία του ΄12 είπαμε 

ότι  κάναμε πρόταση για τις  βιοκλιματικές αναπλάσεις.  Δεν θα το 

πούμε; Έτσι είναι.  υπάρχει  μια σειρά,  υπάρχει μια διαδικασία και την 

διαδικασία αυτή την αναφέρουμε κάθε χρονιά.  Την όποια διαδικασία 

κάνουμε.  Αυτό ισχύει  και για όλα.  

 Όλα όσα ανέφερα, όλα όσα ανέφερα άλλα ολ οκληρώθηκαν μέσα 

στο ΄13,  άλλα ήταν σε εξέλιξη και άλλα ξεκίνησαν με προτάσεις το 

΄13.   

 Αυτό επίσης που είπε ο κ.  Μηλίδης,  ότι  έχουμε ξεχάσει τα χωριά.  

Το απαντήσαμε πολλές φορές.  Από τα 38 εκατ.  που ενταχθήκαμε σε 

προγράμματα, τα 27 είναι στα χωριά.  Τα 2 7  εκατ.  ευρώ είναι στα 

χωριά.  Να αναφέρω στο Χιονοχώριο το δίκτυο ύδρευσης 1 εκατ.  και;  Η 

πλατεία Σκουτάρεως; Πλατεία Κάτω Καμήλας; Το αποχετευτικό 

Σκουτάρεως Μητρουσίου 13 εκατ.;  Η πλατεία για αναπλάσεις Ορεινής;  

Αυτό δείχνει  εγκατάλειψη των Κοινοτήτων;  

 Δεν είναι δυνατόν όμως σε όλες τις  Κοινότητες να γίνονται έργα. 

Δηλαδή, διότι  αυτό το ακούω και μερικές φορές και από πολίτες που 

ενδεχομένως παρασύρονται,  λέει  ο πολίτης ότι  σε εκείνο το χωριό 
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γίνεται πλατεία,  γιατί  δεν γίνεται και στο δικό μου το χωριό;  Αυτά που 

ανέφερα μάλιστα είναι μέσω προγραμμάτων. Μεγάλα έργα, πολλά 

λεφτά. 27 εκατ.  χώρια η ΣΑΤΑ που δίναμε,  τα μικρά ποσά. Λίγη ήταν 

η ΣΑΤΑ, τόσα δίναμε.   

 Λοιπόν,  δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε όλα τα χωριά,  γίνεται 

ένα αποχετευτικό στο Σκόυταρι,  Μητρο ύσι,  δεν μπορεί ταυτόχρονα να 

γίνει  σε όλα τα χωριά αποχετευτικό ή το ίδιο έργο σε όλα τα χωριά.  

Γιατί  στις  συνοικίες τις  πόλης γίνανε περισσότερα; Μα είναι δυνατόν 

σε μια θητεία και μάλιστα δύσκολη θητεία,  δύσκολη θητεία να γίνουν 

έργα παντού σε κάθε γωνιά του Δήμου; Για όνομα του Θεού. Στις  

καλές εποχές δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά.  

 Όμως ότι  μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε είτε μέσω 

προγραμμάτων ή από οποιεσδήποτε άλλες πηγές το κάναμε.  Πείτε μας 

εάν δεν αξιοποιήσαμε μια πηγή. Εάν υπήρχε ένα πρόγραμμα κάπου  και 

δεν το κτυπήσαμε και δεν το πήραμε;  

 Ήμασταν από τους Δήμους που ενταχθήκαμε στα περισσότερα 

προγράμματα. Επτά Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα με τον Ελαιώνα, 

άσχετα εάν πάγωσε τώρα, για όλους πάγωσε, μέσα εμείς .  Δεκαέξι 

Δήμοι βιοκλιματικές σε όλη την Ελλάδα, μέσα εμείς .  Και πόσα άλλα. 

Το κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα λοιπά.  

 Λοιπόν,  δεν είναι αλήθεια αυτό και την ΣΑΤΑ είδαμε με τι  

δικαιοσύνη την μοιράσαμε ανάλογα με τον πληθυσμό σε όλες τις  

Κοινότητες.  Τα λεφτά όμως είναι λίγα.  Λίγα ήταν τα λ εφτά, αυτά ήταν,  

αυτά μοιράζαμε.  Τα μοιράζαμε δίκαια.  Δεν ρίχναμε τα χωριά.  Ανάλογα 

με τον πληθυσμό που είχαν τους δίναμε και τα χρήματα. Όμως τα 

λεφτά είναι λίγα.   

 Αγροτική οδοποιία.   
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 Κάθε χρόνο βάζουμε ένα κονδύλι για την αγροτική οδοποιία.  

Λέτε ήταν μικρό. Μικρό είναι,  βέβαια.  Όταν η ΣΑΤΑ, κοιτάξτε,  αυτά 

τα έργα γίνονται μέσω ΣΑΤΑ κυρίως ή με ελάχιστα χρήματα του 

Δήμου εάν υπάρχουν,  που δεν υπάρχουν.  Η ΣΑΤΑ το 2009 στον πρώην 

Δήμο Σερρών πριν τον Καλλικράτη ξέρετε πόσο ήταν; 2.200.000 ευρώ. 

Μετά τον Καλλικράτη η ΣΑΤΑ, όταν ο Δήμος έγινε ο μισός Νομός 

πήγε στις  800.000 για όλο τον Δήμο, τον Καλλικρατικό Δήμο. Τι θα 

γίνει  δηλαδή; Πώς θα κάνεις;   

Ταχυδακτυλουργός να είσαι,  μάγος να είσαι,  θεός να είσαι δεν 

μπορείς να κάνεις  αυτά που θέλεις .  Αυτή είναι μια πραγματικότητα. 

65% κάτω μειώθηκε η ΣΑΤΑ. Μηχανήματα δεν λειτουργούσαν, 

ανταλλακτικά λέτε ότι  δεν υπήρχαν και τα λοιπά. Βεβαίως δεν 

υπήρχαν,  βεβαίως δεν υπήρχαν.  Ακινητοποιημένα μηχανήματα για 100 

ευρώ ανταλλακτικό.  Γιατί;  Γιατί  ήρθε ο Καλλικράτης και λέει  ότι δεν 

θα κάνετε καμία νέα δαπάνη εάν δεν ξεπληρώσετε τα παλαιά.  Δέκα 

εκατομμύρια χρέη πήραμε.  Άντε να περιμένεις  να πληρώσεις τα παλαιά 

ανταλλακτικά με τα χρέη που είχαμε για να πάρουμε ανταλλακτικό 

εκατό ευρώ.  

Η θητεία που μας πέρασε ήταν μια κόλαση κ αι δεν υπερβάλω με 

αυτό που λέω. Ρωτήστε όλους τους Δημάρχους.  Δεν υπήρχε πιο 

δύσκολη θητεία.  Η πιο δύσκολη θητεία των 50 τελευταίων ετών ήταν 

αυτή. Εν μέσω Καλλικράτη και πτώχευσης του κράτους.   

Και μηχανήματα δεν λειτουργούσαν. Τώρα και μηχανήματα να 

πάτε να δείτε αρχίζουν και μπαίνουν σε μια τάξη, έχουμε διορθώσει 

πολλά μηχανήματα, διότι  δώσαμε αρκετά από τα χρέη και μπορούμε να 

κινηθούμε,  πάλι δεν κινούμαστε όπως πρέπει,  δεν είμαι 
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ευχαριστημένος,  θα ήθελα να ήμασταν πολύ καλύτερα αλλά είμαστε 

καλύτερα από την προ προηγούμενη θητεία.   

 Οι Πρόεδροι απαξιωμένοι γιατί  δεν τους δίνουμε την πάγια 

προκαταβολή.  

 Πώς να δώσεις την πάγια προκαταβολή; Την δώσαμε την πρώτη 

χρονιά.  Μετά αλλάζει  η νομοθεσία και λέει  προϋπολογισμό θα κάνετε 

βάσει των εισπραχθέντων.  

 Παλαιά οι  προϋπολογισμοί ξέρετε πως γίνονταν; όλα ήταν 

πέτσινα.  Λέγανε ότι  θα πάρουμε τόσα έσοδα δήθεν,  διογκώνανε τα 

έσοδα και βάζανε έξοδα και γι΄ αυτό πέφτανε έξω. Τώρα και σωστό 

είναι αυτό που κάνανε,  πρέπει κάποτε να γίνουμε άνθρωποι,  πρέπει 

κάποτε να  νοικοκυρευτούμε.  Λέει  ότι  τι  χρήματα έχεις  στο ταμείο;  Με 

αυτά τα χρήματα που έχεις ,  με αυτά θα κάνεις  έργο.   

 Λοιπόν,  για να κλείσουμε προϋπολογισμό κόψαμε τα πάντα. Τα 

πάντα. Δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός.  Όταν ένας προϋπολογισμός 

ήταν πέτσινος κατά 5,  κατά 10 εκατ.  πως θα τον κάνεις  ξαφνικά 

ρεαλιστικό; ισοσκελισμένο; Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι 

κανένας που από άλλο πλανήτη ήρθε εδώ; Δεν τα ξέρετε αυτά; Τα 

ξέρετε.   

 Κοινωνική πολιτική.   

Καλά, μέσα από τα προγράμματα δεν ασκείται κοινωνική 

πολιτική; Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μόνο με τα χρήματα του Δήμου 

από αυτά που έχει  στο ταμείο του,  μόνο με αυτά ασκείται κοινωνική 

πολιτική; Αλλά και τα λεφτά που έρχονται από τα προγράμματα δεν 

είναι λεφτά του Δήμου; Δηλαδή όταν μπήκαμε στο πρόγραμμα της 

φτώχειας και  πήραμε 800.000 ευρώ για δυο χρόνια,  αυτά τι  είναι;   Και 
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λειτουργήσαμε Κοινωνική Κουζίνα,  Παντοπωλείο,  Λαχανόκηπο, 

Φαρμακείο,  αυτά τι  είναι δηλαδή; Αυτά δεν πιάνονται;   

1.650.000 ευρώ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 

προσθέσαμε μέσω προγραμμάτων. Το αυτοκίνητο που πήραμε για τα 

άτομα με κινητικά προβλήματα αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική; Το 

κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα άτομα με Αλτσχάιμερ,  για 

αυτούς που πάσχουν από έμφραγμα δεν είναι κοινωνική πολιτική; Το 

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Γυναικών δεν είναι κοινωνική 

πολιτική; Μα θα χάσω τα λογικά μου δηλαδή ώρες –ώρες και αυτό 

επαναλαμβάνεται συνέχεια.  Λέτε ότι  δεν κάνατε κοινωνική πολιτική.  

1.650.000 στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής,  χώρια από τα λίγα 

λεφτά από το Ταμείο του Δήμου. Λίγα λεφτά από το ταμείο του Δήμου. 

Αυτά ήταν.  Βρείτε μου από πού θα τα δώσουμε; Πώς θα τα βρούμε;  

Το 1.650.000 μέσω προγραμμάτων, για όνομα του Θεού δεν είναι 

κοινωνική πολιτική; Μα τα λέτε σοβαρά αυτά; Μπορείτε να πείσετε 

κανέναν;  

Ήμασταν από τους λίγους  Δήμους που λειτουργήσαμε Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών. Από τους 

λίγους Δήμους που λειτουργήσαμε κοινωνικό ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα. Από τους λίγους Δήμους που πήραμε 300.000 εξοπλισμό 

για τα Ειδικά Σχολεία.  Αυτά τι  είναι δηλαδή;  

Και πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε πολύ καλά ότι  από εδώ και 

πέρα ότι  γίνεται μόνο μέσω προγραμμάτων θα γίνεται.  Εκτός εάν 

βάζουμε φορολογία στον κόσμο και έχουμε και εύρωστο δικό μας 

ταμείο.  Όποιος κατορθώνει και μπαίνει  σε προγράμματα είναι άξιος 

και μπαίνει  σε προγράμματα, θα παίρνει  χρήματα και εδώ τα πήγαμε,  

νομίζω, πολύ καλά στο θέμα των προγραμμάτων.  
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Σας λέω ότι  εμείς  ενταχθήκαμε σχεδόν σε όλα τα προγράμματα. 

Πάρτε τους Δήμους του Νομού Σερρών. Μην πάτε μακριά.  Για δείτε τι  

έγινε.  Πάτε και σε άλλους  Δήμους.  Βιοκλιματικές αναπλάσεις 16 

Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Πράσινη Κοινότητα, άσχετα εάν πάγωσε, 

επαναλαμβάνω, θα ξεπαγώσει επτά Κοινότητες.  Αυτά δεν είναι 

επιτυχίες;  Και άλλα.  

Με το Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. δεν είχαμε καλή συνεργασία; Πολύ καλή 

συνεργασία είχαμε.  Εμείς δεν θέλαμε την παράταση του προγράμματος 

ή ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.;  Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. δεν ήθελε την παράταση του 

προγράμματος δυστυχώς. Δεν την ήθελε.  Θα δούλευαν τώρα άλλα 24 

νέα παιδιά.  Δεν το θέλανε,  δεν ξέρω γιατί .  Και ξέρετε πολύ καλά αυτοί 

προεκλογικά με ποιους  τρέχανε.   

Ακίνητη περιουσία του Δήμου. δεν αξιοποιήθηκε η 

καλλιεργήσιμη γη.  Μα η καλλιεργήσιμη γη των πρώην Δήμων 

Σκουτάρεως,  Μητρουσίου,  Λευκώνα, Ορεινής,  Βροντούς,  αυτοί οι  

Δήμοι όταν μπήκαν μέσα σε μας δεν ήταν καταγεγραμμένη η ακίνητή 

τους περιουσία.  Στην θητεία που μας πέρασε κάναμε αυτή την δουλειά.  

Πρέπει πρώτα να καταγράψεις την ακίνητή σου περιουσία.  Η ακίνητη 

περιουσία του πρώην Δήμου Σερρών ήταν καταγραμμένη. Αυτών των 

άλλων Δήμων που ενσωματώθηκαν δεν ήταν καταγεγραμμένη. Σε όλη 

αυτή την θητεία  κάναμε αυτή την δουλειά.  Καταγράψαμε την ακίνητη 

περιουσία.   

Τώρα θα δούμε τι  από αυτά μπορούμε,  θα το φέρουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  θα δούμε τι  από αυτά μπορούμε να νοικιάσουμε.  

Του πρώην Δήμου νοικιάσαμε 400 στρέμματα. Εκεί κοντά στην 

Πέλιτσα. Βγάλαμε  και άλλα σε δημοπρασία.  Ορεινή,  Άνω Βροντού. 

Άγονες οι  δημοπρασίες.  Οι καιροί δύσκολοι.   
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Υστέρηση εσόδων από τα τέλη καθαριότητας.  Βεβαίως,  πώς δεν 

θα έχουμε υστέρηση εσόδων; Πάνω από δέκα χρόνια έχουν να γίνουν 

αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας.  Ελάχιστες,  πολύ μικρές αυξήσεις 

έγιναν.  Και εγώ φέρω ευθύνη εδώ γιατί  σαν αντιπολίτευση δεν 

στάθηκα στο ύψος μου, διότι  αυτές είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες.  

Πώς θα λειτουργήσουν; Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες λειτουργούν από 

τα χρήματα που παίρνουν από τον κόσμο. Ο τομέ ας της καθαριότητας 

και η ύδρευση –αποχέτευση. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές;  Άμα ο 

κόσμος δεν πληρώνει,  αυξάνονται τα πετρέλαια,  το ένα,  το άλλο, οι  

απαιτήσεις,  θέλουν το ένα,  θέλουν το άλλο αλλά να μην πληρώνουμε 

και εμείς  για να είμαστε οι  καλοί λέμε όχι  σ τις  αυξήσεις,  έρχεται 

κάποια στιγμή που δημιουργείται πρόβλημα.  

65% ήταν τα άνοιγμα όταν αναλάβαμε στον τομέα της 

καθαριότητας και με τις  περικοπές που κάναμε μειώσαμε τόσο πολύ τις  

δαπάνες,  πετσοκόψαμε τα πάντα και το άνοιγμα το περιορίσαμε στο 

3,5% και αναγκαστήκαμε να το καλύψουμε με αύξηση τελών.  

Κατά την άποψή μου τα τέλη καθαριότητας κάθε χρόνο, κατά την 

δική μου άποψη, ανάλογα με την πληθωρισμό θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζονται,  αλλιώς εντάξει ,  μας βολεύει όλους όταν είμαστε 

αντιπολίτευση να λέμε όχι ,  όχι,  όταν όμως γινόμαστε δημοτική αρχή 

λέμε ότι  λάθος κάναμε.   

Όπως πολύ σωστά είχαν πράξει τότε και είχαμε συμφωνήσει,  

είχαμε ψηφίσει και εμείς ,  στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το είχαν κάνει  αυτό και η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπόρεσε και πήγε καλά. Από το 2000 το είχαν κάνει;  Κάθε 

χρόνο μια πολύ μικρή αύξηση. Και στον κόσμο δεν φαινόταν αυτό και 

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορούσε να είναι άνετη.   
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Έργα ΣΑΤΑ. Είπατε για τα έργα ΣΑΤΑ. Για το 

Αυτοκινητοδρόμιο.  Λοιπόν,  το απαξιώσαμε το Αυτοκινητοδρόμιο; 

Καλά έχει  κανένας καμία αμφιβολία ότι  το πρόβλη μα που 

δημιουργήθηκε ότι  δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα; Πολιτικό ήταν το 

πρόβλημα; Τεχνικό καθαρά. Κατασκευαστικό λάθος.  Δεν το λέω εγώ 

αυτό,  το λέει  ο ΕΣΠΕΛ, το είπαν οι  πάντες.  Έγινε κατασκευαστικό 

λάθος και τώρα και στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου υπάρχει 

κατασκευαστικό λάθος.  Κανένας δεν μιλάει για το πολιτικό πρόσωπο ή 

τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν τότε και έγινε το έργο.  Κανένας,  

τσιμουδιά.  Τσιμουδιά.  Εκεί γιατί  δεν αναζητιούνται πολιτικές ευθύνες;  

Εγώ δεν αναζητώ πολιτικές ευθύνες.  Δεν φταίει  το πολιτικό πρόσωπο. 

Το λέω και τώρα, δεν φταίει ,  έγινε ένα λάθος εκεί  κατασκευαστικό,  

που να ξέρει ,  το πολιτικό πρόσωπο πάει και τα κάνει;   

Κόντεψαν να μας φάνε.  Φταίμε εμείς  για το κατασκευαστικό 

λάθος του Αυτοκινητοδρομίου; Γιατί  δεν λέει  κανένας τώρα για τον 

ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου τίποτα που τρέχουν τα ζουμιά.  Κατασκευαστικό 

λάθος.  Γιατί  δεν φταίει  ο τότε πολιτικός προϊστάμενος; Δεν ξέρω ποιος 

ήταν,  δεν με ενδιαφέρει.  Εγώ δεν θα του αποδώσω ευθύνες.  Δεν του 

αποδίδω. Αυτοί όμως που μας αποδίδουν ευθύνες γιατί  δεν λένε 

τίποτα;  

Γιατί  δεν λένε για τα Αστέρια; Το πήραμε το κτίριο και τρέχουν 

νερά. Δεν βγήκα εγώ να πω ότι  φταίει  ο Μωυσιάδης και ο Βλάχος.  Η 

Βιβλιοθήκη επίσης τρέχει  νερά. Ξέρετε ότι  τώρα ότι  υποτίθεται ότι  

δουλεύουν τα καλοριφέρ; Άλλο λάθος και πρέπει να δώσουμε κάποια  

λεφτά για να κάνουμε συντήρηση του σταθμού. Υποτίθεται ότι ,  ξέρετε 

από πότε;  Από το μεσημέρι δουλεύουν τα καλοριφέρ.  Είναι σαν να μην 
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δουλεύει τίποτα.  Να πω ότι  φταίει  ο Βλάχος και ο Μωυσιάδης δηλαδή 

γι΄ αυτό;  

Εντάξει,  όλα έχουν ένα όριο.  Βλέπετε γι΄ αυτ ό και ο κόσμος δεν 

πείθεται εύκολα από τέτοια επιχειρήματα που εκστομίζονται.   

Και το μάρμαρο στο Αυτοκινητοδρόμιο; Ποιος είπε ότι  θα το 

πληρώσουν οι  δημότες;  Όχι,  τίποτα δεν θα πληρώσουν οι  δημότες.  

Άλλο εμείς  εάν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θέλουμε να ξανά 

κάνουμε την πίστα με τις  τελευταίες προδιαγραφές για να πετάει.  Το 

Αυτοκινητοδρόμιο τώρα λειτουργεί  μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε η ζημιά.  Κανένας δεν βγήκε να πει  ότι  

αποκαταστάθηκε η ζημιά.  Κανένας.  Μα κανένας.  Ούτε ΜΜΕ ούτ ε 

τίποτα.  Ήμασταν συνεχώς στον τοίχο και βάρα και βάρα.  

Αποκαταστάθηκε το Αυτοκινητοδρόμιο,  άρχισε η ζωή πάλι η ίδια 

που υπήρχε,  κανένας δεν είπε ότι  αποκαταστάθηκε.  Είναι επόμενο και 

εγώ να έχω κάποιες πικρίες και κάποιες στεναχώριες διότι  είναι 

αδικίες αυτές.   

Λοιπόν,  ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου. Πάλι επιμένετε να ρίχνετε,  

αυτό με κολακεύει εμένα, άσχετα εάν ρίχνετε ευθύνες ότι  το 

εργοστάσιο λέτε,  το εργοστάσιο,  η σύμβαση και τα λοιπά, Δήμαρχε 

εσύ φταις.  Είναι ένα τεράστιο έργο,  ο χρόνος ξέρετε αποκαλύπτει  τα  

πάντα και δικαιώνει τα πάντα. Τα πάντα. Θα δείτε μετά από τέσσερα, 

πέντε χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικά από ότι  είναι τώρα.  

Μακάρι να ήταν δικό μου το έργο.  Εγώ ήμουν Πρόεδρος της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. αλλά στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. μέσα ήταν όλοι οι  δήμαρχοι του 

Νομού και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι  αποφάσεις ήταν ομόφωνες.  

Ομόφωνα παίρναμε τις  αποφάσεις και για το εργοστάσιο και τα λοιπά 

κατά την άποψή μου πολύ σωστές ήταν οι  αποφάσεις και θα φανεί και 
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στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. τώρα. Θα φανεί.  Τώρα ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. θα ανακηρύξει 

τον ανάδοχο τον τελικό και θα υπογράψει την σύμβαση, δεν ξέρω τι  θα 

γίνει ,  εγώ πιστεύω ότι  θα την υπογράψει και καλά θα κάνει ,  διότι  

έρχονται πρόστιμα, έρχονται πρόστιμα μετά το ΄16,  ΄17 και βαριά 

πρόστιμα.  

Πρέπει ο λαϊκισμός,  ο λαϊκισμός να έχει  κάποια όρια.  Υπάρχει 

κανένα μέρος του κόσμου, υπάρχει κάποια χώρα της Ευρώπης στην 

οποία δεν υπάρχει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων; Μας είχαν 

πάει στην Γάνδη πριν από έξι ,  επτά χρόνια.  Στις  παρυφές της πόλης 

εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων με καύση. Με καύσ η 

παρακαλώ. Με καύση.  

Τότε όταν έγινε όμως δεν υπήρχαν εκεί  αντιδράσεις των πολιτών. 

Εδώ είμαστε γιατροί,  μηχανικοί,  συνταγματολόγοι,  αρχαιολόγοι,  ότι  

θέλεις  είμαστε.  Ξέρουμε,  δεν ξέρουμε μιλάμε.  Διαγωνισμός έγινε.  

Διαγωνισμός.   

Τα δεδομένα, εμείς  πορευτήκαμε με εκείνα τα δεδομένα που 

υπήρχαν τότε.   Με εκείνα τα δεδομένα και θα δω τώρα, άντε να δούμε 

στην Αττική θα γίνει  το εργοστάσιο ή δεν θα γίνει;  Θα γίνει  και θα 

παραγίνει .  Σημειώστε το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  θα το κάνουν αυτοί που ήταν αντίθετοι.  Αυτό είναι το θέμα. Θα 

δείτε.  Ο χρόνος δικαιώνει τα πάντα, αποκαλύπτει  τα πάντα. Θα το 

δείτε.  Ας μην το κάνουν.  Τώρα αρχίζουν και λένε ότι  θα το κάνουμε 

πιο μικρό. Από το καθόλου έγινε πιο μικρό. Λοιπόν,  βεβαίως θα το 

κάνουν και ένα χορό θα κάνουν από πάνω. Θα το δείτε αυτό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς πορευτήκαμε με τα δεδομένα που είχαμε τότε,  το καταλαβαίνετε 

αυτό; Είναι απλά αυτά που λέω. Δεν πορευτήκαμε παράνομα. Αυτοί οι  

νόμοι που υπήρχαν τότε με αυτούς τους νόμους πορευτήκαμε.  Δεν 

μπορεί κανένας να μας πει  τίποτα.  Διαγωνισμός άψογος,  ο Μπόμπολας 

έξω πετάχτηκε από τον διαγωνισμό.  

Και όποιος νομίζει   ότι  κάτι  πήγε στραβά στον διαγωνισμό, μα 

υπάρχουν δόξα τον Θεό έχουμε ενστασιολόγους εδώ  μπόλικους,  

μπορεί να κάνουν ενστάσεις.  Έχουμε μπόλικους ενστασιολόγους.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ μιλάω γι΄ αυτό που κάναμε.  Μας κατακρίνουν γι΄ αυτό που 

κάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι διάλογο κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για αυτό που κάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό που κάναμε,  το κάναμε με τα δεδομένα που υπήρχαν.  Το 

καταλαβαίνετε;  Δεν το κάναμε με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά και 

δεν ξέρω τι  δεδομένα υπάρχουν και τι  θα γίνει .  Θα το δούμε αυτό.  Να 

μείνουμε χωρίς εργοστάσια επεξεργασ ίας απορριμμάτων.  
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 Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα, στον Δήμο Σερρών και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έγιναν πολύ μεγάλα βήματα σε αυτό το 

θέμα. Άλλοι νομοί είναι πολύ πίσω. Εμείς έχουμε ένα καταπληκτικό 

ΧΥΤΑ, καινούργιο,  πολύ ωραίο,  τρέξαμε το εργοστάσ ιο επεξεργασίας 

απορριμμάτων, μέσα στους τρεις  Νομούς που θα γίνουν εργοστάσια 

είναι των Σερρών, μπορεί να είναι το πρώτο που θα γίνει ,  ο δε Δήμος 

Σερρών …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ πρόεδρε.  ο Δήμος Σερρών έκλεισε το ΧΥΤΑ τον 

παλαιό,  πρόσθεσε 700 χιλιάρικα στον τομέα της καθαριότητας,  ότι  

μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε από  προγράμματα το 

εκμεταλλευτήκαμε,  ασφαλώς θα ήθελα και εγώ να είναι ακόμα πολύ 

καλύτερα τα πράγματα, όμως συγκρίνετε,  πάτε να δείτε και σε άλλες 

πόλεις πως είναι η καθαριότητα. Υπάρχουν κάποιες πόλεις  που μπορεί 

να είναι καλύτερες από εμάς.  Αλλά σας λέω από πάρα πολλές,  από τις  

περισσότερες είμαστε σε καλύτερη κατάσταση ή και από προηγούμενες 

θητείες είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα ο τομέας της καθαριότητας.   

Το παιχνίδι  εύκολα παίζεται με την καθαριότητα. Έπεσε το 

σκουπιδάκι,  άντε στο κανάλι.  Ξέρετε πώς παίζεται το παιχνίδι  και 

κυρίως από  κάποιους.   

Τι να πω; Ξανά να τα πω για την καθαριότητα, τα 

απορριμματοφόρα, τους κάδους και τα λοιπά; Η σύμβαση με την 

ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης είναι μια σύμβαση  η ίδια που 

υπογράφεται σε όλους τους Δήμους.  Δεν υπογράφεται ξεχωριστή 
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σύμβαση. Έτσι δεν είναι Αντιδήμαρχε; Θα σας τα πει  μετά και ο 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.  Είναι η ίδια σύμβαση. Το ίδιο είναι.   

Λοιπόν,  όσον αφορά τώρα, όσον αφορά τα εκατό χρόνια,  τα 

εκατό χρόνια ότι  κάναμε,  το κάναμε με χορηγίες.  Μαζέψαμε χορηγίες 

από εδώ και από εκεί .  Σε έναν Δήμου που χρωστούσε 10 εκατ.  ευρώ 

στην αγορά τι  εκατό χρόνια περιμένατε να γίνει;  Αλλά και πάλι με 

αξιοπρέπεια σταθήκαμε.   

Κάναμε το 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο.  Πολύ μεγάλο γεγονός.  

Κανένας σας δεν ήρθε.  Κανένας σας δεν παρακολούθησε καμία 

εκδήλωση. Δυστυχώς.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια μπουζουκάκια; Καθόλου μπουζουκάκια δεν είχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη  συγνώμη, δεν είναι το θέμα μπουζουκάκι.  3 ο  

Επιστημονικό Συνέδριο.  Στο 3 ο  Επιστημονικό Συνέδριο,  δυστυχώς, …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από εμάς κάποιοι  παρακολουθήσανε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένας.  Παρακολούθησε ένας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν εννοείτε από εμάς της συμπολίτευσης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρακολούθησε ένας;  Εντάξει .  
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 Για τα εκατό χρόνια μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών 

δυνατοτήτων μας κάναμε ότι  καλύτερο μπορούσαμε.  Σας λέω με έναν 

Δήμο που χρωστούσε στην αγορά 10 εκατ.  τι  μπορούσε να κάνει;  Αλλά 

ξέρετε  ποιο είναι το περίεργο με σας; Άμα δώσουμε για εκδηλώσεις,  

για θεσμούς λεφτά λένε ότι  πολλά έδωσες.  Πολιτεία των Ευχών κάναμε 

με 15.000, πολλά λεφτά δώσατε.  Δεν δίνουμε λεφτά, δεν δώσατε.   

 Επιτέλους πείτε μας τι  θέλετε;  να δίνουμε ή να μην δίνουμε 

χρήματα για θεσμούς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά φορέων μετά από σκληρή δουλειά δυο ετών. Προηγήθηκε 

σκληρή δουλειά δυο ετών. Τέλος πάντων, δικαίωμά σας είναι να 

κάνετε την κριτική σας.  Για όνομα του θεού.  

 Για την Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα, που είναι ο κ.  Μηλίδης,  

δώσαμε σε επτά συμβούλου χρήματα για να κάνουν μελέτες.  Μα αυτά 

είναι μέσα από το πρόγραμμα και προβλέπονται.  Είναι υποέργα. 

Προβλέπονται από το πρόγραμμα, δεν τα δίνει ,  δεν επιτρέπεται να μην 

τα ξέρετε αυτά. Δεν τα δίνει  ο Δήμος από το Ταμείο του.  Είναι μέσα 

από το πρόγραμμα, δεν ξοδεύεται ο Δήμος.  Και είναι υποχρεωτικά, δεν 

γίνεται διαφορετικά.  Είναι υποέργα αυτά.  

 Απευθείας αναθέσεις.   

Εάν μου βρείτε έναν Δήμο, έναν Δήμο σε όλο τον κόσμο, όχι  

στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που να μην έχει  κάνει  απευθείας 

αναθέσεις,  ελάτε να μου το πείτε και ελάτε να συγκρίνουμε ποιος έχει  

κάνει  τις  περισσότερες απευθείας αναθέσεις,  εμείς  ή οι  προηγούμενες 
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δημοτικές αρχές ή και νομαρχιακές αρχές;  Ελάτε να κάνουμε μια 

σύγκριση.  

Δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται απευθείας αναθέσεις.  

Υπάρχουν πολλά επείγοντα θέματα που τρέχουν,  που δεν μπορείς να 

σταθείς σε αυτή την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα πράγματα αλλά 

και στην πορεία των πραγμάτων ο κόσμος απαιτεί .   

Εσείς μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε γι ατί  καθυστερήσαμε.  Μα 

κάνουμε διαγωνισμούς και ξέρετε,  μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο ο 

διαγωνισμός,  δυο χρόνια και στο τέλος να αποβεί άγονος.   

Με τις  λάμπες τι  πάθαμε,  με την καθαριότητα τώρα τι  γίνεται.  

Με την καθαριότητα. Ορίστε τώρα, έχει  πόσους μήνες,  ενστάσεις.  Θα 

πάμε σε απευθείας αναθέσεις αναγκαστικά μέχρι να βγει  ανάδοχος.  Τι 

να κάνουμε; Τι να κάνουμε;  

Υπάρχει Δήμος σε όλο τον κόσμο, εάν μου πείτε έναν Δήμο που 

να μην έχει  κάνει  απευθείας ανάθεση; Δεν είναι δυνατόν να μην 

κάνεις .  Γι΄ αυτό και υπάρχει ο νόμος των απευθείας αναθέσεων, για να 

μπορεί να δίνει  λύσεις.  Και τώρα θα το αυξήσουν το ποσό. Αλλά 

κάναμε τις  λιγότερες συγκριτικά.   

Όσον αφορά το πράσινο,  μεγάλα ποσά δόθηκαν στο πράσινο; 

Αντιθέτως μικρά ποσά δόθηκαν. Μικρά ποσά δόθηκαν και τα ποσά  

αυτά, κ.  Μηλίδη, δεν δίνονται με διαπραγμάτευση. Μετά από 

διαγωνισμό δίνονται τα ποσά. Γίνονται διαγωνισμοί.  Δεν γίνεται 

διαπραγμάτευση. Τα ποσά ήταν λίγα γι΄ αυτό και διαμαρτύρεται ο 

κόσμος και λένε ότι  θέλουμε να κοπούν τα χόρτα και εκείνη την 

πλατεία και στην πάρα άλλη και στον άλλο κοινόχρηστο χώρο και τα 

λοιπά.  

Κυκλοφοριακό. Διανοίξεις  και τα λοιπά.  
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Οι διανοίξεις  πρέπει πρώτον οι  διαδικασίες είναι χρονοβόρες 

διότι  πάνε δικαστήρια και τα λοιπά και δεύτερον,  πρέπει να υπάρχουν 

και τα χρήματα.  

 Λοιπόν όπου μπορούσαμε να κάνουμε,  κάναμε κάποιες 

διανοίξεις .  Γι΄ αυτή που λέτε Νικομήδειας νομίζω θα γίνει  και αυτή.  

Παύλε η Νικομήδειας;  Αποζημιώσεις.   

 Κοιτάξτε,  το κυκλοφοριακό να σας πω κάτι;  Δεν έχουμε 

πρόβλημα κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, το δημιουργού με εμείς .  

Πώς το δημιουργούμε; Με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Με την 

νοοτροπία μας.  Και τώρα κατάργησαν, τελείως απαράδεκτο και 

αψυχολόγητο την Δημοτική Αστυνομία,  η Τροχαία δεν μπορεί να 

βοηθήσει,  δεν έχει  προσωπικό, έχουν οκτώ άτομα για όλο τον Νομό ,  

λοιπόν,  η νοοτροπία μας είναι με το αυτοκίνητο δίπλα να πιούμε καφέ,  

με το αυτοκίνητο δίπλα να αγοράσουμε παντελόνι,  παπούτσια και τα 

λοιπά. Εάν δεν υπάρχει διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει 

κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν 

υπάρχει.   

 Μάλιστα, έχουμε και το παρκινγκ.  Μέχρι πρότινος που δεν ήταν 

το παρκινγκ όταν λέγαμε στους πολίτες ότι  μην διπλοπαρκάρετε μας 

λέγανε ότι  μα δεν υπάρχει παρκινγκ.  Έγινε το παρκινγκ.  Λένε ότι  που 

να πάμε; Τους λέμε ότι  στο παρκινγκ.  Α! είναι με λε φτά. Καλά, τζάμπα 

υπόγειο παρκινγκ είδε κανένας να υπάρχει πουθενά; Και είναι από τα 

πιο φθηνά υπόγεια παρκινγκ που υπάρχουν.  Από τα πιο φθηνά. Ένα 

ευρώ η μισή ώρα. Δυο ευρώ είναι η πρώτη ώρα και ένα ευρώ οι 

επόμενες ώρες.  Πιο φθηνά δεν γίνεται.  και όσοι π άνε ξανά πάνε εκεί ,  

διότι  είναι ωραιότατο το παρκινγκ και βλέπουν ότι  σαν άνθρωποι το 

παρκάρουν και κάνουν τις  δουλειές τους αλλά η νοοτροπία δυστυχώς 
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δεν αλλάζει  εύκολα και δεν υπάρχει παιδεία και για να επιβεβαιώσω 

αυτό που σας λέω το πόσο δηλαδή χρησιμο ποιούμε τα αυτοκίνητά μας 

για μικρές αποστάσεις,  πάτε αυτή την ώρα στα χωριά.  Πάτε στον 

Λευκώνα, πάτε στο Σκούταρι,  πάτε στο Μητρούσι,  στον κεντρικό 

δρόμο δεν μπορείς να παρκάρεις.  Δεν μπορείς να παρκάρεις.  Είναι 

όλοι οι  δρόμοι δεξιά και αριστερά κατειλημμ ένοι από αυτοκίνητα. Για 

πενήντα μέτρα, για εκατό μέτρα ο Έλληνας χρησιμοποιεί  το 

αυτοκίνητό του.  δυστυχώς.  

 Κυκλοφοριακή μελέτη.   

Εμείς εφαρμόζουμε την κυκλοφοριακή μελέτη του 

Παρασκευόπουλου και τώρα θα γίνει  καινούργια κυκλοφοριακή 

μελέτη.   

Έπρεπε να μειωθούν τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και άλλο; Τα 

μειώσαμε.  25% στην πόλη, 10% στα χωριά.  Ίσως κακώς που στα χωριά 

το μειώσαμε 10%, διότι  είναι τζάμπα το νερό. Εκεί είναι τζάμπα, στην 

κυριολεξία τζάμπα. Πληρώνουν εκατό ευρώ τον χρόνο.  

Λοιπόν,  αποχετευτικό Σκουτάρεως –Μητρουσίου.  Εμπαιγμός,  

δικός μας εμπαιγμός; Εμπαιγμός είναι αυτών οι  οποίοι  λέγανε και 

λέγανε ακόμα και τώρα τζάμπα, δεν θα πληρώνετε τίποτα για τις  

ιδιωτικές συνδέσεις.   

Εμείς στην αρχή είπαμε τότε  1.200, μετά αλλάξαμε την μελέτη 

και έγινε πιο φθηνό. Μας είπαν στα 4000. Λοιπόν,  ο εμπαιγμός στους 

πολίτες είναι αυτών που λένε ότι  δεν θα πληρώσουν για τις  ιδιωτικές 

συνδέσεις τζάμπα, δεν θα πληρώσουν τίποτα αλλά θα είναι τζάμπα. 

Αυτό είναι μεγάλη κοροϊδία.  Εμείς δεν ήταν δυνατόν να τους 

κοροϊδέψουμε,  τους είπαμε την αλήθεια και προεκλογικά μάλιστα 

λίγους μήνες πριν από τις  εκλογές,  παρόλο που θα μπορούσαμε να το 
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πάμε το θέμα μετά τις  εκλογές.  θα ήταν εις  βάρος των κατοίκων. 

Βλέπετε τώρα τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει  να λειτουργεί  το έργο.   

Για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, έχουν γίνει  πάρα πολλές 

ημερίδες,  ο κ.  Γρηγοριάδης το ξέρει  και εδώ και σε πόλεις,  πάρα 

πολλές,  μπορεί να σας απαριθμήσει κατάλογο ημερίδων 

συμβουλευτικού χαρακτήρα και ενημερωτικού χαρακτήρα. Ο ένας 

Δήμος,  αυτά τα έργα τα γεωργοκτηνο τροφικά είναι έργα εθνικής 

εμβέλειας.  Γίνονται από το Υπουργείο,  από την Περιφέρεια.  Ένα 

αρδευτικό έργο γίνεται κυρίως από το υπουργείο εκτός εάν είναι πολύ 

μικρό. Ότι μπορούσαμε να κάνουμε,  το κάναμε.   

Συγκεντρωτικός.   

Μα εγώ είμαι συγκεντρωτικός κύριε Μη λίδη; Εδώ υπάρχουν 

δήμαρχοι και Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και Πρόεδρος 

της κοινωφελούς επιχείρησης και τα λοιπά. Τα έδωσα όλα στους 

συνεργάτες μου. Αυτό είναι συγκεντρωτισμός; Δεν έχω τίποτα εγώ. σε 

κανέναν οργανισμό δεν είμαι.  Πουθενά σε καμία Επιτροπή. Ούτε 

Οικονομική Επιτροπή, τίποτα,  τίποτα.  Αυτό είναι συγκεντρωτισμός; 

Εκτός και εάν σηκωθώ και φύγω. Τι να πω από εκεί  πέρα δηλαδή;  

Βαρύτητα στην κοινωνική προστασία.   

Είπαμε ότι  δίνουμε και το αποδείξαμε μέσω των προγραμμάτων 

που προσθέσαμε 1.850 ευρώ και ο Δήμος Σερρών είναι από τους 

πρωτοπόρους Δήμους και σας λέω ότι  έχει  πάρα πολύ καλή εικόνα 

στην Αθήνα ο Δήμος Σερρών. Εάν πάτε στα υπουργεία θα το 

διαπιστώσετε αυτό,  διότι  μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε από 

οτιδήποτε το εκμεταλλευτήκαμε.   

Ασφαλώς και εγώ θα ήθελα να γίνουν περισσότερα. Θα 

προσπαθήσουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάντως 
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για την κριτική που ασκείτε,  καλά κάνετε,  θα πρέπει να τα λέτε,  

σέβομαι τις  απόψεις σας και επαναλαμβάνω και πάλι ασκείτε μια 

κριτική στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού και της αξιοπρέπειας.   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  κλείνει  η αποψινή συνεδρίαση, η ειδική συνεδρίαση 

με την λογοδοσία του κ.  Δημάρχου. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2015)  

…………………  

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,  ύστερα από την υπ '  

αριθµ .  331/5-1-2015 εισήγηση του Τµ .  /κών Διαδικασιών του 

Δήµου ,  που έχει  ως εξής :  

 

1.  Κύριε Δήµαρχε ,  
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Στο αρθ .  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 ό ,τι  αφορά την οικονοµική κατάσταση ,  τη 

διοίκηση του Δήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος 

δηµοτικής δράσης .  

 

-  Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 

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 

(2015) και καλούνται ,  µόνον ,  οι θεσµοθετηµένοι συλλογικοί 

φορείς της πόλεως ,  όπως ,  επιστηµονικοί ,  εµπορικοί ,  

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 2013 και 

παρακαλώ για τη σύγκληση του Δηµοτικού Συµβουλί ου σε ειδική 

συνεδρίαση και παρουσίαση του απολογισµού κατά τα 

προαναφερθέντα ».  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δηµ .  Συµβουλίου ,  έδωσε το λόγο 

στον κ .  Δήµαρχο ,  ο οποίος εξέθεσε τα πεπραγµένα της δηµοτικής 

αρχής έτους 2013. 

 

Κατόπιν ,  ο λόγος δόθηκε στον κ .  Γιαννακίδη Δηµήτριο ,  

επικεφαλή της παράταξης ¨Διάβαση Πεζών¨ ,  ο οποίος διατύπωσε 

ερώτηµα απευθυνόµενος στον κ .  Δήµαρχο ,  που απάντησε απ '  

αυτού .  

 

Στη συνέχεια ,  τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης κ .  Μηλίδης Θεόδωρος ,  ο οποίος τοποθετήθηκε 

επί του θέµατος και η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε την 

δευτερολογία του κ .  Δηµάρχου .  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη :  

-  το άρθρο 217 του Ν .  3463/2006 (    .Κ .Κ . ) ,  όπως ισχύει ,  

 

-  την έκθεση πεπραγµένων της Δηµ .  αρχής του έτους 2013 του 

Δηµάρχου και  

 

-  την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης 

κ .  Μηλίδη Θεοδώρου ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Εγκρίνει  τη Λογοδοσία για τα πεπραγµένα του έτους 2013  του Δήµου ,  

σε ότι  αφορά την Οικονοµική Κατάσταση ,  την Διοίκηση του Δήµου και 

την Εφαρµογή του Προγράµµατος Δηµοτικής Δράσης ,  όπως αυτά 

αναλύθηκαν και αναφέρονται στο συνηµµένο τεύχος µε τίτλο 

«ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»,  το οποίο αποτελεί  

αναπόσπαστο τµήµα αυτής της απόφασης  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

23- 2015:     Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 

έτους 2013  

 

……………………… . .  

……………… .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………..  

 

Αραμπατζής Θεόδωρος           …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       …………..  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………..  

 

Γκότσης Ηλίας        …………..  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Δούκας Γεώργιος       …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ………….  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας       …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………..  
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Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χράπας Παντελής       …………..  


