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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

267 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 21/07-11-2018 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 26, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

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. Αλεπάκης Γεώργιος, Αμανατίδης Ευριπίδης, Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική, 

Νικήτας Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς. 

 

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: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 & 217 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 

ΤΑ) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές της παραγράφου 14 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος 

Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 14 

Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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21Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:  Απολογισμός  πεπραγμένων  Δημοτικής  Αρχής  έτους  

2017 

 

 

 

Λογοδοσία  έτους  2017 Δημάρχου  Σερρών  

 

                                                

Πέτρος  Αγγελίδης-  Δήμαρχος  Σερρών:  

 

“Για  έναν  Δήμο  με  ποιότητα  ζωής ,  κατά  το  έτος  2017,  ολοκληρώσαμε  

και  υλοποιήσαμε  έργα  και  δράσεις  ύψους  30.000.000 ευρώ ,  ενώ  

εξασφαλίσαμε  ακόμη  20.000.000 ευρώ  για  έργα  που  θα  ολοκληρωθούν  

στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία” 

 

Με  στόχο  έναν  Δήμο  με  ποιότητα  ζωής ,  κατά  το  έτος  2017,  

ολοκληρώσαμε  και  υλοποιήσαμε  έργα  και  δράσεις  ύψους  30.000.000 

ευρώ ,  κυρίως  μέσω  προγραμμάτων ,  ενώ  εξασφαλίσαμε  ακόμη  

20.000.000 ευρώ  για  έργα  τα  οποία  ξεκίνησαν  και  θα  υλοποιηθούν  

στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία”.  
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Με  αυτή  τη  φράση  ξεκίνησε  ο  Δήμαρχος  Σερρών  Πέτρος  

Αγγελίδης  τη  λογοδοσία  έτους  2017,  την  Τετάρτη  21 Νοεμβρίου  2018 

στο  δημοτικό  θέατρο  “Αστέρια”.  

Ο  κ .  Αγγελίδης  τόνισε  επίσης  ότι  η  δημοτική  αρχή  ανάλωσε  όλες  

της  τις  δυνάμεις  για  να  υλοποιήσει  τις  προεκλογικές  της  

προτεραιότητες  που  έθεσε  στο  σερραϊκό  λαό  και  ήταν  συνεπής  και  

αποτελεσματική ,  διότι  έκανε   πράξη  το  90% των  προεκλογικών  της  

προτεραιοτήτων .  

Υπογράμμισε  επίσης  ότι  η  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων  

προσέφερε  πολλά  και  μπορεί  ακόμη  περισσότερα ,  διότι  είναι  μια  

δημοτική  παράταξη  που  λειτουργεί  συλλογικά  και  δημοκρατικά ,  

έγραψε  ιστορία  στα  τοπικά  μας  πράγματα ,  έχει  να  επιδείξει  έργο  πάνω  

από  50.000.000 ευρώ ,  εξασφάλισε  προίκα  20.000.000 ευρώ  για  την  

επόμενη  δημαρχιακή  θητεία  και  αποτελεί  “κόσμημα” στο  χώρο  της  

τοπικής  αυτοδιοίκησης .  

 

Ο  Δήμαρχος  Σερρών  παρουσιάζοντας  αναλυτικά  τα  πεπραγμένα  

του  έτους  2017 αναφέρθηκε  και  στα  εξής :  

 

  Στην  ολοκλήρωση  κατά  το  έτος  2017 έργων  αναπλάσεων ,  

παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας ,  αποχετευτικών  δικτύων  

κ .α  όπως:   

 

  Ολοκλήρωση  του  έργου  των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων   

  Ολοκλήρωση  των  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

κολυμβητήριο ,  στο  κλειστό  γυμναστήριο  και  στο  Δημαρχείο .  
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  Ολοκλήρωση  των  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

20ο  και  5ο  Δημοτικά  Σχολεία ,  μάλιστα  για  τις  παρεμβάσεις  

εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  5ο  Δημοτικό  Σχολείο  ο  Δήμος  

Σερρών  το  έτος  2017 βραβεύτηκε  με  το  Β’  βραβείο  στο  θεσμό  “  

ΒΡΑΒΕΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ” (Best  Awards City) 

  Ολοκλήρωση  του  αποχετευτικού  δικτύου  Μητρουσίου-

Σκουτάρεως  και  παράδοσή  του  στους  κατοίκους  των  δύο  

κοινοτήτων ,  ένα  έργο  υψίστης  σημασίας  για  την  υγεία ,  την  

ποιότητα  ζωής  και  το  περιβάλλον .  

  Ολοκλήρωση  και  παράδοση  του  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  

στην  περιοχή  Σιγής .  

  Εντός  του  έτους  2017 εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα  INTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ-FYROM οι  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

Λύκειο  Προβατά  προϋπολογισμού  400.000 ευρώ .  

  Σχετικά  με  την  πράσινη  αγροκτηνοτροφική  κοινότητα  Ελαιώνα ,  

εντάχθηκε  εντός  του  έτους  2017 στο  πρόγραμμα  INTERREG 

ΕΛΛΔΑ-  FYROM για  την  κοινότητα  Ελαιώνα  μια  μικρή  πιλοτική  

μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  από  την  οποία  θα  παράγεται  

ηλεκτρική  ενέργεια  ,  προϋπολογισμού  495.000 ευρώ .  

 

  Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017 εξασφαλίστηκαν  

χρηματοδοτήσεις  ύψους  20.000.000 ευρώ  για  την  υλοποίηση  έργων  

στο  Δήμο  και  στη  ΔΕΥΑΣ  (  στο  Δήμο  έργα  ύψους  7.361.000 ευρώ  
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και  στη  ΔΕΥΑΣ  έργα  ύψους  11.493.000 ευρώ) .  Οι  διαδικασίες  για  

την  υλοποίηση  των  έργων  αυτών  άρχισαν  και  η  υλοποίησή  τους  θα  

ολοκληρωθεί  κατά  τη  διάρκεια  της  επόμενης  δημαρχιακής  θητείας .  

 

  Επίσης  κατατέθηκαν  προτάσεις  για  αξιολόγηση  ύψους  9.385.000 

ευρώ  και  αναμένεται   την  ένταξή  τους  σε  προγράμματα .  

 

 

 

  Στην  υλοποίηση  δράσεων  στον  τομέα  της  κοινωνικής  

πολιτικής  

 

Κατά  τη  διάρκεια  της  προηγούμενης  δημαρχιακής  θητείας  η  δημοτική  

αρχή  είχε  λειτουργήσει  μέσω  προγραμμάτων ,  την  κοινωνική  κουζίνα ,  

το  κοινωνικό  φαρμακείο ,  το  δημοτικό  λαχανόκηπο ,  το  κέντρο  

Συμβουλευτικής  υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας ,  το  κοινωνικό  

ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα  για  τη  στήριξη  ασθενών ,  

ηλικιωμένων ,  μοναχικών  ατόμων ,  ΑΜΕΑ  κλπ ,  τα  οποία  προγράμματα  

έληξαν ,  τα  επαναδιεκδίκησε  και  ο  δήμος  εντάχθηκε  και  πάλι  και  

συνεχίζει  να  τα  λειτουργεί  με  μεγάλη  επιτυχία  προσφέροντας  

πολύτιμες  υπηρεσίες  στους  πολίτες .   

Σε  αυτές  τις  δράσεις  προστέθηκαν  και  άλλες  δράσεις  μέσω  

προγραμμάτων  και  υλοποιήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017: 
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  Το  πρόγραμμα  υποστήριξης  ανέργων  (προϋπολογισμού  103.000 

ευρώ  ,  σύμφωνα  με  το  οποίο  παρέχονται  σε  άστεγους  ή  σε  

δημότες  με  επισφαλή  κατοικία ,  στέγη ,  είδη  πρώτης  ανάγκης  κλπ) .  

  Το  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  

προϋπολογισμού  340.000 ευρώ(στόχος  του  προγράμματος  αυτού  

είναι  η  ανάπτυξη  ενός  τοπικού  σημείου  αναφοράς  για  την  

υποδοχή ,  εξυπηρέτηση  και  διασύνδεση  των  πολιτών  με  όλα  τα  

κοινωνικά  προγράμματα  και  υπηρεσίες  που  υλοποιούνται  στην  

περιοχή  του  Δήμου  Σερρών) .  

  Το  επισιτιστικό  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  για  τους  άπορους  πολίτες .  

(Το  πρόγραμμα  αφορά  τη  διανομή  τροφίμων  και  ειδών  

καθαριότητας  και  ρουχισμού  προς  τους  συνανθρώπους  μας  που  

έχουν  ανάγκη .  Ο  Δήμος  Σερρών  εξυπηρέτησε  4.000 άπορους  

συμπολίτες  μας ,  μέσω  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  και     

διακόσιους  συμπολίτες  μας  μέσω  της  ΚΕΔΗΣ) .  

 

Κατά  το  έτος  2017 ο  Δήμος  Σερρών  σύνδεσε  το  Ειδικό  Σχολείο  με  το  

δίκτυο  φυσικού  αερίου ,  διαθέτοντας  83.000 ευρώ  τα  οποία  εξασφάλισε  

από  το  Υπουργείο  Μακεδονίας-Θράκης .  

Επίσης  το  ίδιο  έτος  εγκατέστησε  υβριδικό  σύστημα  για  τη  θέρμανση  

της  πισίνας  του  Ειδικού  Σχολείου  με  χρήση  ηλιακής  ενέργειας  και  

φυσικού  αερίου  και  τοποθέτησε  κάλυμμα  στην  πισίνα  για  να  
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διατηρείται  το  νερό  ζεστό ,  διαθέτοντας  50.000 ευρώ  τα  οποία  

εξασφάλισε  και  πάλι  από  το  Υπουργείο  Μακεδονίας  Θράκης .  

 

 

  Στη  διαχείριση  απορριμμάτων  -προστασία  περιβάλλοντος-

καθαρός  Δήμος   

 

Κατά  το  έτος  2017 τοποθετήθηκαν  ακόμη  390 κάδους  σύμμεικτων  

απορριμμάτων ,  σε  μονοκατοικίες  της  περιοχής  ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ ,  

συνεχίζοντας  την  εφαρμογή  του  πιλοτικού  προγράμματος  που  ξεκίνησε  

το  έτος  2015 με  την  τοποθέτηση  150 μικρών  κάδων  στη  γειτονιά  του  

Αγίου  Παντελεήμονα ,  με  στόχο  την  απομάκρυνση  των  μεγάλων  κάδων  

σύμμεικτων  απορριμμάτων  από  τους  δρόμους ,  για  τη  βελτίωση  της  

αισθητικής  εικόνας  του  Δήμου  και  παράλληλα  την  επίτευξη  

εξοικονόμησης  καυσίμων  και  εργατοωρών .   

Κατά  τη  διάρκεια  του  ίδιου  έτους  αποφασίστηκε  επίσης  η  

προμήθεια  ακόμη  2.500 μικρών  κάδων  σύμμεικτων  απορριμμάτων  

προϋπολογισμού  145.000 ευρώ  για  την  τοποθέτηση  σε  μονοκατοικίες  

κι  άλλων  περιοχών .   

Στους  κάδους  ανακύκλωσης  προστέθηκαν  κατά  το  έτος  2017 

ακόμη  100 κάδους  ανακύκλωσης .  

Κατά  το  έτος  2017 ξεκίνησαν  οι  διαδικασίες  για  την  προμήθεια  

ακόμη  πέντε  απορριμματοφόρων ,  (τα  τέσσερα  απορριμματοφόρα  

προϋπολογισμού  520.000 ευρώ  από  ιδία  έσοδα  του  Δήμου  και  το  ένα  
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απορριμματοφόρο  μέσω  χορηγίας  του  ΤΑΠ) .  Υπενθυμίζεται  ότι  ο  

Δήμος  Σερρών  προμηθεύτηκε  μέσω  προγράμματος  κατά  τη  θητεία  

2011-2014 δύο  καινούργια  απορριμματοφόρα .   Δηλαδή  κατά  τη  

διάρκεια  της  δημαρχιακής  θητείας  του  Πέτρου  Αγγελίδη  προσθέσαμε  

επτά  απορριμματοφόρα  στον  τομέα  της  καθαριότητας .   

Ξεκίνησε  επίσης  η  διαδικασία ,  μέσα  στο  2017,  για  την  προμήθεια  

τεσσάρων  (4)  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  προϋπολογισμού  150.000 

ευρώ  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  καθαριότητα  των  πεζοδρόμων  

(τα  δύο  ηλεκτροκίνητα  οχήματα  είναι  με  καρότσα ,  το  ένα  για  το  

πλύσιμο  των  πεζοδρόμων  και  το  άλλο  έχει  μια  μικρή  σκούπα) .   

Η  δημοτική  αρχή  δίνοντας  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στον  τομέα  της  

ανακύκλωσης ,  μετά  τη  λειτουργία  του  πρώτου  άτυπου  πράσινου  

σημείου  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών ,  στα  πλαίσια  του  Εθνικού  

Σχεδίου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  (ΕΣ .Δ .Α . )  και  του  αναθεωρημένου  

περιφερειακού  Σχεδιασμού  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  ,  

εκπόνησε  κατά  το  έτος  2017 το  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αστικών  

Αποβλήτων  Δήμου  Σερρών .  

 

Κατά  το  έτος  2017 εγκρίθηκε  η  πρόταση  με  τίτλο  “  Πράσινες  

Θέσεις  Εργασίας  στη  Διαχείριση  Βιοαποβλήτων” προϋπολογισμού  

158.000 Ευρώ  που  υποβάλαμε  στο  πρόγραμμα  Διασυνοριακής  

Συνεργασίας  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ .  Η  πρόταση  αφορά  

την  προώθηση  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  με  μέτρα  

και  υποδομές  για  τη  διαλογή  και  την  κομποστοποίηση  “πράσινων” 

απορριμμάτων .  Τη  διαχείριση  “πράσινων” αποβλήτων  θα  αναλάβουν  
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κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  σε  συνεργασία  με  τους  

Δήμους  και  οι  νέες  θέσεις  εργασίας  που  θα  δημιουργηθούν  θα  

προέρχονται  από  κοινωνικά  ευπαθείς  ομάδες ,  παράλληλα  θα  παράγεται  

προϊόν  κομποστοποίησης  το  οποίο  θα  αποτελεί  ένα  οργανικό  λίπασμα  

υψηλής  ποιότητας  για  τους  γεωργούς  της  περιοχής .  

Με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  και  την  ενημέρωση  των  πολιτών  

σε  θέματα  περιβάλλοντος  ο  Δήμος  Σερρών  δημιούργησε  και  καθιέρωσε  

το  θεσμό  ECO FESTIVAL, τον  οποίο  υλοποιεί  κάθε  χρόνο  στα  πλαίσια  

του  εορτασμού  της  παγκόσμιας  ημέρας  περιβάλλοντος .  

Υπενθυμίζεται  ότι  στα  πλαίσια  της  καλύτερης  διαχείρισης  των  

απορριμμάτων  ο  Δήμος  Σερρών   τοποθέτησε  34 κοντέινερς  στα  χωριά  

και  οικισμούς  για  την  εναπόθεση  ογκωδών  αντικειμένων  και  τη  

μεταφορά  τους  σε  πιστοποιημένο  ιδιωτικό  χώρο  ανακύκλωσης  

ογκωδών  αντικειμένων .  

Τοποθετήθηκαν  επίσης  150 κάδοι  κομποστοποιήσης  και  30 

καμπάνες  για  γυάλινα  αντικείμενα .  

Ο  Δήμος  Σερρών  κατά  το  έτος  2017 στο  θεσμό  «Βραβεία  καλυτέρων  

πόλεων» βραβεύτηκε  με  το  τρίτο  βραβείο ,  στην  κατηγορία  της  

ανακύκλωσης  και  επαναχρησιμοποίησης .  

 

 

  Στην  έναρξη  διαδικασιών  αξιοποίησης  των  στρατοπέδων  
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Η  δημοτική  αρχή  έχοντας  πάντα  ως  στόχο  την  αξιοποίηση  των  

στρατοπέδων  «Παπαλουκά» και   «Εμ .  Παππά» κατά  τη  διάρκεια  της  

δημαρχιακής  της  θητείας  προέβη  στις  εξής  ενέργειες :  

α)  Ενέταξε  το  Δήμο  Σερρών  στο  πρόγραμμα  MAPS (Mili tary 

Assets as Public Spaces- Στρατιωτικές  Περιοχές  ως  Δημόσιοι  

Χώροι) .  Στο  πρόγραμμα  αυτό  συμμετείχαν  εννέα  Δήμοι  από  την  

Ευρωπαϊκή  Ένωση .  

Ο  Δήμος  Σερρών  ήταν  ο  μοναδικός  Δήμος  που  συμμετείχε  από  όλη  

την  Ελλάδα .  Στόχος  του  προγράμματος  αυτού  είναι  η  ανταλλαγή  

τεχνογνωσίας ,  ώστε  όταν  ανοίξουν  ευρωπαϊκά  προγράμματα  για  

την  αξιοποίηση  των  στρατοπέδων ,  να  υπάρχει  η  ανάλογη  

ετοιμότητα  και  το  προβάδισμα  για  την  ένταξή  μας  στα  

προγράμματα  αυτά .  

 

β)  Υλοποιεί  το  έργο  «Πινακοθήκη  Κωνσταντίνου  Ξενάκη» 

προϋπολογισμού  800.000 ευρώ ,  μέσω  του  προγράμματος  

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΑΓΡΙΑ  2014-2020.  

γ)  Κατέθεσε  πρόταση  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που  αφορά  τη  «Δημιουργία  σύγχρονου  Πάρκου  

Μοντελισμού  στο  πρώην  στρατόπεδο  Εμ .  Παππά» προϋπολογισμού  

2.498.000 ευρώ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 1ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

15

  Στην  δημιουργία  νέων  πολιτιστικών  και  αθλητικών  θεσμών  

  

Όσες  πολιτιστικές  και  αθλητικές  εκδηλώσεις  πραγματοποιούνταν  

πριν  από  το  2011 η  δημοτική  αρχή  συνέχισε  να  τις  υλοποιεί  

(Αστροβραδιά ,  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Στίβου ,  Πανελλήνια  

χορευτική  συνάντηση  Πανεπιστημιάδα  κλπ)  και  δημιούργησε  νέους  

θεσμούς  όπως  ECO FESTIVAL, πολιτεία  των  ευχών ,  πανελλήνιο  

πρωτάθλημα  πάλης ,  παγκόσμιο  πρωτάθλημα  πολεμικών  τεχνών ,  

φωτεινές  μέρες ,  BOUGATSA DAYS, Φεστιβάλ  Μουσικών  του  Κόσμου ,  

Μαθητικό  Μουσικό  Φεστιβάλ ,  τα  μουσικά  σύνολα  της  ΚΕΔΗΣ  με  την  

παιδική  νεανική  χορωδία  και  τη  φιλαρμονική ,  η  χριστουγεννιάτικη  

εκδήλωση  «ΣΤΟΛΙΖΩ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΜΟΥ».  

 

  Στην  αξιοποίηση  του  κεντρικού  πάρκου   

 

Μετά  την  ανακαίνιση  του  θερινού  Θεάτρου ,  τη  λειτουργία  του  

συντριβανιού  μετά  από  30 χρόνια  και  το  κλείσιμο  της  οδού  Δορυλαίου ,  

η  δημοτική  αρχή   επικαιροποίησε  την  παλιά  αρχιτεκτονική  μελέτη  του  

κεντρικού  πάρκου  με  στόχο  την  αξιοποίηση   της  έκτασης  του  χώρου  

του  πρώην  Κτηνιατρείου ,  χώρος  ο  οποίος  ανήκε  στην  κυριότητα  της  

Εκκλησίας  και  την  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου .  

Με  συνεχή  προσπάθεια ,  ο  χώρος  του  πρώην  Κτηνιατρείου  που  ανήκε  

στην  Εκκλησία  περιήλθε  στην   κυριότητα   του   Δήμου ,  με  αγορά  του  

ακινήτου  της  εκκλησίας  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  μέσω  χρηματοδότησης  

από  το  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ   με  το  ποσό  των  576.000 ευρώ .  
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Μετά  από  αυτό  η  δημοτική  αρχή  υλοποίησε  το  έργο  της  ανάπλασης  

της  οδού  Δορυλαίου  μέσω  χορηγίας  του  ΤΑΠ ,  με  αποτέλεσμα  να  

ενοποιηθούν  οι  χώροι  του  πρώην  κτηνιατρείου  και  του  θερινού  

θεάτρου  και  να  έχει  δημιουργηθεί  ο  μεγαλύτερος  ανοιχτός  χώρος   20  

στρεμμάτων  στο  κέντρο  της  πόλης ,  τον  οποίο  απολαμβάνουν  πλέον  οι  

πολίτες .  

Η  δημοτική  αρχή  ενέταξε  επίσης  το  χώρο  του  πρώην  κτηνιατρείου  

στο  πρόγραμμα  «Βιώσιμη   Αστική  Ανάπτυξη» (συνολικού  

προϋπολογισμού  4.700.000 ευρώ)  μέσα  από  το  οποίο  θα  διαθέσουμε  

1.000.000 ευρώ  για  την  ανάπλαση  αυτού  του  χώρου ,  αλλά  και  για  την  

ανάπλαση  του  μικρού  πάρκου  που  βρίσκεται  στην  είσοδο  του  

κεντρικού  πάρκου  από  την  πλευρά  της  Αστυνομίας ,  την  ανάπλαση  της  

παιδικής  χαράς  επί  της  οδού  Ραιδεστού  και  την  ανάπλαση  των  

πεζοδρομίων  της  οδού  Θεσσαλονίκης .  Με  την  ολοκλήρωση  των  

παραπάνω  εργασιών  γίνεται  πραγματικότητα  το  όραμα  της  δημοτικής  

αρχής  για  σύνδεση  της  Πλατείας  Ελευθερίας  με  το  Κεντρικό  Πάρκο  

μέσω  της  ανάπλασης  της  οδού  Μεραρχίας .   

Παράλληλα  συνεχίζονται  οι  απαραίτητες  χρονοβόρες  διαδικασίες  για  

την  αποζημίωση  των  ιδιοκτησιών  του  Κεντρικού  Πάρκου .   

            Αυτός  ήταν  ο  απολογισμός  πεπραγμένων  του  έτους  2017 για  το  

Δήμο  Σερρών ,  θέλω  να  ευχαριστήσω  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Σερρών ,  

παρά  τις  μεγάλες  δυσκολίες  συνεργάστηκαν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  με  

τη  δημοτική  αρχή ,   για  να  υλοποιήσουμε  τα  έργα  και  τις  δράσεις   που  

δεσμευτήκαμε  προεκλογικά  στο  Σερραϊκό  λαό ,  αλλά  να  ευχαριστήσω  

και  όλους  όσους  εντός  και  εκτός  δημοτικού  συμβουλίου ,  που  με  τις  
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προτάσεις  τους ,  τις  παραινέσεις  τους ,  τον  έλεγχο ,  την  αυστηρή  αλλά  

καλόπιστη  κριτική  που  κατέθεσαν  και  άσκησαν ,  συνέβαλαν  για  να  

επιτευχθεί  το  καλύτερο  αποτέλεσμα  για  το  Δήμο  και  τους  κατοίκους  

τους .  

Ακολουθεί  αναλυτικά  το  κείμενο  της  λογοδοσίας  2017 του  Δημάρχου  

Σερρών .  

 

…………………………………………. 

………………………… 

                                                              

 

 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

2017 

 

 

 

Κυρίες  και  κύριοι ,  

Ο  απολογισμός  πεπραγμένων  μιας  δημοτικής  αρχής  είναι  μία  

διαρκής  πράξη  που  γίνεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους .   

Κάθε  Δήμαρχος ,  κάθε  δημοτική  αρχή  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  

έτους  παρουσιάζει  τα  πεπραγμένα  του  Δήμου ,  είτε  μέσα  στο  δημοτικό  
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συμβούλιο ,  είτε  με  συνεντεύξεις ,  είτε  με  ανακοινώσεις ,  είτε  με  άμεση  

επαφή  με  τους  πολίτες .  

Σύμφωνα  όμως  με  τη  νομοθεσία  η  κάθε  δημοτική  αρχή ,  ο  κάθε  

δήμαρχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρουσιάσει  συνολικά  τα  

πεπραγμένα  της  δημοτικής  αρχής  του  έτους  που  πέρασε  σε  ειδική  

συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβουλίου ,  παρουσία  δημοτικών  

συμβούλων ,  φορέων  της  τοπικής  κοινωνίας  και  πολιτών  και  να  δεχθεί  

ερωτήσεις ,  κριτική  και  έλεγχο  από  τους  παριστάμενους ,  σχετικά  με  το  

έργο  και  τη  δράση  της  δημοτικής  αρχής .  

 

Κυρίες  και  κύριοι ,  

Πιστεύω  ότι  μια  δημοτική  αρχή  κρίνεται  από  τους  πολίτες  για  τη  

συνέπεια  και  την  αποτελεσματικότητά  της ,  δηλαδή  για  το  τι  

υποσχέθηκε  και  τι  έπραξε ,  όπως  επίσης  κρίνεται  για  τη  χρηστή  

διοίκηση  και  την  ικανότητά  της  να  διαχειρίζεται  τις  διάφορες  

υποθέσεις  του  Δήμου .  

Η  δημοτική  αρχή  κατά  το  έτος  2017 εργάστηκε  σκληρά ,  έχοντας  

ως  οδηγό  το  προεκλογικό  της  πρόγραμμα  και  τις  δεκαέξι  (16) 

προτεραιότητες  και  δεσμεύσεις  της ,   ώστε  να  είναι  συνεπής   στους  

Σερραίους  δημότες  και  να  παράγει  έργο  ωφέλιμο  για  το  Δήμο  και  τους  

κατοίκους  του .  Ολοκλήρωσε  και  υλοποίησε ,  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων ,  έργα  και  δράσεις  ύψους  30.000.000 ευρώ ,  ενώ  

εξασφάλισε  ακόμη  20.000.000 ευρώ  για  έργα  η  υλοποίηση  των  οποίων  

ξεκίνησε  και  θα  ολοκληρωθεί  στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία .  

Ας  πάρουμε  όμως  μία-  μία  τις  16 προτεραιότητες  που  θέσαμε  

προεκλογικά  στους  Σερραίους  δημότες  και  να  δούμε  τι  κάναμε  μέσα  

στο  έτος  2017 για  αυτές .  
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1η  προτεραιότητα  

 

Στην  πρώτη  προτεραιότητά  μας  που  είχε  τίτλο  “Περιβάλλον-

Ενέργεια-Αναπλάσεις”  είχαμε  δεσμευτεί  να  υλοποιήσουμε  τα  εξής  

έργα :  

 

  Βιοκλιματικές  αναπλάσεις  (προϋπολογισμού  3.800.000) 

  Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  δημοτικά  κτίρια  :  

κολυμβητήριο ,  κλειστό  γυμναστήριο ,  Δημαρχείο  

(προϋπολογισμού  600.000 ευρώ)  

  Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  20ο  Δημοτικό  

Σχολείο  (προϋπολογισμού  200.000 ευρώ)  και  στο  5ο  Δημοτικό  

Σχολείο  (προϋπολογισμού  460.000 ευρώ)  

  Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Σκουτάρεως  -Μητρουσίου  

(προϋπολογισμού  11.000.0000 ευρώ)  

  Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ακάθαρτων  στην  περιοχή  Σιγής  

(προϋπολογισμού  2.280.000 ευρώ)  

  Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  Λύκειο  Προβατά  

(προϋπολογισμού  400.000 ευρώ)  

  Πρότυπη  πράσινη  αγροκτηνοτροφική  κοινότητα  Ελαιώνα  
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Πράγματι  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017: 

  Ολοκληρώσαμε  το  έργο  των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων  

  Ολοκληρώσαμε  τις  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

Δημαρχείο  (5,6,7) ,  στο  Κλειστό  γυμναστήριο  (8)  και  στο  

Κολυμβητήριο .  

  Ολοκληρώσαμε  τις  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

20ο  και  5ο  Δημοτικά  Σχολεία ,  μάλιστα  για  τις  παρεμβάσεις  

εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  5ο  Δημοτικό  Σχολείο  ο  Δήμος  

Σερρών  το  έτος  2017 βραβεύτηκε  με  το  Β’  βραβείο  στο  θεσμό  “  

ΒΡΑΒΕΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ” (Best  Awards City)   

  Ολοκληρώσαμε  το  αποχετευτικό  δίκτυο  Μητρουσίου-Σκουτάρεως  

και  το  παραδώσαμε  στους  κατοίκους  των  δύο  κοινοτήτων ,  ένα  

έργο  υψίστης  σημασίας  για  την  υγεία ,  την  ποιότητα  ζωής  και  το  

περιβάλλον .  

  Ολοκληρώσαμε  και  παραδώσαμε  το  δίκτυο  αποχέτευσης  

ακαθάρτων  στην  περιοχή  Σιγής .  

  Εντός  του  έτους  2017 εντάξαμε  στο  πρόγραμμα  INTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ-FYROM τις  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

Λύκειο  Προβατά  προϋπολογισμού  400.000 ευρώ .  

  Σχετικά  με  την  πράσινη  αγροκτηνοτροφική  κοινότητα  Ελαιώνα ,  

εντάξαμε  εντός  του  έτους  2017 στο  πρόγραμμα  INTERREG 

ΕΛΛΔΑ-  FYROM για  την  κοινότητα  Ελαιώνα  μια  μικρή  πιλοτική  

μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  από  την  οποία  θα  παράγεται  

ηλεκτρική  ενέργεια  ,  προϋπολογισμού  495.000 ευρώ .  
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Στην  πρώτη  προτεραιότητά  μας  δεσμευτήκαμε  να  διεκδικήσουμε  

και  να  εξασφαλίσουμε  χρηματοδοτήσεις  μέσω  προγραμμάτων  για  την  

υλοποίηση  έργων  στο  Δήμο  και  τη  ΔΕΥΑΣ .  

Πράγματι  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017 διεκδικήσαμε  και  

εξασφαλίσαμε  χρηματοδοτήσεις  ύψους  20.000.000 ευρώ  για  την  

υλοποίηση  έργων  στο  Δήμο  και  στη  ΔΕΥΑΣ  (  στο  Δήμο  έργα  ύψους  

7.361.000 ευρώ  και  στη  ΔΕΥΑΣ  έργα  ύψους  11.493.000 ευρώ) .  

Οι  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  των  έργων  αυτών  άρχισαν  και  

η  υλοποίησή  τους  θα  ολοκληρωθεί  κατά  τη  διάρκεια  της  επόμενης  

δημαρχιακής  θητείας .  

Επίσης  καταθέσαμε  προτάσεις  για  αξιολόγηση  ύψους  9.385.000 

ευρώ  και  περιμένουμε   την  ένταξή  τους  σε  προγράμματα .  

Ακολουθούν  αναλυτικά  τα  έργα  για  τα  οποία  εξασφαλίστηκαν  

χρηματοδοτήσεις  και  θα  υλοποιηθούν  κατά  την  επόμενη  δημαρχιακή  

θητεία  και  τα  έργα  για  τα  οποία  περιμένουμε  την  αξιολόγησή  τους  και  

την  ένταξή  τους  σε  προγράμματα .  

 

Ολοκληρώνουμε  και  υλοποιούμε  έργα  ύψους  18.854,813 ευρώ  

που  εντάξαμε  σε  προγράμματα  κατά  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  

περιόδου  2014-2019 και  θα  ολοκληρωθούν  κατά  την  διάρκεια  της  

επόμενης  δημαρχιακής  θητείας  όπως:  

 

 

Α)  Στο  Δήμο  Σερρών  

 

1)  Πρόγραμμα  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  

προϋπολογισμού  4.700.000 ευρώ .  
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2)  “Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  

δημόσια  κτίρια  -  3FM” (Δηλ .  παρεμβάσεις  ενέργειας  στο  Λύκειο  

Προβατά   προϋπολογισμού   396.840 ευρώ  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  -  ΠΡΩΗΝ  

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-

2020. 

3)  “Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή-  Cultural  Dipole” (Δηλ .  δημιουργία  πινακοθήκης  

“ΚΩΝ /ΝΟΣ  ΞΕΝΑΚΗΣ” προϋπολογισμού  683.996 ευρώ  στο  

πλαίσιο  του  προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

4)  “Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  των  δημοτικών  ξενώνων  

Χρυσοπηγής  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  300.000 ευρώ .   

5)  “Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτιρίων  προς  άρση  

επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών” προϋπολογισμού  420.900 

ευρώ  από  το  πρόγραμμα  “  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II” 

6)  “Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων” και  

ακρωνύμιο  “Green Crew” προϋπολογισμού  129.628,30 ευρώ  στο  

πλαίσιο  του  προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

7)  “Προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  Σερρών” 

προϋπολογισμού  235.000 ευρώ  και  συγκεκριμένα  για  την  αγορά  

ενός  σαρώθρου  και  ενός  εκσκαφέα-  φορτωτή  από  το  πρόγραμμα   

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II”.   

8)  “Αγροτικές  κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  

ενεργειακής  απόδοσης  στη  διασυνοριακή  περιοχή” 
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προϋπολογισμού  495.146 ευρώ  από  το  πρόγραμμα  INTERREG 

ΙΡΑ  ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2014-2020. 

 

ΣΎΝΟΛΟ:  7.361.510 ευρώ  

 

Δηλ .  αυτή  τη  στιγμή  στο  Δήμο  Σερρών  υπάρχουν  ενταγμένα  έργα  

ύψους  7 εκ .  ευρώ  τα  οποία  θα  υλοποιηθούν  στην  επόμενη  δημαρχιακή  

θητεία .  

 

 

Β)  Στη  ΔΕΥΑΣ  

 

1)  “Κατασκευή  νέων  δεξαμενών  και  αγωγών  μεταφοράς  νερού  

στο  Δήμο  Σερρών  (Ξηρότοπος ,  Άγιος  Ιωάννης  )  προϋπολογισμού  

700.000 ευρώ  στο  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα  “  Υποδομές  

Μεταφορών ,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020. 

2)  “Κατασκευή  διυλιστηρίου  νερού  πόλης  Σερρών” 

προϋπολογισμού  5.885.000 ευρώ  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020. 

3) “Υποδομές  βελτίωσης  δικτύων  ύδρευσης  και  δεξαμενών  

διευρυμένου  Δήμου  Σερρών  για  διασφάλιση  ποιότητας   και  

ποσότητας  πόσιμου  νερού” για  τις  κοινότητες  Προβατά ,  

Μονοκκλησιά ,  Α .  Καμήλα ,  Μητρούση  προϋπολογισμού  1.880.000 

ευρώ ,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κεντρικής  Μακεδονίας  

2014-2020. 

4)  Εκπόνηση  μελετών  με  τίτλο  “  Βελτίωση  της  διαχείρισης  των  

υδατικών  πόρων  και  ανάπτυξη  υποδομών  ΔΕΥΑΣ” 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 1ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

24

προϋπολογισμού  237.303,65 ευρώ  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020. 

5)  Ένταξη  της  ΔΕΥΑΣ  στο  πρόγραμμα  Λειψυδρία  του  

Υπουργείου  Εσωτερικών  προϋπολογισμού  200.000 ευρώ  για  την  

ανόρυξη  γεώτρησης  στο  Κωνσταντινάτο  και  επιπλέον  γεώτρησης  

στην  Αναγέννηση ,  όπως  επίσης  και  ανακατασκευή  σε  τρεις  

υδατόπυργους  και  αντλιοστάσια  στο  Σκούταρι ,  Κωνσταντινάτο  

και  Αναγέννηση .  

6)  “Εργασίες  αναβάθμισης  εξωτερικού  υδραγωγείου  και  

κατασκευής  σταθμών  τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού  στις  κοινότητες  

του  νέου  διευρυμένου  Δήμου  Σερρών” προϋπολογισμού  

2.591.000 ευρώ .  

 

ΣΥΝΟΛΟ  11.493.303 ευρώ  

 

Δηλ .  αυτή  τη  στιγμή  στη  ΔΕΥΑ  ΣΕΡΡΩΝ  υπάρχουν  ενταγμένα  

έργα  ύψους  11.493.303 ευρώ  τα  οποία  θα  υλοποιηθούν  στην  επόμενη  

δημαρχιακή  θητεία .  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ:  18.854.813 ευρώ  

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  :  7.361.510 ευρώ  

ΔΕΥΑ  ΣΕΡΡΩΝ  :  11.493.303 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ  :  18.854.813 ευρώ  

Κατατέθηκαν  οι  εξής  προτάσεις  για  αξιολόγηση  και  περιμένουμε  

την  ένταξη  τους  προϋπολογισμού  9.385.000 ευρώ  
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Α)  Στο  Δήμο  Σερρών  

 

1)  “Δημιουργία  σύγχρονου  πάρκου  μοντελισμού  στο  πρώην  

στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παππά” προϋπολογισμού  2.498.005 ευρώ  

2)  “Ενεργειακή  αναβάθμιση  δημοτικών  κτιρίων  στο  Δήμο  

Σερρών” και  συγκεκριμένα  στα  δημοτικά  σχολεία  12ο  και  9ο  

προϋπολογισμού  1.006.000 ευρώ  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

3)  “  Προμήθεια  – τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  

παιδικών  χαρών  στο  Δήμο  Σερρών” προϋπολογισμού  249.000 

ευρώ  στο  πλαίσιο  του  προγράμματός  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  II” 

4)  Προετοιμάζουμε  επίσης  για  να  καταθέσουμε  πρόταση  στο  

πρόγραμμα  “Ανοιχτά  κέντρα  Εμπορίου” προϋπολογισμού  

1.500.000 ευρώ  για  το  Δήμο  Σερρών  και  400.000 ευρώ  για  τον  

Εμπορικό  Σύλλογο .  

 

ΣΥΝΟΛΟ:  5.253.000 ευρώ   

 

 

Β)  Στη  ΔΕΥΑ  Σερρών  

 

1)  “Ολοκλήρωση  υποδομών  αποχέτευσης  ΔΕΥΑ  Σερρών  για :  α)  

Αποχετευτικά  δίκτυα  με  τη  μέθοδο  δικτύων  κενού  κοινότητας  

Κάτω  Καμήλας  προϋπολογισμού  2.880.000 ευρώ  β)  κατασκευή  

καταθλιπτικού  αγωγού ,  αντλιοστασίου  ακαθάρτων  

Νοσοκομείου  και  δικτύων  ΑΠΧ  στον  οικισμό  Αγ .  Ιωάννη  
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Σερρών  προϋπολογισμού  1.252.000 ευρώ” στο  πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  I .  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  4.132.000 ευρώ  

 

 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  

ΤΗΝ  ΕΝΤΑΞΗ  ΤΟΥΣ  ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑ  ΥΨΟΥΣ  

9.385.000 ΕΥΡΩ  

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ:  5.253.000 ευρώ  

ΔΕΥΑ  ΣΕΡΡΩΝ  :  4.132.000 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ:  9.385.000 ευρώ  

 

 

 

2η  Προτεραιότητα  

 

Δεύτερη  προτεραιότητά  μας  ήταν  η  αναπτυξιακή  πορεία  του  

αυτοκινητοδρομίου .  

 

Πράγματι  μετά  την  αποκατάσταση  της  πίστας  του  

αυτοκινητοδρομίου ,  λόγω  της  ζημιάς  που  προκλήθηκε  από  τεχνικό  

λάθος  κατά  την  υλοποίηση  του  έργου  αναβάθμισης  της  πίστας  του  

αυτοκινητοδρομίου ,  το  αυτοκινητοδρόμιο  βρίσκεται  σε  συνεχή  ανοδική  

πορεία .  
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Ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  έτους  2017 ήταν  425.782 ευρώ  

(στο  τέλος  του  2010 ήταν  289.354 ευρώ) .  

Αυτή  τη  στιγμή  το  αυτοκινητοδρόμιο  ξόφλησε  όλα  τα  χρέη  του  

και   κατά  το  έτος  2017 έχει  κέρδη  χρήσης   114.663 ευρώ  (  το  2010 τα  

κέρδη  χρήσης  ήταν  12.251 ευρώ) .  

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017 το  αυτοκινητοδρόμιο  με  δικά  

του  χρήματα  κατασκεύασε  την  πίστα  DRAGSTER ύψους  34.000 ευρώ .  

Στόχος  μας  είναι  το  αυτοκινητοδρόμιο  να  αναβαθμίζεται  συνεχώς  

και  να  γίνεται  ολοένα  και  πιο  ανταγωνιστικό  για  να  κρατήσει  και  να  

αυξήσει  τους  φίλους  του  μηχανοκίνητου  αθλητισμού ,  διότι  ετοιμάζουν  

να  κατασκευάσουν  αυτοκινητοδρόμια  και  οι  γειτονικές  μας  χώρες ,  

όπως  η  Βουλγαρία  και  η  Ρουμανία .  Για  το  λόγο  αυτό  ετοιμάσαμε  

μελέτη  για  την  αναβάθμιση  της  πίστας  του  αυτοκινητοδρομίου ,  

σύμφωνα  με  τις  τελευταίες  διεθνείς  προδιαγραφές ,  για  να  γίνει  το  

αυτοκινητοδρόμιο  πιο  ανταγωνιστικό  και  πιο  ελκυστικό ,  κάτι  το  οποίο  

προτείνουν  και  επιθυμούν  όλοι  οι  αγωνιζόμενοι  και  φίλοι  του  

μηχανοκίνητου  αθλητισμού .  

Το  έργο  αυτό  θα  είχε  υλοποιηθεί  ήδη ,  αν  δεν  είχαν  ξεπροβάλλει  

αιφνιδίως  μετά  από  20 χρόνια  λειτουργίας  του ,  θέματα  που  έχουν  

σχέση  με  διαδικασίες  αποχαρακτηρισμού  του  υπ  αριθμ .  3765 τεμαχίου  

του  αυτοκινητοδρομίου  χαρακτηρισμένο  ως  “ποταμός-ανάχωμα  

δημοσίου” και  μεταβίβαση  της  κυριότητάς  του  στο  Δήμο  Σερρών .  

Τα  θέματα  αυτά  πιστεύω  ότι  σύντομα  θα  ξεπεραστούν  και  το  έργο  

έστω  και  με  καθυστέρηση  θα  υλοποιηθεί .  

 

3η    Προτεραιότητα  
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Τρίτη  προτεραιότητά  μας  ήταν  η  Ύδρευση  -  Αποχέτευση  και  η  

υλοποίηση  έργων  ύδρευσης  -αποχέτευσης  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων .  

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  κατασκευής  του  αποχετευτικού  δικτύου  

Μητρουσίου-Σκουτάρεως  (προϋπολογισμού  11.000.000 ευρώ)  και  του  

δικτύου  αποχέτευσης  ακάθαρτων  στην  περιοχή  Σιγής  (προϋπολογισμού  

2.200.000 ευρώ) ,  δώσαμε  οριστική  λύση  στο  πρόβλημα  της  ποιότητας  

και  ποσότητας  νερού  στην  κοινότητα  Μητρουσίου ,  ένα  πρόβλημα  που  

ταλαιπωρούσε  τους  κατοίκους  της  κοινότητας  αυτής  εδώ  και  χρόνια ,  με  

την  ανόρυξη  γεώτρησης  στη  Μονοκλησσιά  με  το  έργο  με  τίτλο  

“Εργασίες  Ενιαίας  διαχείρισης  των  εξωτερικών  υδραγωγείων  των  

κοινοτήτων  Μητρουσίου-Α .Καμήλας-  Μονοκλησσιάς-Προβατά”,  

προϋπολογισμού  1.700.000 ευρώ .  

Με  το  έργο  αυτό  δεν  θα  έχουν  πρόβλημα  λειψυδρίας  για  τις  

επόμενες  δεκαετίες  όχι  μόνο  το  Μητρούση  αλλά  και  οι  κοινότητες  Α .  

Καμήλα-Μονοκλησσιά-Προβατά .  

Αντικαταστήσαμε  τους  σωλήνες  αμιάντου  στο  δίκτυο  ύδρευσης  

Προβατά  και  καθορίσαμε  την  περιφερειακή  τάφρο  της  ίδιας  

κοινότητας .   

Το  έτος  2017 ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  για  να  γίνει  ανόρυξη  

νέας  γεώτρησης  στην  κοινότητα  Κωνσταντινάτου  ύψους  50.000 ευρώ  

για  να  μην  έχει  πρόβλημα  ποιότητας  και  ποσότητας  νερού  το  χωριό .   

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017 η  ΔΕΥΑΣ  έχει  καταθέσει  

προτάσεις  και  έχει  ενταχθεί   σε  προγράμματα  ύψους  11.493.000 ευρώ  

και  περιμένει  την  αξιολόγηση  και  την  ένταξή  τους  σε  προγράμματα  για  

προτάσεις  ύψους  4.132.000 ευρώ .  
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Το  2017 άλλαξε   ο  νόμος  και  δίνει  τη  δυνατότητα  στη  ΔΕΥΑΣ  να  

εισπράττει  επιπλέον  έσοδα  με  τα  τιμολόγια  νερού  από  τα  Ν .Π .Δ .Δ  

όπως  είναι  δημαρχείο ,  νοσοκομείο  κ .λ .π . ,  διότι  αυτά  τα  Ν .Π .Δ .Δ .  θα  

πληρώνουν  πλέον  τέλη  στο  τιμολόγιο  νερού  που  δεν  πλήρωναν  μέχρι  

τώρα  όπως :  α)  Ειδικό  τέλος  80% β)  Τέλος  αποχέτευσης  (90%).  Μετά  

απ’  αυτή  την  εξέλιξη  η  πολιτική  ηγεσία  Δήμου  – ΔΕΥΑΣ  έδωσε  εντολή  

στους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  της  ΔΕΥΑΣ  να  ετοιμάσουν  μελέτη  για  

μείωση  του  τιμολογίου  του  νερού ,  λόγω  των  επιπλέον  εσόδων  που  θα  

εισπράττει  η  ΔΕΥΑΣ  μετά  την  αλλαγή  του  νόμου .  

 

Προτεραιότητα  μας  μετά  την  ολοκλήρωση  των  μελετών  για  

αποχετευτικά  δίκτυα  στις  τοπικές  κοινότητες  και  οικισμούς ,  είναι  η   

διεκδίκηση   της  χρηματοδότησης  των  μελετών  αυτών  και  την  

υλοποίησης  τους  μέσω  προγραμμάτων .   

 

Κατά  την  διάρκεια  της  θητείας  μας  έγιναν:  

 

  Κατασκευή  του  αποχετευτικού  δικτύου  Σκουτάρεως-Μητρουσίου  

προϋπολογισμού  11.000.000 ευρώ  

  Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στην  περιοχή  Σιγής-πόλης  

Σερρών  προυπ .2.281.000 ευρώ  

  Δώσαμε  οριστική  λύση  στο  πρόβλημα  της  ποιότητας  και  ποσότητας  

νερού  στις  Κοινότητες  Μητρουσίου ,  Προβατά ,  Μονοκλησιάς  και  Α .  

Καμήλας  με  την  ανόρυξη  της  γεώτρησης  Μονοκλησιάς  με  το  έργο  με  

τίτλο  «Εργασίες  ενιαίας  διαχείρισης  των  εξωτερικών  υδραγωγείων  των  

κοινοτήτων  Μητρουσίου  -  Α .  Καμήλας  -  Μονοκκλησιάς  -  Προβατά» 

προϋπολογισμού  1.700.000 ευρώ .  
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  Κατασκευή  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  στο  

Χιονοχώρι ,  προϋπολογισμού  1.400.000 ευρώ .  

  Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  στην  Οινούσα  προϋπολογισμού  

2.300.000 ευρώ .  

  Κατασκευή  δικτύου  ύδρευσης  στο  Ιμαρέτ  προϋπολογισμού  900.000 

ευρώ .  

  Διυλιστήριο  νερού  στο  Μητρούσι  προϋπολογισμού    400.000 ευρώ   

 

 

Κατά  την  διάρκεια  της  θητείας  μας  πρέπει  να  τονιστούν  και  τα  

εξής:  

 

1.  Εκτελέσθηκαν  και  εκτελούνται  έργα  συνολικού  ποσού  της  τάξης  των  

31.366.458 € 

2.  Το  σύνολο  των  εκτελεσθέντων  -  υλοποιημένων  έργων  σε  ΤΚ  (χωριά)  

του  Δήμου  Σερρών  ανήλθαν  σε  15.677.205,59 €,  ή  σε  ποσοστό  

αποτέλεσαν  το  50,00% των  συνολικών  εκτελεσθέντων  έργων  της  

ΔΕΥΑ  Σερρών  στην  ανωτέρω  περίοδο .  

3.  Το  σύνολο  των  έργων  που  εντάχθηκαν  στο  Κοινοτικό  Πλαίσιο  (ΕΣΠΑ)  

και  αφορούσε  ΤΚ  (χωριά)  του  Δήμου  Σερρών  ανήλθαν  σε  9.663.509,54 

€ ,  ή  σε  ποσοστό  αποτέλεσαν  το  61,64%  των  συνολικών  εκτελεσθέντων  

έργων  της  ΔΕΥΑ  Σερρών  στην  ανωτέρω  περίοδο .  

4.  Το  σύνολο  των  έργων  που  εκτελέσθηκαν  με  ίδια  έσοδα  και  αφορούσαν  

τις  ΤΚ  (χωριά)  του  Δήμου  Σερρών  ανήλθαν  σε  6.013.696,05 € ,  ή  σε  

ποσοστό  αποτέλεσαν  το  38,36%  των  συνολικών  εκτελεσθέντων  έργων  

της  ΔΕΥΑ  Σερρών  στην  ανωτέρω  περίοδο .  
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Ως  προς  τα  έργα  στα  οποία  έχει  ενταχθεί  η  ΔΕΥΑ  Σερρών  και  

υλοποιούνται  τώρα  και  θα  ολοκληρωθούν  στην  επόμενη  δημαρχιακή  

θητεία  είναι  τα  εξής:  

 

1.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  2856/05-04-2018 έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης  Υποδομών ,  Μεταφορών ,  Περιβάλλον  & Αειφόρος  

Ανάπτυξη  (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ,  εντάχθηκε  το  έργο  με  τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :  α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ  Τ .Κ .  ΠΡΟΒΑΤΑ  – 

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ-  Α .  ΚΑΜΗΛΑΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  και  

β)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΩΓΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΝΕΡΟΥ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΣΕΡΡΩΝ» με  Κωδικό  ΟΠΣ  5001077 στο  

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών ,  Περιβάλλον  και  

Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020», συνολικού  προϋπολογισμού  

2.416.532,23 €,  πλέον  ΦΠΑ .  

2.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  4386/02-08-2018 έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  εντάχθηκε  το  έργο  με  

τίτλο  «Κατασκευή  διυλιστηρίου  νερού  πόλης  Σερρών» με  Κωδικό  ΟΠΣ  

5027244 στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020», συνολικού  προϋπολογισμού  5.885.000,00 πλέον  ΦΠΑ .  

3.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  4387/02-08-2018 έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  εντάχθηκε  το  έργο  με  

τίτλο  «Υποδομές  βελτίωσης  δικτύων  ύδρευσης  και  δεξαμενών  

διευρυμένου  Δήμου  Σερρών  για  διασφάλιση  ποιότητας  και  ποσότητας  

πόσιμου  νερού» με  Κωδικό  ΟΠΣ  5027318 στο  Επιχειρησιακό  
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Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020», συνολικού  

προϋπολογισμού  1.880.000,00 πλέον  ΦΠΑ .  

4.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  4152/24-07-2018 έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  εντάχθηκε  το  έργο  με  

τίτλο  «Βελτίωση  της  διαχείρισης  των  υδατικών  πόρων  και  ανάπτυξη  

υποδομών  ΔΕΥΑ  Σερρών  με  κωδικό  ΟΠΣ  5030080 στο  Επιχειρησιακό  

Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020», συνολικού  

προϋπολογισμού  237.303,65 πλέον  ΦΠΑ .  

5.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  23392/29-05-2018 έγγραφο  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  η  ΔΕΥΑ  Σερρών  εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα  Λειψυδρία  για  

ποσό  200.000,00 € πλέον  ΦΠΑ .  

6.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  6454/14-06-2018 έγγραφο  της  η  ΔΕΥΑ  Σερρών  

υπέβαλλε  πρόταση  για  αίτηση  χρηματοδότησης  στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι ,  

Άξονας  Προτεραιότητας :  ««Εργασίες  αναβάθμισης  εξωτερικού  

υδραγωγείου  και  κατασκευής  σταθμών  τηλε-ελέγχου  – τηλεχειρισμού  

στις  ΤΚ  του  νέου  διευρυμένου  Δήμου  Σερρών», συνολικού  

προϋπολογισμού  2.591.000,00 € πλέον  ΦΠΑ .  

 

Τέλος  η  ΔΕΥΑ  Σερρών  έχει  υποβάλλει  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  

στο  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  τις  παρακάτω  προτάσεις:  

 

1.  Με  το  αριθ .  πρωτ .  6454/14-06-2018 έγγραφο  της  η  ΔΕΥΑ  Σερρών  

υπέβαλλε  πρόταση  για  αίτηση  χρηματοδότησης  στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι ,  

Άξονας  Προτεραιότητας :  «Βελτίωση  των  Βασικών  περιβαλλοντικών  

υποδομών  και  ιδίως  αυτών  της  επεξεργασίας  των  λυμάτων», στο  

Υπουργείο  Εσωτερικών  για  το  έργο  με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΕΥΑ  ΣΕΡΡΩΝ  για  :  α)  Αποχετευτικά  
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δίκτυα  με  την  μέθοδο  δικτύων  κενού  ΤΚ  Κάτω  Καμήλας ,  β)  Κατασκευή  

καταθλιπτικού  αγωγού ,  αντλιοστασίου  ακαθάρτων  Νοσοκομείου  και  

δικτύων  ΑΠΧ  στην  Τ .Κ .  Αγ .  Ιωάννη  Σερρών», συνολικού  

προϋπολογισμού  4.132.550,00 € πλέον  ΦΠΑ .  

 

Διεκδίκηση  χρηματοδοτήσεων  μέσω  προγραμμάτων  για:  

 

  «Κατασκευή  αγωγού  ακαθάρτων  στον  δρόμο  Σερρών-  Χρυσοπηγής ,  β’  

φάση ,  κατασκευή  σταθμών  τηλε-ελέγχου  – τηλεχειρισμού  στις  τοπικές  

κοινωνίες  του  νέου  διευρυμένου  Δήμου  Σερρών  & κατασκευή  δικτύων  

ύδρευσης  εντός  της  πόλης  των  Σερρών» και  δημόσια  δαπάνη  

4.477.500,00 ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  η   5.507.325,00 ευρώ  με  ΦΠΑ .  

  Κατασκευή  μονάδας  ηλιακής  ξήρανσης  λυματολάσπης  της  ΕΕΛ  

(βιολογικός  καθαρισμός)   του  Δήμου  Σερρών  και  δημόσια  δαπάνη  

4.182000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ .  

  Διασφάλιση  της  ποιότητας  του  νερού  στη  διασυνοριακή  περιοχή  και  

προώθηση  της  σχετικής  δημόσιας  συνείδησης  και  ασφαλές  νερό ,  (  

INTERREG 3) και  δημόσια  δαπάνη  800.000,00 ευρώ  με  φπα .  

  «Αναβάθμιση  ΕΕΛ  (βιολογικός  καθαρισμός)  πόλης  Σερρών  για  

επαναχρησιμοποίηση  των  επεξεργασμένων  απόβλητων  με  απεριόριστη  

άρδευση  » και  δημόσια  δαπάνη  2.612.273,00 ευρώ .   

  H ΔΕΥΑΣ  έχει  ετοιμάσει  μελέτη  για  την  ενιαία  διαχείριση  

υδραγωγείων  Σκουτάρεως ,  Κωνσταντινάτου ,  Αγ .  Ελένης  και  Πεπονιάς .  

 

Ολοκληρώσαμε  μελέτες  για  αποχετευτικά  δίκτυα  στις  κοινότητες  

Κ .  Καμήλα ,  Κουβούκλιο ,  Α .Καμήλα ,  Μονοκλησιά ,  Προβατά ,  

Κ .Δέντρα ,  Ελαιώνας ,  Ξηρότοπος ,  Μετόχι  και  μελέτη  για  την  ενιαία  
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διαχείριση  υδραγωγείων  Σκουτάρεως-Κωσταντινάτου-Αγίας  Ελένης-

Πεπονιάς .  

 

 

4η  προτεραιότητα  

Η  τέταρτη  προτεραιότητα  έχει  σχέση  με  την  τοπική  οικονομία-

ανάπτυξη .  

 

 

Ο  στόχος  της  τόνωσης  της  αγοράς ,  της  αγροτικής  οικονομίας  και  

τουρισμού  που  έχουμε  καταθέσει  στο  πρόγραμμά  μας ,  διευκρινίζουμε  

ξεκάθαρα  ότι  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  την  εκμετάλλευση  όλων  των  

πιθανών  προγραμμάτων  και  χρηματοδοτήσεων .  

Ο  Δήμος  Σερρών  πράγματι ,  μέσω  του  τμήματος  

προγραμματισμού ,  καταθέτει  προτάσεις ,  διεκδικεί  και  εξασφαλίζει  

προγράμματα  Εθνικά  και  Ευρωπαϊκά  και  υλοποιεί  έργα  και  δράσεις  

που  τονώνουν  την  τοπική  οικονομία ,  διότι  η  υλοποίηση  έργων  και  

δράσεων  προσφέρει  εργασία  στους  πολίτες  και  άλλα  οφέλη  στην  

κοινωνική  ζωή  του  τόπου .  

Ο  Δήμος  Σερρών ,  υπενθυμίζουμε ,  ότι  από  το  2011 έως  το  τέλος  

του  2017,  εξασφάλισε  χρηματοδοτήσεις  κυρίως  μέσω  προγραμμάτων  

και  υλοποίησε  έργα ,  προμήθειες  και  δράσεις  προϋπολογισμού  

50.000.000 ευρώ  και  πλέον .  

Επίσης  Δήμος  και  ΔΕΥΑΣ  έχουν  εξασφαλίσει  κατά  τη  διάρκεια  

του  έτους  2017,  το  ποσό  των  20.000.000 ευρώ  μέσω  προγραμμάτων  για  

έργα ,  προμήθειες ,  δράσεις ,  που  βρίσκονται  στο  στάδιο  έναρξης  των  
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διαδικασιών  για  υλοποίηση  και  θα  ολοκληρωθεί  η  υλοποίησή  τους  

στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία .  

Τέλος   κατατέθηκε  προτάσεις  από  το  Δήμο  και  τη  ΔΕΥΑΣ  ύψους  

9.385.000 ευρώ  για  αξιολόγηση  και  περιμένουμε  την  ένταξή  τους  σε  

προγράμματα .  

 

Μέσα  από  την  υλοποίηση  αυτών  των  προγραμμάτων  και  δράσεων  

προσφέρεται  εργασία  στους  πολίτες  και  διάφορες  υπηρεσίες .  

Έχοντες  πάντα  ως  στόχο  την  προσέλκυση  ξένων  επισκεπτών  για  

την  τόνωση  της  τοπικής  οικονομίας ,  δώσαμε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στη  

λειτουργία  του  αυτοκινητοδρομίου ,  το  οποίο  βρίσκεται  σε  ανοδική  

πορεία  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  επισκεπτών-φίλων  του  

μηχανοκίνητου  αθλητισμού .  Επίσης  δημιουργήσαμε  και  προσθέσαμε  

νέους  θεσμούς  ,  οι  οποίοι  κάνουν  ακόμη  πιό  ζωντανό  το  Δήμο  και  

τονώνουν  την  τοπική  οικονομία  .  

Οι  νέοι  θεσμοί  που  δημιουργήσαμε  είναι :  Εco fest ival ,  πολιτεία  

ευχών ,  πανελλήνιο  πρωτάθλημα  πολεμικών  τεχνών ,  φωτεινές  μέρες ,  

bougatsa days,  φεστιβάλ  μουσικών  του  κόσμου ,  μαθητικό  μουσικό  

φεστιβάλ .   

Με  στόχο  πάντα  την  προσέλκυση  επισκεπτών-τουριστών ,  την  

τόνωση  της  τοπικής  οικονομίας  ,  την  ανάδειξη  και  προβολή  των  

τουριστικών  προορισμών ,  των  τοπικών  προϊόντων  και  της  πολιτιστικής  

κληρονομιάς  του  τόπου  μας ,  ο  Δήμος  Σερρών  μέσω  του  τμήματος  

τουρισμού  συμμετείχε  σε  διεθνείς  εκθέσεις  τουρισμού  του  εσωτερικού  

και  του  εξωτερικού  (όπως  Σόφια ,  Βελιγράδι ,  Βαρσοβία ,  Βερολίνο ,  

Μόσχα ,  Κύπρος) ,  όπως  επίσης  συμμετείχε  στο  Δίκτυο  Εκλεκτών  
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Ελληνικών  Γεύσεων  και  στην  Αμφικτυονία  Αρχαίων  Ελληνικών  

Πόλεων .  

 

 

5η  προτεραιότητα  

 

Η  κοινωνική  πολιτική  ήταν  η  πέμπτη  προτεραιότητά  μας  και  είχαμε  

δεσμευτεί  τη  συνέχιση  των  δράσεων  που  ξεκινήσαμε  στην  

προηγούμενη  δημαρχιακή  θητεία ,  την  επέκτασή  τους  μέσω  της  ένταξής  

τους  σε  νέα  προγράμματα  και  την  πρόσθεση  νέων  δράσεων ,  κάτι  το  

οποίο  κάναμε  πράξη .  

Πράγματι  κατά  τη  διάρκεια  της  προηγούμενης  δημαρχιακής  θητείας  

είχαμε  λειτουργήσει  μέσω  προγραμμάτων ,  την  κοινωνική  κουζίνα ,  το  

κοινωνικό  φαρμακείο ,  το  δημοτικό  λαχανόκηπο ,  το  κέντρο  

Συμβουλευτικής  υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας ,  το  κοινωνικό  

ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα  για  τη  στήριξη  ασθενών ,  

ηλικιωμένων ,  μοναχικών  ατόμων ,  ΑΜΕΑ  κλπ ,  τα  οποία  προγράμματα  

έληξαν ,  τα  επαναδιεκδικήσαμε ,  ενταχθήκαμε  και  πάλι  και  συνεχίζουν  

να  λειτουργούν  με  μεγάλη  επιτυχία  προσφέροντας  πολύτιμες  υπηρεσίες  

στους  πολίτες .   

Σε  αυτές  τις  δράσεις  προσθέσαμε  και  άλλες  δράσεις  μέσω  

προγραμμάτων  και  υλοποιήσαμε  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017: 

  Το  πρόγραμμα  υποστήριξης  ανέργων  (προϋπολογισμού  103.000 

ευρώ  ,  σύμφωνα  με  το  οποίο  παρέχονται  σε  άστεγους  ή  σε  

δημότες  με  επισφαλή  κατοικία ,  στέγη ,  είδη  πρώτης  ανάγκης  κλπ) .  

  Το  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ  

προϋπολογισμού  340.000 ευρώ  (στόχος  του  προγράμματος  αυτού  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 1ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

37

είναι  η  ανάπτυξη  ενός  τοπικού  σημείου  αναφοράς  για  την  

υποδοχή ,  εξυπηρέτηση  και  διασύνδεση  των  πολιτών  με  όλα  τα  

κοινωνικά  προγράμματα  και  υπηρεσίες  που  υλοποιούνται  στην  

περιοχή  του  Δήμου  Σερρών) .  

  Το  επισιτιστικό  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  για  τους  άπορους  πολίτες .  

(Το  πρόγραμμα  αφορά  τη  διανομή  τροφίμων  και  ειδών  

καθαριότητας  και  ρουχισμού  προς  τους  συνανθρώπους  μας  που  

έχουν  ανάγκη .  Ο  Δήμος  Σερρών  εξυπηρέτησε  4.000 άπορους  

συμπολίτες  μας ,  μέσω  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  και     

διακόσιους  συμπολίτες  μας  μέσω  της  ΚΕΔΗΣ) .  

 

Κατά  το  έτος  2017 ο  Δήμος  Σερρών  σύνδεσε  το  Ειδικό  Σχολείο  

με  το  δίκτυο  φυσικού  αερίου ,  διαθέτοντας  83.000 ευρώ  τα  οποία  

εξασφάλισε  από  το  Υπουργείο  Μακεδονίας-Θράκης .  

Επίσης ,  το  ίδιο  έτος  εγκατέστησε  υβριδικό  σύστημα  για  τη  

θέρμανση  της  πισίνας  του  Ειδικού  Σχολείου  με  χρήση  ηλιακής  

ενέργειας  και  φυσικού  αερίου  και  τοποθέτησε  κάλυμμα  στην  πισίνα  για  

να  διατηρείται  το  νερό  ζεστό ,  διαθέτοντας  50.000 ευρώ  τα  οποία  

εξασφάλισε  και  πάλι  από  το  Υπουργείο  Μακεδονίας  Θράκης .   

Για  αυτές  τις  δύο  χρηματοδοτήσεις  θέλω  να  ευχαριστήσω  την  

τότε  Υπουργό  Μακεδονίας-Θράκης   κ .  Μαρία  Κόλλια-Τσαρουχά .  

Ανακαινίσαμε  το  κτίριο  του  πρώην  κέντρου  Επαγγελματικής  

κατάρτισης  της  ΚΕΔΗΣ  στο  αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας ,  το  οποίο  έγινε  

ένα  σύγχρονο  κτίριο  με  όλες  τις  προδιαγραφές  της  Ευρωπαϊκής  

νομοθεσίας  και  λειτουργεί  σε  αυτό  το  κτίριο  το  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του  

Δήμου  Σερρών .   
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Για  τις  γιορτές  Χριστουγέννων  και  Πάσχα  όπως  κάθε  χρόνο  και  

το  έτος  2017,  ο  Δήμος  Σερρών  διέθεσε  367 διατακτικές  για  την  αγορά  

τροφίμων  σε  ισάριθμες  οικογένειες  απόρων  δημοτών  συνολικού  ποσού  

26.000 ευρώ .  

Τέλος  ο  Δήμος  Σερρών  μέσω  της  κοινωφελούς  επιχείρησης  

(ΚΕΔΗΣ)  συνεχίζει  την  παροχή  υπηρεσιών  του  ΚΔΑΠ ,  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ,  

βοήθεια  στο  σπίτι ,  όπως  άλλωστε  έχουμε  δεσμευτεί .  

Αξίζει  να  τονιστεί  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  στον  τομέα  της  

κοινωνικής  πολιτικής  διέθεσε  από  το  2011 μέχρι  τέλους  του  έτους  

2017,  για  την  ενίσχυση  των  οικονομικά  αδύναμων  συμπολιτών  μας  και  

των  ευπαθών  ομάδων  το  ποσό  των  3.300.000 ευρώ  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων .  

Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  δράσεις  και  τα  ποσά  των  

3.300.000 ευρώ .  

 

 

Κοινωνική  πολιτική  

 

Κατά  τη  διάρκεια  της  δημαρχιακής   μας  θητείας  ο  Δήμος  Σερρών  

διέθεσε  στον  τομέα  της  κοινωνικής  πολιτικής  3.300.000 ευρώ  για  

την  ενίσχυση  των  οικονομικά  αδύναμων  συμπολιτών  μας  και  των  

ευπαθών  ομάδων .  

 

Συγκεκριμένα  διατέθηκαν :  

α)  Από  ίδια  έσοδα  του  Δήμου  για  τα  Χριστούγεννα  και  το  Πάσχα  

400.000  ευρώ  υπό  μορφή  επιταγών  (ή  διατακτικών) .  

β)  Μέσω  προγραμμάτων  2.905.000  ευρώ :   
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  κοινωνική  κουζίνα ,  κοινωνικό  φαρμακείο ,  δημοτικός  λαχανόκηπος :  

1.140.000ευρώ  

  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας :  

560.000 ευρώ  

  Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  200.000 ευρώ  

  Προμήθεια  ειδικού  αυτοκινήτου  για  μεταφορά  ατόμων  με  κινητικά  

προβλήματα :  72.000 ευρώ  

  Αγορά  δύο  μεταχειρισμένων  αυτοκινήτων   ύψους  10.000 ευρώ  από  

ΚΕΔΗΣ  για  κάλυψη  αναγκών  των  προγραμμάτων  Βοήθεια  στο  Σπίτι  για  

τις  Κοινότητες  Προβατά  και  Σκούταρι .  

  Εξοπλισμός  στα  ειδικά  σχολεία  και  τμήματα  :360.000 ευρώ  

  Δημιουργία  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  από  την  ΚΕΔΗΣ  στο  αθλητικό  κέντρο  

Ομόνοιας ,  προϋπολογισμού  32.500 ευρώ .  

  Ίδρυση  έξι  νέων  ΚΔΑΠ  από  την  ΚΕΔΗΣ  ύψους  25.000 ευρώ  σε  

δημοτικά  σχολεία  της  πόλης  (έκδοση  αδειών ,  υποδομές ,  εξοπλισμός) .  

  Πρόγραμμα  αστέγων :  103.000 ευρώ  

  Κέντρο  Κοινότητας  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ :340.000 ευρώ  

  θέρμανση  πισίνας  Ειδικού  Σχολείου :  50.000 ευρώ  

  Σύνδεση  Ειδικού  Σχολείου  με  φυσικό  αέριο :  80.000 ευρώ .  

 

ΣΥΝΟΛΟ:  3.305.000  

                                                                       

 

6η  προτεραιότητα  
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Η  οικονομική  κατάσταση  του  Δήμου  ήταν  η  έκτη  προτεραιότητά  

μας  και  είχαμε  δεσμευτεί  την  εξόφληση  των  χρεών  του  Δήμου  και  τη  

δυνατότητα  να  αποπληρώνει  ο  Δήμος  τα  χρέη  του  προς  την  αγορά  μέσα  

σε  έξι  μήνες  περίπου ,  κάτι  το  οποίο  και  πετύχαμε .  

Συνεχίζουμε  την  οικονομική  μας  πολιτική  με  άξονες ,  τη  συμπίεση  

του  κόστους  των  υπηρεσιών ,  τον  περιορισμό  των  δαπανών  και  την  

προσαρμογή  των  εξόδων  στους  ρυθμούς  αύξησης  των  εσόδων ,  θέτοντας  

ως  στόχο  τη  δημιουργία  αποθεματικού  ταμείου  στο  Δήμο  ,  

συνεχίζοντας  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου .  

Στα  πλαίσια  του  νοικοκυρέματος  και  της  αξιοποίησης  της  

ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών  υπενθυμίζουμε  ότι  η  δημοτική  

αρχή  έπραξε  τα  εξής :  

 

  Απάλλαξε  το  Δήμο  από  ενοίκια  ύψους  100.000 ευρώ  το  χρόνο ,  

μεταφέροντας  από  τα  κτίρια  ιδιωτών  που  στεγάζονταν  υπηρεσίες  

του  Δήμου  σε  δημοτικά  κτίρια .  

  Υλοποίησε  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  

Δημαρχείο ,  Κολυμβητήριο ,  Κλειστό  γυμναστήριο ,  στα  5ο  και  20ο  

δημοτικά  σχολεία  και  τοποθέτησε  φωτοβολταϊκά  σε  32 σχολεία ,  

μειώνοντας  έτσι  τις  λειτουργικές  δαπάνες  των  ακινήτων  αυτών .  

  Εκμίσθωσε  1650 στρέμματα  δημοτικών  εκτάσεων  και  συνεχίζει  

τη  διαδικασία  εκμίσθωσης   και  άλλων  στρεμμάτων .  

  Κατέγραψε  και  αποτύπωσε  όλη  την  ακίνητη  περιουσία  του  

Δήμου .  
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  Ανακαίνισε  κτίρια  που  κατέρρεαν  όπως  οι  ξενώνες  Χρυσοπηγής ,  

το  κτίριο  του  πρώην  Ορφανοτροφείου  Θηλέων ,  το  κτίριο  της  

πρώην  Οικίας  Μάλιου ,  το  ιστορικό  κτίριο  του  Ορφέα ,  τα  

δημοτικά  αναψυκτήρια  της  Ακρόπολης  Σερρών ,  του  Αγίου  

Ιωάννη  και  του  θερινού  θεάτρου  στο  κεντρικό  πάρκο ,  τα  οποία  

εκμίσθωσε .  

  Προέβη  έως  τώρα  σε  διοικητική  αποβολή  καταπατητών  από  

δημοτικές  εκτάσεις  συνολικού  εμβαδού  985 στεμμάτων  

  Ανέθεσε  στο  ΤΕΙ  Σερρών  την  κατάθεση  προτάσεων  για  την  

αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών .  

  Εγκατέστησε  ειδική  εφαρμογή  γεωγραφικών  συστημάτων  

πληροφοριών  (GIS) με  σκοπό ,  αφενός  την  ταχύτερη  και  σύγχρονη  

λειτουργία  των  τεχνικών  υπηρεσιών  και  αφετέρου  την  

ασφαλέστερη  συλλογή ,  επεξεργασία ,  εντοπισμό  και  διαχείριση  

των  δημοτικών  ακινήτων ,  όπου  σκοπός  είναι  μελλοντικά  να  

προσφέρει  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  πρόσβασης  και  θέασης  σε  

ψηφιακό  περιβάλλον  των  δεδομένων  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο ,  

μέσω  internet .  

  Τα  έσοδα  από  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  στο  τέλος  

του  2011 ήταν  195.000 ευρώ ,  ενώ  στο  τέλος  του  2017 είναι  

330.000 ευρώ .  

 

 

7η  προτεραιότητα  
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Στην  έβδομη  προτεραιότητά  μας  είχαμε  δεσμευτεί  για  τη  

διεκδίκηση  και  υλοποίηση  μέσω  Εθνικών  και  Ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων ,  έργων  αναπλάσεων ,  πλατειών ,  διαμορφώσεων  

κοινόχρηστων  χώρων ,  αναβαθμίσεων  παιδικών  χαρών  κλπ .  

 

Είχαμε  δεσμευτεί  για  την  υλοποίηση  τέτοιων  έργων  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων ,  διότι  με  χρήματα  της  ΣΑΤΑ  μετά  τη  μείωσή  της ,  κατά  

65% είναι  πολύ  δύσκολο  να  γίνουν  τέτοια  έργα .  

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017: 

 

  Ολοκληρώθηκε  το  έργο  των  βιοκλιματικών  αναπλάσεων .   

  Ολοκληρώθηκε  η  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  στο  κεντρικό  

πάρκο .   

  Ολοκληρώθηκε  η  ανάπλαση  της  οδού  Τσαλοπούλου .   

  Ξεκίνησε  η  ανάπλαση  της  οδού  Κ .  Καραμανλή  πρώην  Μεραρχίας  

από  το  ύψος  της  οδού  29ης  Ιουνίου  μέχρι  την  οδό  Θεσσαλονίκης .   

  Ξεκίνησαν  οι  διαμορφώσεις-αναβαθμίσεις  των  παιδικών  χαρών  

ΙΚΑ-Αγ .  Δημητρίου-Τιμίου  Σταυρού  και  προγραμματίστηκαν  να  

διαμορφωθούν  και  να  αναβαθμισθούν  ακόμη  12 παιδικές  χαρές .   

  Έγιναν  διανοίξεις  οδών  στην  περιοχή  της  Σιγής .   

 

 Δύο  λόγια  θέλω  να  πω  σχετικά  με  τη  μικροπολιτική  που  γίνεται ,  

ότι  δήθεν  έργα  γίνονται  μόνον  στην  πόλη  και  όχι  στα  χωριά .  

Αξίζει  να  σημειωθεί ,  ότι  αποτελεί  αδιαμφισβήτητο  γεγονός ,  η  

δίκαιη  κατανομή  της  ΣΑΤΑ  από  τη  δημοτική  αρχή  σε  όλες  τις  

δημοτικές  ενότητες  και  τα  χωριά  ανάλογα  με  τον  πληθυσμό  που  έχουν .  
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Επίσης  εξασφαλίζουμε  χρηματοδοτήσεις  μέσω  προγραμμάτων  και  

υλοποιούμε  έργα  σε  όποια  χωριά  έχουν  τις  προϋποθέσεις  για  ένταξή  

τους  σε   προγράμματα .  

Να  υπογραμμίσουμε ,  ότι  τα  χρήματα  που  διατέθηκαν  στα  χωριά  

για  την   υλοποίηση  έργων  μέσω  προγραμμάτων  και  της  ΣΑΤΑ ,  από  

το  2011 μέχρι  και  το  2017,  είναι  συνολικού  ύψους  21.320.000€. 

Παραθέτω  τα  ποσά  των  χρημάτων  που  διατέθηκαν  για  έργα  σε  

χωριά  του  Δήμου  Σερρών  και  τις  πηγές  χρηματοδότησης  των  έργων ,  

από  το  2011 μέχρι  το  2017.  

 

 

 

 

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:  225.000 ευρώ  – έργο  αναπλάσεων  από  INTERG 

III  

ΟΡΕΙΝΗ:  250.000 ευρώ  – έργο  αναπλάσεων  από  LEADER  

ΣΚΟΥΤΑΡΙ:  200.000 ευρώ  – διαμόρφωση  πλατείας  από  

Πράσινο  Ταμείο  

Κ .  ΚΑΜΗΛΑ:  200.000 ευρώ  – διαμόρφωση  πλατείας  από  

Πράσινο  Ταμείο  

Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ:  Κωνσταντινάτου ,  Α .Βροντούς ,  Προβατά  250.000 

ευρώ  από  ΕΠΕΕΡΑΑ  

ΛΥΚΕΙΟ  ΠΡΟΒΑΤΑ:  Εντός  του  έτους  2017 εντάξαμε  στο  πρόγραμμα  
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INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-FYROM τις  παρεμβάσεις  

εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  Λύκειο  Προβατά  

προϋπολογισμού  400.000 ευρώ .  

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  ΣΤΟΝ  

ΕΛΑΙΩΝΑ  

Σχετικά  με  την  πράσινη  αγροκτηνοτροφική  

κοινότητα  Ελαιώνα ,  εντάξαμε  εντός  του  έτους  

2017 στο  πρόγραμμα  INTERREG ΕΛΛΔΑ-  

FYROM για  την  κοινότητα  Ελαιώνα  μια  μικρή  

πιλοτική  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  από  την  

οποία  θα  παράγεται  ηλεκτρική  ενέργεια  ,  

προυπολογισμού  495.000 ευρώ .  

ΈΡΓΑ  ΔΕΥΑΣ    Κατασκευή  του  αποχετευτικού  δικτύου  

Σκουτάρεως-  Μητρουσίου  προϋπολογισμού  

11.000.000  ευρώ  

  Δώσαμε  οριστική  λύση  στο  πρόβλημα  της  

ποιότητας  και  ποσότητας  νερού  στις  

Κοινότητες  Μητρουσίου ,  Προβατά ,  

Μονοκλησιάς  και  Α .  Καμήλας  με  την  

ανόρυξη  της  γεώτρησης  Μονοκλησιάς  με  το  

έργο  με  τίτλο  «Εργασίες  ενιαίας  

διαχείρισης  των  εξωτερικών  υδραγωγείων  

των  κοινοτήτων  Μητρουσίου  -  Α .  Καμήλας  

-  Μονοκκλησιάς  -  Προβατά» 

προϋπολογισμού  1.700.000  ευρώ .  

  Κατασκευή  εξωτερικού  και  εσωτερικού  
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δικτύου  ύδρευσης  στο  Χιονοχώρι ,  

προϋπολογισμού  1.400.000  ευρώ .  

  Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  στην  

Οινούσα  προϋπολογισμού  2.300.000  ευρώ .  

  Διυλιστήριο  νερού  στο  Μητρούσι  

προϋπολογισμού    400.000  ευρώ .  

ΣΑΤΑ  ΧΩΡΙΩΝ  (2011-

2017):  

2.500.000 ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ  ΕΡΓΑ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ:  

21.320.000 ευρώ  (2011-2017)  

 

Όμως  δεν  είναι  μόνον  τα  διάφορα  έργα  που  υλοποιούνται  σε  

χωριά  του  Δήμου  αλλά  και  όποιες  υπηρεσίες  παρέχει  ο  Δήμος  στην  

πόλη ,  τις  ίδιες  παρέχει  και  σε  όλα  τα  χωριά  όπως ,  αποκομιδή  

απορριμμάτων ,  συντήρηση  πρασίνου ,  αγροτική  οδοποιία ,  συντήρηση  

σχολείων ,  παιδικών  σταθμών ,  ΚΑΠΗ  κ .λ .π .  

Επίσης  τα  κοινωνικά  τιμολόγια  της  ΔΕΥΑΣ  και  των  τελών  

καθαριότητας  απευθύνονται  και  στην  πόλη  και  στα  χωριά .  Η  κοινωνική  

πολιτική  του  Δήμου  είναι  και  για  την  πόλη  και  για  τα  χωριά ,  όπως  π .χ .  

Το  κοινωνικό  φαρμακείο ,  η  κοινωνική  κουζίνα ,  το  κοινωνικό  

ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ,  το  αυτοκίνητο  για  τα  άτομα  με  κινητικά  

προβλήματα  ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ ,  ο  εξοπλισμός  του  ειδικού  σχολείου ,  το  

κέντρο  συμβουλευτικής  υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας  κ .λ .π .  
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Υπάρχει  μια  παραφιλολογία ,  ότι  δήθεν  τίποτε  δεν  γίνεται  στα  

χωριά  ,  ότι  τα  χωριά  είναι  εγκαταλελειμμένα  κ .λ .π .  

Πρώτα  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  και  να  πω  ότι  όποια  έργα  γίνονται ,  

γίνονται  μέσω  μόνον  προγραμμάτων  και  από  τα  ελάχιστα  χρήματα  της  

ΣΑΤΑ .  Τονίζω  ότι  είναι  ελάχιστα  τα  χρήματα  της  ΣΑΤΑ ,  διότι  τα  

χρήματα   που  έπαιρνε  ο  Δήμος  Σερρών  από  τη  ΣΑΤΑ  κάθε  χρόνο  πριν  

γίνει  ο  Καλλικράτης  ήταν  2.200.000ευρώ .  Μετά  τον  ¨Καλλικράτη¨  

όπου  ο  Δήμος  Σερρών  έγινε  ο  μισός  νομός  ,  τα  χρήματα  που  παίρνει  

από  τη  ΣΑΤΑ  είναι  1.000.000ευρώ .  Με  αυτό  το  1 εκατομμύριο  ευρώ  

πρέπει  να  κάνουμε  ασφαλτοστρώσεις  σε  όλο  το  Δήμο ,  αγροτική  

οδοποιία  σε  όλο  το  Δήμο ,  παιδικές  χαρές  σε  όλο  το  Δήμο  κ .λ .π .  Αν  

πιστεύει  κανείς  ότι  με  το  1 εκατομμύριο  ευρώ  μπορούμε  να  

ανταποκριθούμε  σε  όλες  αυτές  τις  ανάγκες  του  Δήμου ,  ας  κάνει  μια  

πρόταση  που  να  καλύπτει  όλες  αυτές  τις  ανάγκες .  

Αποτελεί  αδιαμφισβήτητο  γεγονός  ότι  τη  ΣΑΤΑ   τη  κατανέμουμε  

στα  χωριά  με  πολύ  δίκαιο  τρόπο ,  βάσει  του  πληθυσμού  που  έχουν .  

Έργα  από  προγράμματα  δεν  μπορεί  να  γίνουν  ούτε  σε  όλες  τις  

γειτονιές  της  πόλης ,  ούτε  σε  όλα  τα  χωριά .  Όταν  γίνεται  ένα  έργο  

μέσω  προγράμματος  σε  μια  περιοχή  του  Δήμου ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  

γίνεται  με  “καρμπόν” το  έργο  αυτό  σε  όλες  τις  περιοχές .  Είναι  επόμενο  

ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνουν  έργα  σε  όλες  τις  γειτονιές  της  πόλης  

και  σε  όλα  τα  χωριά .  Υπάρχουν  και  πολλές  γειτονιές  της  πόλης    με  

πολύ  μεγαλύτερους  πληθυσμούς  από  πολλά  χωριά  που  δεν  γίνονται  

έργα  μέσω  προγραμμάτων .  

Έργα  από  προγράμματα  γίνονται  σε  περιοχές  του  Δήμου ,  σε  

χωριά  ή  στην  πόλη ,  αν  οι  περιοχές  αυτές  έχουν  τις  προϋποθέσεις  που  

θέτει  το  πρόγραμμα .  
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Να  πω  ένα  παράδειγμα .  Το  πρόγραμμα  των  βιοκλιματικών  

αναπλάσεων  απευθύνεται  σε  περιοχές  που  έχει  πολύ  μπετόν ,  πολλές  

πολυκατοικίες ,  που  δεν  υπάρχουν  δέντρα   και  πράσινο ,  που  είναι  

υποβαθμισμένες  και  το  καλοκαίρι  με  τη  ζέστη  οι  άνθρωποι  αυτοί  ζουν  

σε  μια  κόλαση .  Το  έργο  αυτό  έχει  στόχο  την  βελτίωση  του  

μικροκλίματος  της  περιοχής .  Τέτοια  περιοχή  στο  Δήμο  Σερρών  δεν  

ήταν  ούτε  οι  συνοικίες  ούτε  τα  χωριά .  Τέτοια  περιοχή  ήταν  η  περιοχή  

γύρω  από  την  πλατεία  Εμπορίου ,  εκεί  όπου  έγινε  το  έργο  των  

βιοκλιματικών  αναπλάσεων .  

 

 

8η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  αποτελεσματικότερη  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  η  

καλύτερη  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  είναι  η  όγδοη  προτεραιότητα  

μας .  

 

 

Όπως  έχουμε  ήδη  διατυπώσει  στην  προτεραιότητά  μας  αυτή ,  

μέσω  του  νέου  ΕΣΠΑ  2014-2020 διεκδικούμε  προγράμματα  για  τη  

βελτίωση  και  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και  

ψηφιακής  σύγκλισης  του  Δήμου ,  με  στόχο  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  

του  πολίτη .   

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  2017 καταθέσαμε  τις  εξής  προτάσεις  

και  πετύχαμε  την  ένταξη  τους  σε  προγράμματα  όπως :   

  Για  την  οργάνωση  ηλεκτρονικά  του  συνόλου  των  λειτουργιών  του  

Δήμου ,  ενταχθήκαμε  με  την  πρόταση  “Ηλεκτρονική  Διακίνηση  
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Εγγράφων¨  προϋπολογισμού  24.000 Ευρώ  στο  πρόγραμμα  της  

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (Β .Α .Α . )  

  Για  την  αποτελεσματικότερη  εξυπηρέτηση  των  νέων  

επιχειρηματιών  αλλά  και  των  υφιστάμενων ,  εντάχθηκε  με  την  

πρόταση  “Σύστημα  Ηλεκτρονικής  Εξυπηρέτησης  Ενημέρωσης  

Επιχειρήσεων  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και  Αγροτικής  

Οικονομίας” προϋπολογισμού  10.000 Ευρώ  στο  πρόγραμμα  

Β .Α .Α .  

  Για  την  υλοποίηση  δράσεων  με  στόχο  την  αύξηση  του  

τουριστικού  ρεύματος  της  περιοχής ,  ενταχθήκαμε  με  την  πρόταση  

“Ενέργειες  Προσέλκυσης  Επισκεπτών” προϋπολογισμού  70.000 

Ευρώ  στο  πρόγραμμα  Β .Α .Α .  

  Για  τη  διευκόλυνση  των  πολιτών   στους  διάφορους  τουριστικούς  

προορισμούς  και  μνημεία ,  ενταχθήκαμε  με  την  πρόταση  

“Εφαρμογές  και  Σήμανση  για  Τουριστικούς  Προορισμούς  και  

Μνημεία” 

Με  ίδια  έσοδα  του  Δήμου  κατά  το  έτος  2017:  

  Υλοποιήσαμε  και  θέσαμε  σε  λειτουργία  τη  δυνατότητα  της  

απευθείας  (on – l ine) παρακολούθησης  της  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  του  Δήμου  μέσω  της  ιστοσελίδας .  

  Ολοκληρώθηκαν  οι  διαδικασίες  για  τη  χορήγηση  ψηφιακής  

υπογραφής  στους  υπόχρεους  χρήσης  αυτής .  

  Ενεργοποιήσαμε  την  ηλεκτρονική  πληρωμή  των  τελών  του  Δήμου  

από  τους  Δημότες .  

  Σε  συνεργασία  με  την  ΟΤΕ  Α .Ε .  και  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας  συνδέσαμε  σχεδόν   όλες  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  με  
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το  Μητροπολιτικό  Δίκτυο  Οπτικών  του  Δήμου  στα  πλαίσια  του  

έργου  “  Ολοκλήρωση  Μητροπολιτικών  Δακτυλίων  με  Εθνικά  

Δίκτυα”,  με  αποτέλεσμα  τη  διασύνδεση  υπηρεσιών  μεταξύ  τους  

και  την  παροχή  σε  αυτές  υψηλών  ταχυτήτων  επικοινωνίας  με  το  

διαδίκτυο  και  κατ’  επέκταση  την  παροχή  βελτιωμένων  υπηρεσιών  

προς  τους  δημότες .  

  Εισηγηθήκαμε  και  πετύχαμε  την  ένταξη  του  Δήμου  Σερρών  στο  

δίκτυο  των  “Πόλεων  που  μαθαίνουν” μέσα  από  το  οποίο  δίνεται  η  

δυνατότητα  σε  φορείς  της  εκπαίδευσης  της  πόλης  μας  όπως   

Α .Π .Θ .  -  Τ .Ε .Ι .  -  Α /θμια  και  Β /θμια  εκπαίδευση  να  έχουν  άμεση  

συνεργασία  με  αντίστοιχους  φορείς  άλλων  πόλεων  σε  όλα  την  

υφήλιο  στα  προγράμματα  ERASMUS αλλά  και  σε  διάφορες  

δράσεις  στα  πεδία  εφαρμογής  της  επιστήμης  της  πληροφορικής .  

 

Στο  πλαίσιο  της  καλύτερης  αντιμετώπισης  των  καθημερινών  

προβλημάτων  των  πολιτών  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής ,  το  

Γραφείο  Καθημερινότητας  του  πολίτη  με  το  ειδικό  συνεργείο  που  

δημιουργήσαμε  το  οποίο  αποτελείται  κυρίως  από  διάφορους  τεχνίτες ,  

όπως  μαραγκός ,  βαφέας ,  σιδεράς ,  κλπ  διεκπεραίωσε  4.699 αιτήματα  

περισσότερα  σε  σύγκριση  με  το  έτος  2016 που  διεκπεραίωσε  3678 

αιτήματα  δημοτών .  

Για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  με  

στόχο  την  καλύτερη  παροχή  υπηρεσιών  στον  πολίτη ,  κατά  το  έτος  2017 

καταθέσαμε  πρόταση  για  την  προμήθεια  πέντε  ημιφορτηγών  

διπλοκάμπινων  προϋπολογισμού  165.000 Ευρώ ,  τα  οποία  ήδη  

προμηθευτήκαμε .   
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Για  την  καλύτερη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  αλλά  και  

την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  ανακαινίσαμε  το  κτίριο  του  

Δημαρχείου .   

 

 

9η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Πολιτισμός  – Αθλητισμός  είναι  η  ένατη  προτεραιότητά  μας   

 

Σύμφωνα  με  την  προτεραιότητά  μας  αυτή  δεσμευτήκαμε  για  τη  

συνέχιση  και  ενίσχυση  των  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  σε  όλο  το  Δήμο  και  για  την  

καθιέρωση  νέων  θεσμών .  

Πράγματι  όσες  πολιτιστικές  και  αθλητικές  εκδηλώσεις  

πραγματοποιούνταν  πριν  από  το  2011 συνεχίσαμε  να  τις  υλοποιούμε  

όπως  Αστροβραδιά  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Στίβου ,  Πανελλήνια  

χορευτική  συνάντηση ,  Πανεπιστημιάδα  κλπ  και  προσθέσαμε  νέους  

πολιτιστικούς  και  αθλητικούς  θεσμούς .   

Δημιουργήσαμε  νέους  θεσμούς  όπως  ECO FESTIVAL ,  πολιτεία  

των  ευχών ,  πανελλήνιο  πρωτάθλημα  πάλης ,  παγκόσμιο  πρωτάθλημα  

πολεμικών  τεχνών ,  φωτεινές  μέρες ,  BOUGATSA DAYS ,  Φεστιβάλ  

Μουσικών  του  Κόσμου ,  Μαθητικό  Μουσικό  Φεστιβάλ ,  τα  μουσικά  

σύνολα  της  ΚΕΔΗΣ  με  την  παιδική  νεανική  χορωδία  και  τη  

φιλαρμονική ,  η  χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση  «ΣΤΟΛΙΖΩ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  

ΜΟΥ».  

Κατά  το  έτος  2017 εντάξαμε  το  έργο  της  “Πινακοθήκης  

Κωνσταντίνος  Ξενάκης” προϋπολογισμού  800.000 ευρώ  στο  
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Πρόγραμμα  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  και  το  έργο  αυτό  

άρχισε  ήδη  να  υλοποιείται .  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  για  το  έργο  αυτό  ο  

Δήμος  Σερρών  κέρδισε  το  δεύτερο  βραβείο  στην  εκδήλωση  για  το  

«Βιώσιμο  πολιτιστικό-τουριστικό  προορισμό» στην  Πάφο  της  Κύπρου .  

Κατά  το  έτος  2017 αποφασίσαμε  επίσης  τη  συνέχιση  των  

εργασιών  στα  πολιτιστικά  κέντρα  Κάτω  Μητρουσίου  και  

Μονοκκλησιάς  με  τη  διάθεση  25.000 Ευρώ  και  15.000 Ευρώ  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  έτους  2018.  Να  υπενθυμίσουμε  ότι  κατά  

το  έτος  2016 διαθέσαμε  επίσης  για  την  υλοποίηση  εργασιών  στα  

πολιτιστικά  κέντρα  Κάτω  Μητρουσίου  και  Μονοκκλησιάς  αντίστοιχα  

τα  ποσά  των  37.000 Ευρώ  και  των  7.700 Ευρώ .   

Ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  για  την  κατάθεση  πρότασης  για  τη” 

Δημιουργία  Πάρκου  Μοντελισμού” Προϋπολογισμού  2.500.000 Ευρώ  

στο  πρώην  στρατόπεδο  Εμμανουήλ  Παπά .   

Επίσης  ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  για  την  κατάθεση  πρότασης  για  την  

“Ανακαίνιση  του  Κέντρου  Νεότητας  Άνω  Μητρουσίου” μέσω  του  

προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  .  

 

Για  τον  αθλητικό  τομέα  έχουμε  να  αναφέρουμε  τα  εξής :   

Μετά  τις  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  κτίρια  του  

κολυμβητηρίου  και  του  κλειστού  γυμναστηρίου  και  τη  σύνδεση  τους  με  

το  φυσικό  αέριο ,  με  αποτέλεσμα  τη  σημαντική  εξοικονόμηση  ενέργειας  

στα  δύο  αυτά  κτίρια ,  μετά  την  ανακαίνιση  και  αναβάθμιση  των  δύο  

υπαίθριων  γηπέδων  μπάσκετ  στην  κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων  και  στο  

αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας  και  των  γηπέδων  τένις  της  κοιλάδας  Αγίων  

Αναργύρων ,  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  στατικής  επάρκειας  

στο  νότιο  πέταλο  του  δημοτικού  γηπέδου  εγκρίθηκε  κατά  το  έτος  2017 
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η  κατασκευή  νέου  γηπέδου  τένις  προϋπολογισμού  70.000 ευρώ  στην   

κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων .   

Επίσης  κατά  το  έτος  2017 ξεκίνησαν  οι  διαδικασίες  για  την  

κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  στο  

κλειστό  γυμναστήριο  και  στο  Δημοτικό  Στάδιο  συνολικού  

προϋπολογισμού  140.000 Ευρώ .   

Πάντα  κατά  το  έτος  2017 καταθέσαμε  Πρόταση  στη  Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  προμήθεια  – εγκατάσταση  

προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  στίβου  στο  Δημοτικό  Στάδιο  

Σερρών  προϋπολογισμού  507.000 Ευρώ ,  η  οποία  ήδη  εγκρίθηκε .  

Το  έτος  2017 εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναβάθμιση  και  

εκσυγχρονισμό  των  αθλητικών  ξενώνων  Χρυσοπήγης  προϋπολογισμού  

300.000 Ευρώ  στο  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών ,  

Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη». 

 

 

10η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Στην  δέκατη  προτεραιότητα  περιλαμβάνεται  η  Καθαριότητα  – 

Διαχείριση  Απορριμμάτων  

 

 

Στην  προτεραιότητα  μας  αυτή  διατυπώνουμε  ότι  για  τη  νέα  

δημοτική  περίοδο  2014-2019, δίνουμε  ακόμη  μεγαλύτερη  βαρύτητα  στο  

πρόγραμμα  ανακύκλωσης  και  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  με  

την  προμήθεια  και  άλλων  κάδων  ανακύκλωσης ,  σύμμεικτων  

απορριμμάτων ,  προμήθεια  και  άλλων  απορριμματοφόρων .  
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Κατά  το  έτος  2017 τοποθετήσαμε  ακόμη  390 κάδους  σύμμεικτων  

απορριμμάτων ,  σε  μονοκατοικίες  της  περιοχής  ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ ,  

συνεχίζοντας  την  εφαρμογή  του  πιλοτικού  προγράμματος  που  

ξεκινήσαμε  το  έτος  2015 με  την  τοποθέτηση  150 μικρών  κάδων  στη  

γειτονιά  του  Αγίου  Παντελεήμονα ,  με  στόχο  την  απομάκρυνση  των  

μεγάλων  κάδων  σύμμεικτων  απορριμμάτων  από  τους  δρόμους ,  για  τη  

βελτίωση  της  αισθητικής  εικόνας  του  Δήμου  και  παράλληλα  την  

επίτευξη  εξοικονόμησης  καυσίμων  και  εργατοωρών .   

Κατά  τη  διάρκεια  του  ίδιου  έτους  αποφασίσαμε  επίσης  την  

προμήθεια  ακόμη  2.500 μικρών  κάδων  σύμμεικτων  απορριμμάτων  

προϋπολογισμού  145.000 ευρώ  για  την  τοποθέτηση  σε  μονοκατοικίες  

κι  άλλων  περιοχών .   

Στους  κάδους  ανακύκλωσης  προσθέσαμε  κατά  το  έτος  2017 

ακόμη  100 κάδους  ανακύκλωσης .  

Κατά  το  έτος  2017 ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  για  την  προμήθεια  

ακόμη  πέντε  απορριμματοφόρων ,  τα  οποία  ήδη  προμηθευτήκαμε  (τα  

τέσσερα  απορριμματοφόρα  προϋπολογισμού  520.000 ευρώ  από  ιδία  

έσοδα  του  Δήμου  και  το  ένα  απορριμματοφόρο  μέσω  χορηγίας  του  

ΤΑΠ) .  Υπενθυμίζουμε  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  προμηθεύτηκε  μέσω  

προγράμματος  κατά  τη  θητεία  2011-2014 δύο  καινούργια  

απορριμματοφόρα .    

Δηλαδή  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  μας  προσθέσαμε  επτά  

απορριμματοφόρα  στον  τομέα  της  καθαριότητας .   

Ξεκινήσαμε  επίσης  τη  διαδικασία ,  μέσα  στο  2017,  για  την  

προμήθεια  τεσσάρων  (4)  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  προϋπολογισμού  

150.000 ευρώ  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  καθαριότητα  των  
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πεζοδρόμων  (τα  δύο  ηλεκτροκίνητα  οχήματα  είναι  με  καρότσα ,  το  ένα  

για  το  πλύσιμο  των  πεζοδρόμων  και  το  άλλο  έχει  μια  μικρή  σκούπα) .   

Η  δημοτική  αρχή  δίνοντας  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στον  τομέα  της  

ανακύκλωσης ,  μετά  τη  λειτουργία  του  πρώτου  άτυπου  πράσινου  

σημείου  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών ,  στα  πλαίσια  του  Εθνικού  

Σχεδίου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  (ΕΣ .Δ .Α . )  και  του  αναθεωρημένου  

περιφερειακού  Σχεδιασμού  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  ,  

εκπόνησε  κατά  το  έτος  2017 το  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αστικών  

Αποβλήτων  Δήμου  Σερρών   με  στόχο :   

 

  την  κατασκευή  πρασίνου  Σημείου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  του  

Δήμου  Σερρών  

  τη  δημιουργία  δέκα  (10) δορυφορικών  πράσινων  σημείων  σε  

επίπεδο  γειτονιάς  που  θα  λειτουργούν  συμπληρωματικά  του  

Κεντρικού  Πράσινου  Σημείου  

  προμήθεια  κίτρινων  κάδων  για  τη  χωριστή  συλλογή  χαρτιού  από  

τις  δημόσιες  υπηρεσίες  

  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  πλυντηρίων  κάδων  

  κατασκευή  υπόγειων  κάδων  

  επέκταση  του  προγράμματος  οικιακής  κομποστοποίησης  

  δημιουργία  αδειοδοτούμενου  χώρου  προσωρινής  αποθήκευσης  

πράσινων  δημοτικών  αποβλήτων  όπου  παρέχεται  υπηρεσία  για  

τον  τεμαχισμό  τους  και  τη  διάθεση  του  τελικού  προϊόντος  προς  

κομποστοποίηση  ή  καύσιμη  ύλη .  
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Κατά  το  έτος  2017 εγκρίθηκε  η  πρόταση  με  τίτλο  “  Πράσινες  

Θέσεις  Εργασίας  στη  Διαχείριση  Βιοαποβλήτων” προϋπολογισμού  

158.000 Ευρώ  που  υποβάλαμε  στο  πρόγραμμα  Διασυνοριακής  

Συνεργασίας  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ  – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ .  Η  πρόταση  αφορά  

την  προώθηση  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  με  μέτρα  

και  υποδομές  για  τη  διαλογή  και  την  κομποστοποίηση  “πράσινων” 

απορριμμάτων .  Τη  διαχείριση  “πράσινων” αποβλήτων  θα  αναλάβουν  

κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις  σε  συνεργασία  με  τους  

Δήμους  και  οι  νέες  θέσεις  εργασίας  που  θα  δημιουργηθούν  θα  

προέρχονται  από  κοινωνικά  ευπαθείς  ομάδες ,  παράλληλα  θα  παράγεται  

προϊόν  κομποστοποίησης  το  οποίο  θα  αποτελεί  ένα  οργανικό  λίπασμα  

υψηλής  ποιότητας  για  τους  γεωργούς  της  περιοχής .  

Με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  και  την  ενημέρωση  των  πολιτών  

σε  θέματα  περιβάλλοντος  ο  Δήμος  Σερρών  δημιούργησε  και  καθιέρωσε  

το  θεσμό  ECO FESTIVAL, τον  οποίο  υλοποιεί  κάθε  χρόνο  στα  πλαίσια  

του  εορτασμού  της  παγκόσμιας  ημέρας  περιβάλλοντος .  

Υπενθυμίζουμε  ότι  στα  πλαίσια  της  καλύτερης  διαχείρισης  των  

απορριμμάτων  ο  Δήμος  Σερρών   την  τοποθέτησε  34 κοντέινερς  στα  

χωριά  και  οικισμούς  για  την  εναπόθεση  ογκωδών  αντικειμένων  και  τη  

μεταφορά  τους  σε  πιστοποιημένο  ιδιωτικό  χώρο  ανακύκλωσης  

ογκωδών  αντικειμένων .  

Τοποθετήθηκαν  επίσης  150 κάδοι  κομποστοποιήσης  και  30 

καμπάνες  για  γυάλινα  αντικείμενα .   

 

Στο  θέμα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  και  της  προστασίας  

του  περιβάλλοντος  αξίζει  να  θυμηθούμε  ότι  λήφθηκαν  σημαντικές  

αποφάσεις  και  υλοποιήθηκαν  τα  εξής :  
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  Κλείσιμο  του  ΧΥΤΑ  Μετοχίου  από  το  Δήμο  Σερρών ,  εκπόνηση  

μελέτης  για  την  αποκατάστασή  του  προϋπολογισμού  2.500.000 

Ευρώ)  και  παράδοσή  του  στον  ΦΟΔΣΑ .  

  Έναρξη  λειτουργίας  ΧΥΤΑ  Παλαιοκάστρου  και  ανάδειξη  

προσωρινού  αναδόχου  για  την  κατασκευή  εργοστασίου  

επεξεργασίας  απορριμμάτων  στο  ΧΥΤΑ  Παλαιοκάστρου  από  την  

τότε  Εταιρία  Στερεών  Αποβλήτων  Νομού  Σερρών(ΕΣΑΝΣ)  με  

Πρόεδρο  το  Δήμαρχο  Σερρών  Πέτρο  Αγγελίδη .  Αξίζει  να  

υπενθυμίσουμε  στους  Σερραίους  πολίτες ,  ότι  η  κατασκευή  του  

εργοστασίου  επεξεργασίας  απορριμμάτων  στο  ΧΥΤΑ  

Παλαιοκάστρου  υλοποιείται  με  Σύμπραξη  Δημοσίου  Ιδιωτικού  

Τομέα  (ΣΔΙΤ)  με  απόφαση  του  τότε  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

ΕΣΑΝΣ  με  πρόεδρο  τον  Δήμαρχο  Σερρών  Πέτρο  Αγγελίδη .  Για  

την  υλοποίηση  του  εργοστασίου  με  ΣΔΙΤ  ο  Δήμαρχος  Σερρών  

Πέτρος  Αγγελίδης  δέχτηκε  μεγάλη  πολεμική  και  αντιδράσεις  

εντός  και  εκτός  αιθούσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  πάλι  

από  τους  γνωστούς  σε  όλα  αντιδρώντες .  

 

Ο  Δήμος  Σερρών  κατά  το  έτος  2017 στο  θεσμό  «Βραβεία  

καλυτέρων  πόλεων» βραβεύτηκε  με  το  τρίτο  βραβείο ,  στην  κατηγορία  

της  ανακύκλωσης  και  επαναχρησιμοποίησης .  

Αξίζει  να  υπενθυμίσουμε  επίσης  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  το  Σεπτέμβριο  

του  2014 κέρδισε  το  πρώτο  βραβείο  Οργανισμών  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  Α’  και  Β’  βαθμού  από  τον  Πανελλήνιο  Σύνδεσμο  
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Επιχειρήσεων  Προστασίας  Περιβάλλοντος  (ΠΑΣΕΠΕ)  για  θέματα  

προστασίας  του  περιβάλλοντος .  

 

 

11η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

Το  κυκλοφορικό  αποτελεί  την  ενδέκατη  προτεραιότητα  μας  

   

 

Είχαμε  δεσμευτεί  προεκλογικά  για  την  εκπόνηση  νέας  

κυκλοφορικής  μελέτης .  Πράγματι  εκπονήθηκε  και  παραδόθηκε  η  νέα  

κυκλοφοριακή  μελέτη  για  την  καλύτερη  κυκλοφορία  των  οχημάτων  

στην  πόλη .  

Κατά  την  διάρκεια  του  έτους  2017 έγινε  η  οριστική  παραλαβή  

της  κατασκευής  των  κυκλικών  κόμβων .  Ενός  κυκλικού  κόμβου  στην  

συμβολή  των  οδών  8ης  Μαίου  – Κομνηνών  -  Κιουταχείας  (στην  

περιοχή  που  γίνεται  η  λαϊκή  αγορά  )  και  ενός  κυκλικού  κόμβου  στη  

συμβολή  των  οδών  Ηροδότου  – Σινώπης-  Μακεδονομάχων .  

 

Κατά  το  έτος  2017 για  την  καλύτερη  κυκλοφορία  των  οχημάτων  

και  την  ασφάλεια  του  οδικού  δικτύου  :  

 

  Συντάχτηκε  μελέτη  και  προμηθευτήκαμε  υλικά  σήμανσης  και  

οδικής  ασφάλειας  για  όλο  το  Δήμο  Σερρών  (προϋπολογισμού  

30.000ευρώ) .  

  Συντάχτηκε  μελέτη  και  πραγματοποιήθηκαν  εργασίες  συντήρησης  

της  φωτεινής  σηματοδότησης  (προϋπολογισμού  7.000 ευρώ) .  
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  Συντάχτηκε  μελέτη  και  πραγματοποιήθηκαν  εργασίες  συντήρησης  

του  Πάρκου  Κυκλοφοριακής   Αγωγής  (προϋπολογισμού  5.000 

ευρώ) .  

  Συντάχτηκε  μελέτη  για  την  υλοποίηση  του  έργου  “Εργασίας   

συντήρησης  και  βελτίωσης  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  

Σερρών”,  (προϋπολογισμού  100.000ευρώ  )  

  Πραγματοποιήθηκαν  διάφορες  εργασίες  συντήρησης  και  

τοποθέτησης  κατακόρυφης  σήμανσης  .  

  Εγκρίθηκε  για  το  Δήμο  Σερρών  το  ποσό  των  60.000ε  για  το  

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του  πράσινου  ταμείου  για  την  

υλοποίηση  του  Σχεδίου  Βιώσιμης   Αστικής  Κινητικότητας  .  

  Καταρτίστηκε  κανονισμός  χρήσης  χώρων  φορτοεκφόρτωσης  και  

εκδόθηκε  η  σχετική  κανονιστική  απόφαση  .  

  Πραγματοποιήθηκε  για  7η  συνεχόμενη  χρονιά  η  συμμετοχή  του  

Δήμου  Σερρών   στην  Ευρωπαϊκή   Εβδομάδα  Κινητικότητας  με  

εκδηλώσεις  και  μαθητικούς  διαγωνισμούς  Ζωγραφικής  και  

Φωτογραφίας  .  

 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  για  την  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

Κινητικότητας  απονεμήθηκε  στον  Δήμο  Σερρών  από  το  Υπουργείο  

Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  τιμητική  διάκριση  2017 στην  κατηγορία  

μεγάλων  πόλεων .  

 

Με  στόχο  πάντα  την  καλύτερη  κυκλοφορία  των  οχημάτων ,  τη  

διευκόλυνση  των  πεζών  και  την  ασφάλεια  του  οδικού  δικτύου ,  

εντάχθηκε  ο  Δήμος  Σερρών  κατά  το  έτος  2017   στο  πρόγραμμα  της  
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Βιώσιμης   Αστικής  Ανάπτυξης   (  ΒΑΑ  )και  θα  υλοποιηθούν  τα  εξής  

έργα  και  δράσεις  :   

 

  Την  εγκατάσταση   σταθμών  κοινόχρηστων  ποδηλάτων  

προϋπολογισμού  115.000.  Το  έργο  περιλαμβάνει  την  

εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  ποδηλάτων  (π .χ  στην  

πλατεία  Ελευθερίας ,  στο  Κεντρικό  Πάρκο  και  στο  ΤΕΙ) .  Σκοπός  

είναι  η  εξοικείωση  των  δημοτών  με  το  ποδήλατο  και  τις  

ποδηλατικές  διαδρομές ,  η  μείωση  της  χρήσης  ΙΧ ,  η  εξοικονόμηση  

ενέργειας  και  η  προστασία  του  περιβάλλοντος .  Παράλληλα  οι  

σταθμοί  κοινόχρηστων  ποδηλάτων  θα  διευκολύνουν  την  άμεση  

πρόσβαση  των  επισκεπτών  της  πόλης  μας  σε  σημεία  

ενδιαφέροντος  (Κεντρικό  Πάρκο ,  κοιλάδα) .  

  Την  αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  

διατάξεων   για  τα  ΑΜΕΑ  προϋπολογισμού  75.000 ευρώ .  Το  

παρόν  έργο  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ή  την  

αντικατάσταση  ηχητικής  διάταξης  σηματοδότησης  για  τη  

διέλευση  τυφλών  από  διάβαση  πεζών ,  σε  υφιστάμενο  ιστό  

σηματοδότησης .  Σκοπός  είναι  η  εξυπηρέτηση  των  ΑΜΕΑ  και  των  

εμποδιζόμενων  ατόμων  γενικότερα .  

  Την  ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  διαδρομών  προϋπολογισμού  

620.000 ευρώ .  Η  δράση  αφορά  τη  συνέχιση  του  δικτύου  

ποδηλατοδρόμων  από  την  πλατεία  ΙΚΑ  έως  τον  ποδηλατόδρομο  

της  οδού  Εξοχών  και  από  το  Κεντρικό  Πάρκο  έως  τον  

ποδηλατόδρομο  της  οδού  Μαγνησίας .  Στην  οδό  Ίωνος  Δραγούμη  

προβλέπεται  να  κατασκευαστεί  ένας  ποδηλατόδρομος  πλάτους  
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δύο  μέτρων  στο  ύψος  του  υφιστάμενου  πεζοδρομίου  και  σε  

συνέχεια  αυτού .  Από  το  Κεντρικό  Πάρκο  έως  την  οδό  Μαγνησίας  

δια  μέσου  τοπικών  οδών  οριοθετείται  με  κατάλληλα  υλικά  

παραπλεύρως  του  υφιστάμενου  πεζοδρομίου .  Ενοποίηση  

ποδηλατοδρόμων  από  Στρυμόνος  έως  το  Κεντρικού  Πάρκου  μέσω  

της  οδού  Παπανδρέου .  

 

Ο  Δήμος  Σερρών  με  το  υπόγειο  πάρκινγκ  πίσω  από  το  

Διοικητήριο ,  με  το  υπαίθριο  πάρκινγκ  στο  βόρειο  πέταλο  του  

δημοτικού  γηπέδου  και  με  την  ανάπλαση  της  οδού  Κ .  Καραμανλή  

(πρώην  Μεραρχίας) ,  τις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις ,  την  ανάπλαση  της  

οδού  Δορυλαίου  στο  Κεντρικό  Πάρκο ,  με  τους  υπόλοιπους  

πεζοδρόμους  και  το  πάρκο  στο  χώρο  της  δημοτικής  αγοράς ,  έγινε  πιο  

λειτουργικός ,  όμορφος  και  ανθρώπινος .  

 

Το  όραμά  μας  για  ακόμη  πιο  λειτουργικό ,  όμορφο  και  ανθρώπινο  

Δήμο  δε  σταματά  εδώ .  Συνεχίζουμε  τις  προσπάθειες  με  μεγαλύτερη  

όρεξη ,  δύναμη  και  πάθος .  

 

 

12η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

Η  δωδέκατη  προτεραιότητα  αναφέρεται  στην  οδοποιία  και  

συγκεκριμένα  σε  έργα  συντήρησης-βελτίωσης  οδικού  δικτύου  

 

Έργα  συντήρησης-βελτίωσης  οδικού  δικτύου ,  όπως  είναι  γνωστό  

σε  όλους ,  μόνον  με  χρήματα  της  ΣΑΤΑ  μπορούν  να  γίνουν  και  όχι  

μέσω  προγραμμάτων .  Δυστυχώς  τα  χρήματα  της  ΣΑΤΑ  μετά  τη  
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δραματική  μείωση  κατά  60% από  την  Πολιτεία  είναι  πολύ  λίγα  για  να  

αντιμετωπίσουν  το  πρόβλημα  της  οδοποιΐας ,  το  οποίο  είναι  πολύ  

μεγάλο .  Είναι  μεγάλο  λόγω  του  γεγονότος  ότι  το  οδικό  δίκτυο  σε  πολύ  

μεγάλη  έκταση  σε  όλο  το  Δήμο  Σερρών  είναι  κατεστραμμένο  αλλά  και  

λόγω  των  μεγάλων  αναγκών  της  αγροτικής  οδοποιΐας ,  μετά  την  

ενσωμάτωση   των  τριών  αγροτικών  Δήμων  και  των  δύο  κοινοτήτων  στο  

Δήμο  Σερρών  με  τον  “Καλλικράτη”.  

Παρά  τη  μειωμένη  χρηματοδότηση  από  τη  ΣΑΤΑ  κατά  60% η  

δημοτική  αρχή  έδωσε  μεγάλη  βαρύτητα  στη  συντήρηση  του  οδικού  

δικτύου  και  από  το  2011 έως  και  το  2018 υλοποίησε  έργα  

συντήρησης  του  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  προυπ .  5.749.000 

ευρώ  (ασφαλτοστρώσεις ,  τσιμεντοστρώσεις ,  επούλωση  φθορών  

οδοστρωμάτων ,  βελτίωση  κυκλοφοριακών  συνθηκών  και  δικτύου  

φωτεινής  σηματοδότησης ,  αγροτικοί  οδοί  κλπ . )  .Διαθέτουμε  το  35% 

της  ΣΑΤΑ  για  τη  βελτίωση  του  οδικού  δικτύου .  

Κατά  το  έτος  2017 η  δημοτική  αρχή  αποφάσισε  να  διατεθούν  τα  

εξής  ποσά  για  ασφαλτοστρώσεις ,  συντηρήσεις  οδικοί  δικτύου ,  

τσιμεντοστρώσεις ,  αγροτική  οδοποιία  από  ΣΑΤΑ  και  ΠΡΑΞΕΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :  

 

  Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Αγίων  

Αναργύρων  της  πόλης  των  Σερρών ,  προϋπολογισμού  95.000 ευρώ  

με  χρηματοδότηση  από   πράξη  εφαρμογής  .  

  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  

150.000 με  χρηματοδότηση  ΣΑΤΑ .  
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  Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  

προϋπολογισμού  400.000 ευρώ  με  χρηματοδότηση  από  ΣΑΤΑ .  

  Αποκατάσταση  ζημιών  και  φθορών  στο  δημοτικό  στο  δημοτικό  

οδικό  δίκτυο  προϋπολογισμού  7.000 ευρώ  με  χρηματοδότηση  

ΣΑΤΑ .  

  Ισοπέδωση  αγροτικών  δρόμων  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  

24.000 ευρώ  με  χρηματοδότηση  ΣΑΤΑ .  

 

 

 

13η   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ   

Η  δέκατη  τρίτη  προτεραιότητα  μας  είναι  το  Κεντρικό  Πάρκο  

 

Μετά  την  ανακαίνιση  του  θερινού  Θεάτρου ,  τη  λειτουργία  του  

σιντριβανιού  μετά  από  30 χρόνια  και  το  κλείσιμο  της  οδού  Δορυλαίου ,  

δεσμευτήκαμε  προεκλογικά  ότι  θα  εκπονήσουμε  μελέτη  για  ένα  

ολοκληρωμένο  σχέδιο  ανάπτυξης  του  κεντρικού  πάρκου .   

Πράγματι   επικαιροποιήσαμε  την  παλιά  αρχιτεκτονική  μελέτη  του  

κεντρικού  πάρκου  με  στόχο  την  αξιοποίηση   της  έκτασης  του  χώρου  

του  πρώην  Κτηνιατρείου ,  χώρος  ο  οποίος  ανήκε  στην  κυριότητα  της  

Εκκλησίας  και  την  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου .  

Με  συνεχή  προσπάθεια ,  ο  χώρος  του  πρώην  Κτηνιατρείου  που  

ανήκε  στην  Εκκλησία  περιήλθε  στην   κυριότητα   του   Δήμου ,  με  αγορά  

του  ακινήτου  της  εκκλησίας  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  μέσω  

χρηματοδότησης  από  το  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ   με  το  ποσό  των  576.000 

ευρώ .  
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Μετά  από  αυτό  επιτύχαμε  και  την  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  

μέσω  χορηγίας  του  ΤΑΠ  με  αποτέλεσμα  να  ενοποιηθούν  οι  χώροι  του  

πρώην  κτηνιατρείου  και  του  θερινού  θεάτρου  και  να  έχει  δημιουργηθεί  

ο  μεγαλύτερος  ανοιχτός  χώρος   20  στρεμμάτων  στο  κέντρο  της  πόλης ,  

τον  οποίο  απολαμβάνουν  πλέον  οι  πολίτες .   

Εντάξαμε  επίσης  το  χώρο  του  πρώην  κτηνιατρείου  στο  

πρόγραμμα  « Βιώσιμη   Αστική  Ανάπτυξη» (συνολικού  προϋπολογισμού  

4.700.000 ευρώ)  μέσα  από  το  οποίο  θα  διαθέσουμε  1.000.000 ευρώ  για  

την  ανάπλαση  αυτού  του  χώρου ,  αλλά  και  για  την  ανάπλαση  του  

μικρού  πάρκου  που  βρίσκετε  στην  είσοδο  του  κεντρικού  πάρκου  από  

την  πλευρά  της  Αστυνομίας ,  την  ανάπλαση  της  παιδικής  χαράς  επί  της  

οδού  Ραιδεστού  και  την  ανάπλαση  των  πεζοδρομίων  της  οδού  

Θεσσαλονίκης .  Με  την  ολοκλήρωση  των  παραπάνω  εργασιών  γίνεται  

πραγματικότητα  το  όραμά  μας  για  σύνδεση  της  Πλατείας  Ελευθερίας  

με  το  Κεντρικό  Πάρκο  μέσω  της  ανάπλασης  της  οδού  Μεραρχίας .   

Παράλληλα  συνεχίζονται  οι  απαραίτητες  χρονοβόρες  διαδικασίες  

για  την  αποζημίωση  των  ιδιοκτησιών  του  Κεντρικού  Πάρκου .   

 

 

 

14η   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ   

 

Πλατεία  δημοτικής  αγοράς  – Πλατεία  Εμπορείου  είναι  η  δέκατη  

τέταρτη  προτεραιότητά  μας  
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Μετά  την  κατεδάφιση  της  δημοτικής  αγοράς  και  τη  διαμόρφωση  

πλατείας  και  χώρου  πρασίνου  στη  θέση  της ,  ο  επόμενος  στόχος  είναι  η  

αισθητική  αναβάθμιση  του  χώρου .   

Γι’  αυτόν  το  λόγο ,  όπως  είναι  γνωστό  ετοιμάσαμε  και  

παρουσιάσαμε  τον  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  ιδεών  για  την  

αναμόρφωση  της   Πλατείας  Εμπορίου  και  απονεμήθηκαν  τρία  ισότιμα  

βραβεία  των  προτάσεων  πού  διακρίθηκαν  μεταξύ  των  28  που  

υποβλήθηκαν  προς  την  κριτική  επιτροπή .  

Ο  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  ιδεών  αποτελεί  το  πρώτο  στάδιο  

ετοιμότητας  για  την  κατάθεση  πρότασης  και  διεκδίκησης  

χρηματοδότησης   από  πρόγραμμα  με  στόχο  τον  ανασχεδιασμό  της  

Πλατείας   Εμπορίου .  

 

15η    προτεραιότητα  

Δέκατη  πέμπτη  προτεραιότητά  μας  είναι  τα  στρατόπεδα .  

 

Όπως  είναι  γνωστό ,  από  την  αρχή  της  δημαρχιακής  μας  θητείας  

2011 ασχοληθήκαμε  εντατικά  με  το  θέμα  των  στρατοπέδων  με  

αποτέλεσμα  η  προσπάθεια  αυτή  να  καταλήξει  τον  Μάρτιο  του  2012 σε  

συμφωνία  μεταξύ  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  και  του  Δήμου  

Σερρών ,  στη  συμφωνία  Αβραμόπουλου  όπως  λέμε  χάριν  συντομίας .   

Η  δημοτική  αρχή  υλοποιώντας  αυτή  τη  συμφωνία  έκανε  όλες  τις  

χρονοβόρες  διαδικασίες  καταθέτοντας   τις  μελέτες  πολεοδόμησης  των  

στρατοπέδων  Εμ .  Παπά  και  Παπαλουκά  τον  Μάιο  του  2013 στο  

Υπουργείο  Περιβάλλοντος ,  με  αποτέλεσμα  τον  Μάιο  και  Ιούνιο  2016 

να  εκδοθούν  ΦΕΚ  για  τις  πολεοδομικές  μελέτες .  Η  πολεοδόμηση  των  

στρατοπέδων  Εμ .  Παπά  και  Παπαλουκά  με  την  έκδοση  ΦΕΚ  είναι  η  
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μεγάλη  νίκη  και  το  μεγάλο  κέρδος  του  Δήμου  και  της  τοπικής  

κοινωνίας  για  τους  εξής  λόγους:  

 

α .  Μετά  την  πολεοδόμηση  που  έκανε  ο  Δήμος  Σερρών  οι  χώροι  

αυτοί  των  στρατοπέδων ,  πλην  των  45 στρεμμάτων ,  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθούν  ΜΟΝΟΝ  ως  χώροι  πρασίνου ,  αναψυχής ,  χώροι  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων ,  ενώ   τα  κτίρια  

έχουν  χαρακτηριστεί  διατηρητέα .  

 

β .  Αν  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  είχε  δώσει  αυτές  τις  χρήσεις  γης  

στους  χώρους  αυτούς  των  στρατοπέδων ,  έπρεπε  να  δεσμεύσει  και  

να  απαλλοτριώσει  αντίστοιχες  ιδιωτικές  εκτάσεις  στις  γύρω  

περιοχές  των  στρατοπέδων  Εμ .  Παπά  και  Παπαλουκά ,  με  

συνέπεια  ο  Δήμος  να  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέσει  τα  

απαιτούμενα  κονδύλια  (  αρκετά  εκατομμύρια  ευρώ)  για  τις  

απαλλοτριώσεις ,  ενώ  οι  ιδιοκτήτες  των  δεσμευμένων  οικοπέδων  

δεν  θα  μπορούσαν  να   τα  αξιοποιήσουν  μέχρι  να  αποζημιωθούν .  

 

Παρά  το  γεγονός  ότι  η  συμφωνία  Αβραμόπουλου  του  2012 μεταξύ  

Δήμου  Σερρών  και  Υπουργείου   Εθνικής  Άμυνας  δεν  υπογράφηκε  από  

την  σημερινή  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας(  Αυγ .  

2018),  με  δική  της  ευθύνη ,  είναι  βέβαιο  ότι  η  συμφωνία  αυτή  είναι  

θέμα  χρόνου  να  επικυρωθεί  και  κατά  την  άποψή  μου  το  θέμα  αυτό  των  

στρατοπέδων  έχει  λήξει ,  δεν  γυρίζει  πίσω .  

Η  δημοτική  αρχή  έχοντας  πάντα  ως  στόχο  την  αξιοποίηση  των  

στρατοπέδων  «Παπαλουκά» και   «Εμ .  Παππά» κατά  τη  διάρκεια  της  

δημαρχιακής  της  θητείας  προέβη  στις  εξής  ενέργειες :  
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α)  Ενέταξε  το  κτίριο  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  στο  

πρόγραμμα  INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020 

για  τη  δημιουργία  της  Πινακοθήκης  Κωνσταντίνου  Ξενάκη  

προϋπολογισμού  800.000 ευρώ ,  ένα  έργο  το  οποίο  ξεκίνησε  να  

υλοποιείται .  

β)  Ενέταξε  το  Δήμο  Σερρών  στο  πρόγραμμα  MAPS (Mili tary 

Assets as Public Spaces- Στρατιωτικές  Περιοχές  ως  Δημόσιοι  

Χώροι) .  Στο  πρόγραμμα  αυτό  συμμετείχαν  εννέα  Δήμοι  από  την  

Ευρωπαϊκή  Ένωση .  

Ο  Δήμος  Σερρών  ήταν  ο  μοναδικός  Δήμος  που  συμμετείχε  από  

όλη  την  Ελλάδα .  Στόχος  του  προγράμματος  αυτού  είναι  η  

ανταλλαγή  τεχνογνωσίας ,  ώστε  όταν  ανοίξουν  ευρωπαϊκά  

προγράμματα  για  την  αξιοποίηση  των  στρατοπέδων ,  να  υπάρχει  η  

ανάλογη  ετοιμότητα  και  το  προβάδισμα  για  την  ένταξή  μας  στα  

προγράμματα  αυτά .  

γ)  Κατέθεσε  πρόταση  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που  αφορά  τη  «Δημιουργία  σύγχρονου  Πάρκου  

Μοντελισμού  στο  πρώην  στρατόπεδο  Εμ .  Παππά» 

προϋπολογισμού  2.498.000 ευρώ .  

 

Ο  στόχος  της  αξιοποίησης  των  στρατοπέδων   «Εμ .  Παππά» και  

«Παπαλουκά» αποτελεί  για  εμάς  προτεραιότητα  και  θα  συνεχίσουμε  

σταθερά  τις  ενέργειές  μας  και  στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία  προς  

αυτήν  την  κατεύθυνση  της  ολοκλήρωσης  της  επίτευξης  του  στόχου  

αυτού .  
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16η    προτεραιότητα  

Δέκατη  έκτη  προτεραιότητά  μας  αποτελεί  η  αξιοποίηση  του  Αγίου  

Ιωάννη  

 

Αξιοποίηση  Αγίου  Ιωάννη  

Μετά  τον  εξωραϊσμό  του  σημερινού  φυσικού  χώρου  του  Αγ .  

Ιωάννη  με  τη  λειτουργία  του  δημοτικού  αναψυκτήριου  και  την  

ανάδειξη  της  λίμνης ,  όπως  επίσης  και  τη  λειτουργία  του  συντριβανιού  

της  Κερκίδας  στη  πλατεία  Αγ  Ιωάννη ,  υλοποιήθηκε  και  το  έργο  της  

διαπλάτυνσης  της  γέφυρας  Αγ .  Ιωάννη  – Επταμύλων ,  ένα  αίτημα  

δεκαετιών .  

Ο  επόμενος  στόχος  είναι  η  διαμόρφωση  των  30 (τριάντα)  

στρεμμάτων  δημοτικής  έκτασης  που  υπάρχουν  στο  Αγ .  Ιωάννη  και  θα  

αποτελέσουν  συνέχεια  του  σημερινού  φυσικού  του  χώρου .  Για  το  

σκοπό  αυτό  κατά  την  διάρκεια  της  δημαρχικής   μας  θητείας   

εκπονήσαμε  μελέτη  και   επιδιώκουμε  την  ένταξη  της  σε  πρόγραμμα .    

  

Αυτός  ήταν  ο  απολογισμός  πεπραγμένων  του  έτους  2017 για  το  

Δήμο  Σερρών .  Θέλω  να  ευχαριστήσω  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Σερρών ,  

που  παρά  τις  μεγάλες  δυσκολίες  συνεργάστηκαν  με  τον  καλύτερο  

τρόπο  με  τη  δημοτική  αρχή ,   για  να  υλοποιήσουμε  τα  έργα  και  τις  

δράσεις   που  δεσμευτήκαμε  προεκλογικά  στο  Σερραϊκό  λαό .  Ευχαριστώ  

επίσης  και  όλους  όσους  εντός  και  εκτός  δημοτικού  συμβουλίου ,  που  με  

τις  προτάσεις  τους ,  τις  παραινέσεις  τους ,  τον  έλεγχο ,  την  αυστηρή  

αλλά  καλόπιστη  κριτική  που  κατέθεσαν  και  άσκησαν ,  συνέβαλαν  για  
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να  επιτευχθεί  το  καλύτερο  αποτέλεσμα  για  το  Δήμο  και  τους  κατοίκους  

τους .  

Η  δημοτική  αρχή  ανάλωσε  όλες  της  τις  δυνάμεις  για  να  

υλοποιήσει  τις  προεκλογικές  της  προτεραιότητες  που  έθεσε  στο  

σερραϊκό  λαό  και  όπως  αποδεικνύεται  από  τον  απολογισμό  

πεπραγμένων ,  ήταν  συνεπής  και  αποτελεσματική ,  διότι  το  90% των  

προεκλογικών  προτεραιοτήτων  της ,  το  έκανε  πράξη .  

Τέλος ,  αυτό  που  θέλω  να  τονίσω  είναι  ότι  η  Δημοτική  

Πρωτοβουλία  Σερραίων  προσέφερε  πολλά  και  μπορεί  ακόμη  

περισσότερα ,  διότι  είναι  μία  δημοτική  παράταξη  με  δημοκρατική  και  

συλλογική  λειτουργία ,  έγραψε  ιστορία  στα  τοπικά  μας  πράγματα ,  έχει  

να  επιδείξει  έργο  πάνω  από  50 εκ .  ευρώ ,  εξασφάλισε  «προίκα» 20 εκ .  

ευρώ  για  την  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία  και  αποτελεί  «κόσμημα» στο  

χώρο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης .  

Είμαι  στη  διάθεσή  σας  για  ερωτήσεις ,  προτάσεις ,  κριτική  και  

έλεγχο .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  916/2018 )  

…………………………  

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

916-2018:    Έγκριση  απολογισμός  πεπραγμένων  Δημοτικής  Αρχής  

έτους  2017 

 

 

………………………….. 

……………. 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

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

34271/5-11-2018 εισήγηση  του  Τμ .  /κών  Διαδικασιών  του  Δήμου ,  που  

έχει  ως  εξής :  

 

« Κύριε  Δήμαρχε ,  

Στο  αρθ .  217 του  Ν .  3463/2006 (    .Κ .Κ . ) ,  όπως  ισχύει ,  

προβλέπονται  τα  εξής :  
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¨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 .  

 

2.  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  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  2017 και  

παρακαλώ  για  τη  σύγκληση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  ειδική  

συνεδρίαση  και  παρουσίαση  του  απολογισμού  κατά  τα  προαναφερθέντα  

».  

 

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

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

αρχής  έτους  2017.  

 

Κατόπιν ,  ο  λόγος  δόθηκε  στους  κ .κ . :  
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Φωτιάδη  Στέφανο ,  επικεφαλή  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  και  

Μηλίδη  Θεόδωρο ,  επικεφαλή  της  ελάσσονος  αντιπολίτευσης .  

 

Ακολούθως  τοποθετήθηκαν  οι  κ .κ .  Καρπουχτσής  Κων /νος  

Εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος ,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος  Δημ .  

Σύμβουλος ,  Πρόεδρος  της  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ¨  και  Χράπας  

Παντελής  Αντιδήμαρχος ,  

  

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  2017 του  

Δημάρχου  και  

-  τις  ως  άνω  τοποθετήσεις ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνει  τη  Λογοδοσία  για  τα  πεπραγμένα  του  έτους  2017 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  2017», το  οποίο  αποτελεί  

αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής  της  απόφασης  και  έχει  αναρτηθεί  στην  

ιστοσελίδα  του  Δήμου .  
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Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 
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