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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2020 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΙΑ σήμερα την 20η του μηνός 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00΄ συνεδρίασε 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1/03-01-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 31, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι 

κ.κ. Αμανατίδης Ευριπίδης, Σιαπαρδάνης Κωνσταντίνος 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. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σε ειδική συνεδρίαση του 

Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με μοναδικό 

θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
 
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

 

……………………… 

…………….. 
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1Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  η  συνεδρίαση ,  η  ειδική  συνεδρίαση  του  σώματος  με  θέμα :  

 

 

ΘΕΜΑ:  

Απολογισμός  πεπραγμένων  Δημοτικής  Αρχής  έτους  2018 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κυρίες  και  κύριοι ,  έχω  την  τιμή  

σήμερα  να  ξεκινήσω  την  διαδικασία  σε  μια  κορυφαία  στιγμή  της  

Αυτοδιοίκησης ,  μια  από  τις  κορυφαίες  στιγμές  της  Αυτοδιοίκησης  που  

είναι  ο  απολογισμός  πεπραγμένων  δημοτικής  αρχής  και  εν  προκειμένω  

σήμερα  θα  παρουσιαστούν  τα  πεπραγμένα  του  έτους  του  2018.  

 Είναι  μια  ιδιαίτερη  για  μένα  συνεδρίαση ,  πρώτον ,  γιατί  πρώτη  

φορά  ως  Δήμαρχος  παρίσταμαι  σε  μια  τέτοια  διαδικασία  κορυφαία ,  

όπως  ανέφερα  και  κατά  δεύτερο  λόγο ,  είναι  σημαντικό  για  μένα ,  γιατί  

ως  Δήμαρχος  αναλαμβάνω  από  μια  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  άφησε  το  

στίγμα  της  τα  προηγούμενα  δέκα  χρόνια ,  το  στίγμα  της  σε  αυτόν  τον  

τόπο ,  στην  πόλη ,  στο  σύνολο  του  Δήμου .  

 Όταν  λέω  Δημοτική  Αρχή  αναφέρομαι  στο  σύνολό  της  και  στην  

συμπολίτευση  και  στην  αντιπολίτευση .   
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 Το  ΄18 ήταν  η  τελευταία  ολοκληρωμένη  χρονιά  αυτής  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  θα  ακούσουμε  σήμερα  τον  απολογισμό .   

 Υπάρχει  μια  ιδιομορφία  σε  αυτή  την  συνεδρίαση ,  το  

καταλαβαίνετε  όλοι ,  το  καταλαβαίνουμε  όλοι ,   ότι  ως  Δήμαρχος  θα  

έπρεπε  τυπικά  να  κάνω  τον  απολογισμό  μιας  δημοτικής  περιόδου ,  την  

οποία  δεν  ήμουνα  εγώ  ο  υπεύθυνος .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  παρότι   ο  Κανονισμός  προβλέπει  

συγκεκριμένη  διαδικασία  και  τιμώντας  τον  προηγούμενο  Δήμαρχο ,  τον  

κ .  Πέτρο  Αγγελίδη ,  θεώρησα  και  θεωρήσαμε  σκόπιμο  εγώ  και  οι  

συνεργάτες  μου  την  κύρια  εισήγηση  του  θέματος  του  σημερινού  να  

γίνει  από  τον  άνθρωπο  που  είχε  την  ευθύνη  για  τον  σχεδιασμό  και  την  

υλοποίηση  του  έργου  αυτής  της  χρονιάς ,  θέλοντας  όχι  μόνο  να  

τιμήσουμε  αλλά  και  να  δώσουμε  την  δυνατότητα  να  εκπέμψει  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  ο  Δήμαρχος  ο  κ .  Αγγελίδης  την  πορεία  του  αυτή  την  

χρονιά .   

 Θέλω  να  δηλώσω  ότι  είναι  μεγάλη  προίκα  για  κάθε  Δημοτική  

Αρχή  το  έργο  που  έχει  αφήσει  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή .  Είναι  

μεγάλη  προίκα  την  οποία  το  στοίχημα  της  κάθε  νέας  αρχής  είναι  να  

αξιοποιήσει  αυτό  το  οποίο  βρίσκει  και  το  στοίχημα  το  δικό  μας  είναι  

ακριβώς  αυτό ,  να  αξιοποιήσουμε ,  να  συνεχίσουμε ,  να  προσθέσουμε ,  να  

βελτιώσουμε ,  να  διορθώσουμε ,  ενδεχόμενα ,  όλα  αυτά  τα  οποία  

βρίσκουμε  και  η  αλήθεια  είναι  ότι  βρήκαμε  πολλά .   

Βρήκαμε  πολλά  και  έχουν  γίνει  πολλά .  Πάνω  σε  αυτά  θα  έρθουμε  

να  προσθέσουμε  και  να  πατήσουμε ,  γιατί  πιστεύουμε  στην  συνέχεια  

και  ο  Σερραίος  δημότης  θέλει  αυτή  την  συνέχει  και  δεν  θέλει  

μηδενισμό  κάποιας  κατάστασης ,  ισοπέδωσης  κάποιας  κατάστασης ,  

γιατί  αυτό  το  μόνο  το  οποίο  ουσιαστικά  μας  δημιουργεί  είναι  ανάλωση  
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δυνάμεων ,  πόρων  και  ενέργειας ,  κάτι  το  οποίο  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  

δεν  θέλουμε .  Όχι  δεν  θέλουμε ,  έχουμε  μια  εντελώς  διαφορετική  

στόχευση .  Εμείς  κοιτάμε  στο  μέλλον  βασιζόμενοι  σε  όλα  αυτά  τα  

οποία  έχουν  γίνει  στο  παρελθόν .   

Το  εάν  είναι  πετυχημένη  ή  όχι  μια  χρονιά ,  κρίνεται  κυρίως  από  

τους  πολίτες .  Και  οι  πολίτες  είτε  θετικά  είτε  αρνητικά ,  εκφράζονται  

όποτε  ρωτιούνται .  Φυσικά  πρέπει  να  πούμε  ότι  δεν  είναι  πανάκια  η  

άποψη ,  πολλές  φορές ,  των  πολιτών ,  γιατί  πολλά  από  τα  έργα  μπορεί  να  

παρουσιαστούν  στον  πολίτη  αργότερα .  Πρέπει  συνολικά  να  βλέπουμε  

την  προσπάθεια  που  γίνεται  και  έτσι  πιστεύω  ότι  συνολικά  θα  

αξιολογηθεί  για  την  χρονιά  αυτή  που  θα  αναλύσουμε  σήμερα ,  θα  

αξιολογηθεί  από  όλους  μας  και  από  το  σώμα  και  από  τους  πολίτες ,  

γιατί   η  συγκεκριμένη  διαδικασία  η  σημερινή  αφορά  το  σύνολο  των  

πολιτών .  

 Εδώ  θα  πρέπει  να  πω  ότι  ένα  από  τα  στοιχήματα  που  έχουμε  

εμείς  είναι  οι  απολογισμοί  να  γίνονται  με  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  

κόσμο .  Θα  μου  πείτε ,  είναι  θέμα  Δημοτικής  Αρχής ;  Όχι ,  αλλά  είναι  

θέμα  περισσότερης  ευαισθητοποίησης  και  περισσότερης  πανηγυρικής  

διαδικασίας  όλης  αυτής  της  ειδικής  συνεδρίασης ,  για  να  γνωρίζουν  οι  

περισσότεροι  τι  ακριβώς  γίνεται .   

 Σε  ένα  από  τα  επόμενα  συμβούλια  θα  έρθει  σαν  θέμα  η  

παρακολούθηση  με  έναν  συγκεκριμένο  τεχνικό  τρόπο ,  ο  τρόπος  για  να  

παρακολουθούν  όλοι  οι  Σερραίοι  στην  πόλη  και  στα  χωριά ,  να  

παρακολουθούν  σε  real  t ime χρόνο  τις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  οπότε  οποιοσδήποτε  είτε  από  τον  υπολογιστή  του  είτε  από  

το  τάμπλετ  του ,  από  οπουδήποτε  θα  μπορεί  να  παρακολουθεί  τις  
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συνεδριάσεις  γιατί  το  κυρίαρχο  αυτό  δημοτικό  όργανο  είναι  αυτό  το  

οποίο  αποφασίζει  για  τις  ζωές  μας .   

 Άρα  και  με  αυτή  την  διαδικασία  αλλά  και  με  την  παρουσία  

περισσότερου  κόσμου ,  ελπίζω  του  χρόνου  να  έχουμε  μια  κορυφαία  

στιγμή  στην  Αυτοδιοίκηση ,  όπως  είναι  και  η  σημερινή .   

 Με  αυτά  τα  λόγια  θα  ήθελα  να  καλέσω  στο  βήμα  τον  τέως  

Δήμαρχο  τον  κ .  Πέτρο  Αγγελίδη ,  για  να  κάνει  τον  απολογισμό  της  

χρήσης  του  ΄18, ευχόμενος  η  κάθε  χρονιά  από  εδώ  και  πέρα  να  είναι  

καλύτερη  από  τις  προηγούμενες ,  όπως  και  ο  ίδιος  το  ευχόταν  και  όπως  

ο  ίδιος  το  προσπάθησε ,  έτσι  και  εμείς  θα  προσπαθήσουμε  οι  επόμενες  

χρονιές  να  είναι  πιο  αποδοτικές ,  πιο  παραγωγικές ,  πιο  ουσιαστικές  από  

τις  προηγούμενες .  

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Καλώ  τον  κ .  Αγγελίδη  στο   βήμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  αγαπητοί  μου  συμπολίτες ,  χρόνια  πολλά  καταρχήν ,  καλή  

χρονιά ,  υγεία ,  ευτυχία  σε  όλους ,  καλή  επιτυχία  στην  νέα  Δημοτική  

Αρχή  και  στο  νέο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Επιτρέψτε  μου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  ξεκινήσω  τον  λογοδοσία  θα  

ήθελα  να  εκφράσω  κάποιες  ευχαριστίες  μου .  Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  

τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  που  όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  τα  δύσκολα  χρόνια  

λόγω  Καλλικράτη  και  οικονομικής  κρίσης ,  συνεργάστηκαν  με  την  

Δημοτική  Αρχή  με  τον  καλύτερο  τρόπο  προκειμένου  να  παραχθεί  έργο  

ωφέλιμο  για  τον  Δήμο  και  τους  δημότες .  
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 Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  επίσης  όλους  τους  συνεργάτες  μου  

δημοτικούς  συμβούλους ,  τους  Αντιδημάρχους ,  τους  Προέδρους  των  

Οργανισμών  του  Δήμου ,  που  διέθεσαν  τον  καλύτερό  τους  εαυτό  

προκειμένου  να  υλοποιήσουμε  τις  προεκλογικές  μας  δεσμεύσεις ,  που  

είχαμε  καταθέσει  στον  Σερραϊκό  λαό .   

 Θέλω  να  ευχαριστήσω  επίσης  και  όλους  τους  δημοτικούς  

συμβούλους  της  αντιπολίτευσης ,  οι  οποίοι  από  την  δική  τους  πλευρά  

αλλά  όχι  μόνο  τους  δημοτικούς  συμβούλους  της  αντιπολίτευσης  και  

τους  πολίτες  που  δεν  είναι  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  οι  οποίοι  

έδειξαν  ενδιαφέρον  για  τα  δημοτικά  δρώμενα ,  τους  δημοτικούς  

συμβούλους  της  αντιπολίτευσης ,  τους  πολίτες  που  δείξανε  ενδιαφέρον  

για  τα  δημοτικά  δρώμενα ,  για  τις  προτάσεις  που  κατέθεσαν ,  για  τις  

παρατηρήσεις  τους ,  για  τις  συμβουλές  τους ,  για  τον  έλεγχο  και  την  

κριτική  που  άσκησαν ,  έχοντας  ως  στόχος  να  προσφέρουν  τις  καλύτερες  

υπηρεσίες  για  έναν  καλύτερο  Δήμο .   

 Επίσης ,  ευχαριστώ  τους  συμπολίτες  μας  που  επί  είκοσι  χρόνια  

στήριξαν  και  συνεχίζουν  να  στηρίζουν  την  παράταξή  μας  και  θέλω  να  

πιστεύω  ότι  φανήκαμε  άξιοι  της  εμπιστοσύνης  τους ,  τιμήσαμε  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  την  ψήφο  τους  διαθέτοντας  ότι  δυνάμεις  είχαμε .   

 Επίσης ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επιτρέψτε  μου  μισό  λεπτό  πριν  ξεκινήσω  

πάλι  την  λογοδοσία ,  να  πω  το  εξής :  την  λογοδοσία ,  είναι  ένα  

αναλυτικό  κείμενο  το  οποίο  έχω  καταθέσει  ήδη  στην  γραμματεία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είναι  μακροσκελές ,  γιατί  όνομα  του  Θεού  δεν  

θα  το  παρουσιάσω  όλο ,  το  έχω  συρρικνώσει  τόσο  πολύ ,  πιο  κάτω  και  

από  το  μισό  κείμενο  θα  παρουσιάσω  για  να  είμαι ,  όσο  μπορώ  πιο  

σύντομος  και  να  μην  σας  κουράσω  αλλά  και  να  μην  κουραστώ  και  εγώ .   
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 Θα  παρακαλούσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όπως  σας  είπα  και  πριν  

ξεκινήσουμε ,  έχω  δώσει  σε  ηλεκτρονική  μορφή  το  κείμενο ,  θα  το  δώσω  

και  στην  μηχανογράφηση  του  Δήμου ,  για  να  αναρτηθεί  και  στην  

ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  όπως  γίνεται  κάθε  φορά  για  λόγους  διαφάνειας ,  

δημοκρατίας  αλλά  και  για  να  ενημερωθούν  ακόμα  περισσότερο  όσοι  

πολίτες  το  επιθυμούν .   

 Να  ξεκινήσει  τώρα  η  λογοδοσία .   

 

 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018 

ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΣΕΡΡΩΝ  ΠΕΤΡΟ  ΑΓΓΕΛΙΔΗ  

  

Και  κατά  το  έτος  2018 εγώ  και  οι  συνεργάτες  μου  δουλέψαμε  

πολύ  σκληρά ,   για  να  υλοποιήσουμε  τις  16 (δεκαέξι)  προτεραιότητες  

που  θέσαμε  προεκλογικά  στον  Σερραϊκό  λαό .  

Και  σήμερα  αυτό  θα  πω ,  ποιες  ήταν  οι  16 προτεραιότητές  μας  

που  θέσαμε  προεκλογικά  στον  Σερραϊκό  λαό .  Τι  λέγανε  αυτές  οι  16 

προτεραιότητες  και  τι  κάναμε  γι '  αυτές ;    

 

 

1η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Στην  πρώτη  προτεραιότητά  μας  είχε  τίτλο  «Περιβάλλον  – Ενέργεια–

Αναπλάσεις» και  σε  αυτή  την  πρώτη  προτεραιότητα  είχαμε  δεσμευτεί  

να  υλοποιήσουμε  κάποια  συγκεκριμένα   έργα  και  παράλληλα  να  

διεκδικήσουμε  χρηματοδοτήσεις  από  προγράμματα .   
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 Για  να  δούμε ,  τι  έργα  υποσχεθήκαμε  να  κάνουμε ;  Τι  κάναμε  γι '  

αυτό  αυτά  τα  συγκεκριμένο  έργα  και  τι  προγράμματα  εξασφαλίσαμε ;   

  Είχαμε  υποσχεθεί  να  υλοποιήσουμε  τις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις   

Πράγματι ,   το  έτος  2018,  ολοκληρώθηκε  το  έργο  αυτό  με  την  

κατασκευή  του   πάρκου  νερού  που  έχει  στον  χώρο  του  πρώην  

στρατιωτικού  φούρνου  και  ολοκληρώθηκε  ένα  μεγάλο  έργο  που  έχει  

σχέση  με  την  βελτίωση  της  ποιότητας  της  ζωής  των  κατοίκων   ύψους  

3.800.000 €.  

Υποσχεθήκαμε  επίσης ,  να  κάνουμε  παρεμβάσεις   εξοικονόμησης  

ενέργειας ,  σε  δημοτικά  κτήρια .  Το  ΄18 ολοκληρώσαμε  τις  παρεμβάσεις  

εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  δημοτικά  κτήρια ,  στο  Δημαρχείο ,  στο  

κλειστό  γυμναστήριο ,  στο  κολυμβητήριο ,  στο  20ο  Δημοτικό  Σχολείο  

και  στο  5ο  Δημοτικό  Σχολείο .  

 Πρέπει  να  υπενθυμίσω  ότι  για  τις  παρεμβάσεις  μας  και  τις  

παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  5ο  Δημοτικό  Σχολείο ,  

βραβεύτηκε  με  το  Β΄  βραβείο  στο  θεσμό  «ΒΡΑΒΕΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ  

ΠΟΛΕΩΝ» (Best  Awards City).  Στην  Αθήνα .   

 Επίσης  το  2018 είχαμε  υποσχεθεί  να  κατασκευάσουμε  το  

αποχετευτικό  έργο  Μητρούση  – Σκουτάρεως .  Το  ΄18 ολοκληρώθηκε  το  

έργο  αυτό  με  διορθωτικές  παρεμβάσεις  που  έπρεπε  να  γίνουν  στους  

δρόμους  από  τους  όποιους  πέρασε  το  αποχετευτικό  δίκτυο  στο  

Σκούταρι  και  το  Μητρούσι  και  έτσι  ένα  έργο  υψίστης  σημασίας  για  την  

υγεία ,  και  του  περιβάλλοντος  προϋπολογισμού  11.000.000 € 

ολοκληρώθηκε .   

 Είχαμε  υποσχεθεί  επίσης  να  κατασκευάσουμε  το  δίκτυο  

ακαθάρτων  στην  περιοχή  Σιγής .  Το  2018  έγινε  η  οριστική  παράδοση  – 

παραλαβή  του  έργου  αυτού .   
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 Υποσχεθήκαμε  επίσης  να  γίνουν  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  

ενέργειας  στο  Λύκειο  Προβατά .  Ενταχθήκαμε  σε  προβλήματα  400.000 

€ και  στις  17 Μαΐου  2018 υπογράψαμε  συμφωνία-εδώ  στην  

φωτογραφία  βλέπετε  είμαστε  με  τον  Δήμαρχο   Valadovo της  FYROM, 

διότι  έπρεπε  δυο  δήμοι  να  είναι  μαζί  σε  αυτό  το  πρόγραμμα ,  

υπογράψαμε  την  Συμφωνία  προκειμένου  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  

για  την  υλοποίηση  αυτού  του  έργου .   

 Υποσχεθήκαμε  επίσης  να  κατασκευάσουμε ,  να  δημιουργήσουμε  

μια  μικρή  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου ,  από  την  οποία  θα  παράγεται  

ηλεκτρική  ενέργεια .   

 Πράγματι ,  ενταχθήκαμε  σε  πρόγραμμα  και  στις  9 Νοεμβρίου  

2018 έγινε  η  εναρκτήρια  συνάντηση  μεταξύ  των  Δήμων  Σερρών  και  

Δοϊράνης  της  FYROM για  να  ξεκινήσει  η  υλοποίηση  του  έργου .  

 Αυτά  ήταν  τα  έργα  που  υποσχεθήκαμε  και  είναι  γραμμένα  στην  

1η  Προτεραιότητά  μας  και  σας  λέω  τι  κάναμε .   

Υποσχεθήκαμε  επίσης ,   να  διεκδικήσουμε  προγράμματα .  

πράγματι  το  2018 Δήμος  και  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ενταχθήκαμε  σε  αρκετά΄  

προγράμματα ,  Δήμος  και  Δ .Ε .Υ .Α . .Σ .  και  καταθέσαμε  επίσης ,   

προτάσεις  για  να  ενταχθούμε   και  σε  άλλα  προγράμματα  στα  οποία  

ενταχθήκαμε   το   2019.  

Το  2019 ενταχθήκαμε  συνολικά  σε  33 (τριάντα  τρία)  

προγράμματα  ύψους  43.871.170 €.  Τα  επτά  προγράμματα  τα  

υλοποιήσαμε  ύψους  2,5 εκατομμυρίων  ευρώ  και  τα  26 προγράμματα  

έχει  ξεκινήσει  η  υλοποίησή  τους ,  είναι  σε  εξέλιξη ,  ύψους  41 

εκατομμυρίων  ευρώ  και  θα  ολοκληρωθούν ,  αυτά  θα  υλοποιηθούν  στην  

τρέχουσα  δημαρχιακή  θητεία .   

Αυτά  είχαμε  πει  στην  1η  Προτεραιότητα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 

14

 

 

2η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Δεύτερη  προτεραιότητά  μας  ήταν  ο  στόχος  για  αναπτυξιακή  

πορεία  του  αυτοκινητοδρομίου .  

Πράγματι ,  το  αυτοκινητοδρόμιο  βρίσκεται  σε  συνεχή  ανοδική  πορεία ,  

κλείνει  συνεχώς  με  κέρδη .  γι '  αυτό  άλλωστε  με  δικά  του  λεφτά  έκανε  

και  την  πίστα  DRAGSTER το  ΄18, την  οποία  εγκαινιάσαμε .   

 Το  2018,  μάλιστα ,  βραβεύσαμε  τον  ιδρυτή  του  

αυτοκινητοδρομίου  πρώην  Δήμαρχο  Ιωάννη  Βλάχο  και  τον  αρμόδιο  για  

το  έργο  αντιδήμαρχο  Δημήτριο  Σωτηριάδη .  

Στόχος  μας ,  πιστεύαμε  και  πιστεύουμε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  ο  

στόχος  μας  ήταν  να  το  κάνουμε  πιο  ελκυστικό ,  πιο  ανταγωνιστικό ,  

Γενικό  Γραμματέα  ετοιμάσαμε  μελέτη  για  τον  εκσυγχρονισμό  της  

πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  450.000 € από  την  Σ .Α .Τ .Α . .  Το  ΄18, 

την  βγάλαμε  στον  αέρα  την  μελέτη ,  τον  διαγωνισμό ,  ήδη  υπάρχει  

ανάδοχος ,  τον  Αύγουστο  του  ΄19 είχαμε  ανάδοχο  και  το  έργο  αυτό  θα  

γίνει  τώρα  το  ΄20. 

 

 

3η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  τρίτη  προτεραιότητά  μας  ήταν  η  Ύδρευση  – Αποχέτευση  και  με  

υλοποίηση  έργων  ύδρευσης  – αποχέτευσης  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων .  Έργα  που  έχουν  σχέση  με  την  προστασία  της  υγείας  

και  του  περιβάλλοντος .   
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Μετά  την  ολοκλήρωση  κατασκευής  του  αποχετευτικού  δικτύου  

Σκουτάρεως  – Μητρουσίου  δώσαμε  οριστική  λύση  σε  ένα  μεγάλο  

χρόνιο  πρόβλημα ,  στην  κοινότητα  Μητρούση ,  ένα  πρόβλημα  που  είχε  

σχέση  με  την  ποιότητα  και  την  ποσότητα  του  νερού  και  δώσαμε  λύση  

με  την  ανόρυξη  γεώτρησης  στη  Μονοκκλησιά  μέσα  από  πρόγραμμα  

ύψους  1.700.000 €.  

Το  έργο  αυτό  το  εγκαινιάσαμε  στις  19 Μαρτίου  2018.  Με  το  έργο  

αυτό  δεν  θα  έχουν  πρόβλημα  λειψυδρίας  για  τις  επόμενες  δεκαετίες ,  

όχι  μόνο  το  Μητρούση ,  αλλά  και  οι  κοινότητες  Α .  Καμήλα  – 

Μονοκκλησιά  – Προβατά .  

 Το  ΄18 επίσης ,  ολοκληρώσαμε  την  αντικατάσταση  σωλήνων  

αμιάντου  στο  δίκτυο  ύδρευσης .  Του   Προβατά  μήκους  2.500 

χιλιομέτρων  και  έτσι  απαλλάχθηκε  από  ένα  πρόβλημα  που  έχει  σχέση  

με  την  υγεία  των  κατοίκων .   

Στις  18 Οκτωβρίου  2018 ολοκληρώθηκε  και  τέθηκε  σε  λειτουργία  

η  νέα  γεώτρηση  νερού  στο  Κωνσταντινάτο  για  να  μην  έχει  πρόβλημα  

ποιότητας  και  ποσότητας  νερού  το  χωριό  αυτό .   

Το  ΄18 επίσης  στην  Κοινότητα  Α .  Καμήλας  καθαρίσαμε  την  

τάφρο ,  η  οποία  λειτουργεί  αποστραγγιστικά ,  δέχεται  τα  όμβρια  και  

βοηθά  τις  βάνες  καθαρισμού  του  δικτύου  ύδρευσης .   

Το   2018 πρέπει  να  σας  πω  ότι  θη  ΔΕΥΑΣ  εντάχθηκε  σε  

προγράμματα  ύψους  21 εκατομμύρια  ευρώ ,  είναι  αυτά  τα  έργα  όλα  σε  

εξέλιξη  και  θα  ολοκληρωθούν  τώρα .   

Αυτά  που  λέω  για  τα  έργα  τώρα  δεν  χρειάζεται  να  σας  τα  πω  ένα  

προς  ένα ,  υπάρχουν  πίνακες  κατατεθειμένοι  με  την  λογοδοσία  μου  

στην  γραμματεία  και  εφόσον  αναρτηθεί  το  αναλυτικό  κείμενο  της  
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λογοδοσίας  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  μπορείτε  να  δείτε  αναλυτικά  

όλα  αυτά  που  λέω  με  πίνακες .   

 Επίσης ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ετοιμάσαμε  

μελέτες  για  αποχετευτικά  δίκτυο  για  όλα  τα  χωριά ,  όπως  επίσης  και  

μελέτη  για  την  Ενιαία  Διαχείριση  Υδραγωγείων   Σκουτάρεως ,  

Κωνσταντινάτου ,  Αγίας  Ελένης ,  Πεπονιάς  και  όταν  ανοίξουν  

προγράμματα  θα  κατατεθούν  αυτές  οι  μελέτες  και  σίγουρα  θα  

υλοποιηθούν  αυτά  τα  έργα .   

Στις  21 Σεπτεμβρίου  2018 αποφασίσθηκε ,  διότι  μας  το  επέτρεπαν  

τότε  οι  συνθήκες ,  να  μειώσουμε  το  τιμολόγιο  ύδρευσης   κατά  17% και  

κατά  9,5% στο  πάγιο  τέλος .   

 

4η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

 Η  τέταρτη  προτεραιότητα  έχει  σχέση  με  την  τοπική  οικονομία  – 

ανάπτυξη .   

Γράφουμε  ξεκάθαρα  στο  πρόγραμμά  μας ,  ότι  ένας  Δήμος  μπορεί  

να  λύσει  το  πρόβλημα  της   τοπικής  οικονομίας  και  της  ανάπτυξης ,  

μπορεί  όμως  να  βοηθήσει  ,  να  τονώσει  την  τοπική  οικονομία  ενός  

τόπου .  Πώς ;  Και  γράφουμε  με  ποιους  τρόπους .   

Θα  σας  πω  ποιους  τρόπους  γράφουμε  και  τι  κάναμε  σε  σχέση  με  

αυτούς  τους  τρόπους .   

 Ένας  τρόπος  για  να  βοηθήσει  ένας  Δήμος  την  τόνωση  της  

τοπικής  οικονομίας  είναι  να  ενταχθεί  σε  πολλά  προγράμματα ,  να  

γίνουν  έργα ,  να  δουλέψει  κόσμος  και  μέσα  από  αυτά  τα  προγράμματα  

θα  δημιουργηθούν  και  κάποιες  θέσεις  μονίμου  εργασίας .    

 Εμείς  πράγματι ,  είχαμε  μεγάλη  επιτυχία  σε  αυτό  το  θέμα .   
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 Στην  θητεία  μας  ενταχθήκαμε  σε  62 προγράμματα  ύψους  πάνω  

από  70 εκατομμύρια  ευρώ .  Σε  οκτώ  προγράμματα  δεν  καταθέσαμε  

προτάσεις  για  τους  εξής  λόγους .  Σε  τέσσερα  προγράμματα  δεν  

καταθέσαμε  προτάσεις  διότι  οι  υπηρεσίες  μας  αδυνατούσαν ,  λόγω  

μεγάλου  φόρτου  εργασίας  να  ετοιμάσουν  τις  προτάσεις ,  σε  δυο  

προγράμματα  ήταν  ήσσονος  σημασίας ,  είχαν  σχέση  με  αδελφοποιήσεις ,  

που  έχουμε  κάνει  πολλές  και  ήταν  μικρού  προυπολογισμού ,  15,  20.000 

ευρώ .   

Σε  ένα  πρόγραμμα  που  είχε  σχέση  με  αστέγους  δεν  είχαμε  τις  

προυποθέσεις ,  τον  αριθμό  των  αστέγων  για  να  καταθέσουμε  πρόταση  

και  σε  ένα  πρόγραμμα  δεν  καταθέσαμε  πρόταση ,  διότι  αυτό  το  έργο  

που  θέλαμε  να  κάνουμε  μέσω  αυτού  του  προγράμματος ,  ήδη  θα  το  

κάναμε  μέσω  ενός  άλλου  προγράμματος ,  στο  οποίο  έχουμε  ενταχθεί ,  

μέσω  του  προγράμματος  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης .  

 Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  κατέθεσε  πρόταση  σε  ένα  πρόγραμμα ,  γιατί  

μας  είπαν  ότι  μην  καταθέτετε  άδικα  πρόταση ,  αυτό  το  πρόγραμμα  είναι  

δοσμένο  σε  τέσσερις  δήμους  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  καταθέσαμε .   

 Άρα  ένας  τρόπος  για  να  βοηθήσεις  την  τόνωση  της  τοπικής  

οικονομίας  είναι  η  ένταξη  σε  προγράμματα  και  τα  πήγαμε  πάρα  πολύ  

καλά  εδώ  και  θέλω  να  δώσω  τα  εύσημα  στις  υπηρεσίες  μας  που  

δούλεψαν  σκληρά  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

 Ένας  δεύτερος  τρόπος  για  να  βοηθήσει  ένας  Δήμος  την  τόνωση  

της  τοπικής  οικονομίας  και  την  ανάπτυξη  είναι  η  λειτουργία  θεσμών  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  και  άλλων  θεσμών .  

 Εμείς  ότι  θεσμούς  βρήκαμε  από  τις  προηγούμενες  δημαρχίες ,  

τους  κρατήσαμε  και  όσο  μπορούσαμε  τους  ενισχύσαμε  και  προσθέσαμε  

σε  αυτούς  θεσμούς  άλλους  δεκατρείς  νέους  θεσμούς .  Και  φυσικά  
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δώσαμε  μεγάλη  βαρύτητα  και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  διότι  όταν  

υπάρχουν  θεσμοί ,  όταν  λειτουργούν  πολλοί  θεσμοί  σε  έναν  Δήμο  μέσω  

αυτών  των  θεσμών  θα  επισκεφτούν  τον  Δήμο  και  πολίτες  από  άλλες  

πόλεις  της  Ελλάδας  ή  και  του  εξωτερικού  με  συνέπεια  την  τόνωση  της  

τοπικής  οικονομίας .   

 Ένας  τρίτος  τρόπος  για  να  βοηθήσει  ένας  Δήμος  την  τόνωση  της  

τοπικής  οικονομίας  είναι  να  συμμετέχει  σε  Διεθνείς  Εκθέσεις  

Τουρισμού  του  εσωτερικού  και  του  εξωτε4ρικού  με  στόχο  να  προβάλει  

τον  Δήμο  του ,  τα  προϊόντα  του ,  τις  φυσικές  ομορφιές .   

 Πράγματι  συμμετείχαμε  κάθε  χρόνο  και  το  ΄18 φυσικά ,  σε  

Διεθνείς  Εκθέσεις  Τουρισμού  στην   Σόφια ,  Βελιγράδι ,  Βαρσοβία ,  

Βερολίνο ,  Μόσχα ,  Κύπρος  και  επίσης   συμμετείχαμε  στο  Δίκτυο  

Εκλεκτών  Ελληνικών  Γεύσεων  και  στην  Αμφικτιονία  Αρχαίων  

Ελληνικών  πόλεων .  

 Ένας  τέταρτος  τρόπος  για  να  τονώσει  ένας  Δήμος  την  τοπική  του  

οικονομία   είναι  να  κάνει  έργα  αναπλάσεων ,  πάρκινγκ ,  που  θα  

αναβαθμίσουν  αισθητικά  και  λειτουργικά  έναν  Δήμο .   

 Έργα  από  αναπλάσεις  κάναμε ,  όπως  ξέρετε  την  ανάπλαση  της   

οδού  Κ .  Καραμανλή  (πρώην  Μεραρχίας) ,  τις   βιοκλιματικές ,  την   

ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  στο  κεντρικό  πάρκο ,  το  υπόγειο  

πάρκινγκ  πίσω  από  το  Διοικητήριο ,  όλα  αυτά  συντελούν  στην  τόνωση  

της  τοπικής  οικονομία ,  διότι  από  την  στιγμή  που  γίνεται  ο  Δήμος  πιο  

ελκυστικός  λόγω  της   αισθητικής  και  λειτουργικής  αναβάθμισης ,  είναι  

επόμενο  να  τον  επισκεφτούν  περισσότεροι  ξένοι  πολίτες .   

 Ένα  άλλο  έργο  που  θα  βοηθήσει  πολύ  στην  τόνωση  της  τοπικής  

οικονομίας  το  έργο  το  οποίο  θα  γίνει  με  την  ένταξή  μας  στο  

πρόγραμμα ,  έχουμε  ενταχθεί ,  δηλαδή ,  στην  πρόγραμμα  «ανοιχτό  
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κέντρο  εμπορίου  πόλης  Σερρών». Ενταχθήκαμε  τον  Ιούνιο  του  ΄19 και  

αυτό  το  πρόγραμμα  θα  βοηθήσει ,  επίσης ,  πάρα  πολύ  στην  τόνωση  της  

τοπικής  οικονομίας .   

 

 

5η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  5η  προτεραιότητά  μας  ήταν  η   κοινωνική  πολιτική  και  είχαμε  

δεσμευτεί ,  γράφουμε ,  δηλαδή  στο  πρόγραμμα ,  ότι  όσες  δράσεις  είχαμε  

εξασφαλίσει  στην  πρώτη  μας  θητεία  θα  τις  συνεχίσουμε ,  θα  τις  

επεκτείνουμε  και  θα  προσθέσουμε  νέες  δράσεις .   

 Πρέπει  να  πούμε  ότι  μόλις  αναλάβαμε  στην  2η  θητεία ,  οι  Δομές  

που  είχαμε ,  η  κοινωνική  κουζίνα ,  το  κοινωνικό  φαρμακείο ,  ο  

δημοτικός  λαχανόκηπος ,  σταμάτησαν  τις  χρηματοδοτήσεις .   

 Αμέσως  εμείς  κινηθήκαμε ,  επαναδιεκδικήσαμε  τα  προγράμματα  

αυτά ,  ενταχθήκαμε  στα  πρόγραμμα  και  συνεχίζουν  να  λειτουργούν  με  

μεγάλη  απήχηση ,  προφέροντας  πολύτιμες  υπηρεσίες  στους  πολίτες ,   η  

κοινωνική  κουζίνα ,  το  κοινωνικό  φαρμακείο ,  ο  δημοτικός  

λαχανόκηπος ,  το  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  

θυμάτων  βίας .  

 Επίσης  το  σύγχρονο  ειδικό  αυτοκίνητο   που  προμηθευτήκαμε  

συνεχίζει .  Ξέχασα  να  αναφερθώ  στο  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  

σύστημα ,  βλέπετε  τις  φωτογραφίες ,  στο  οποίο   επίσης  

επανενταχθήκαμε ,  το  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα  το  οποίο  

στηρίζει  ηλικιωμένων ,  μοναχικών  ατόμων ,  ΑΜΕΑ  κ .λπ .  

Το  σύγχρονο  ειδικό  αυτοκίνητο  που  προμηθευτήκαμε  συνεχίζει  

να  μεταφέρει  με  ασφάλεια  τα  άτομα  με  κινητικά  προβλήματα .  
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Σε  αυτές  τις  δράσεις  υποσχεθήκαμε  ότι  θα  προσθέσαμε  και  άλλες  

δράσεις  μέσω  προγραμμάτων ,  οι  οποίες  υλοποιήθηκαν  και  κατά  τη  

διάρκεια  του  έτους  2018,  όπως  ο  Κέντρο  Κοινότητας  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ ,   ο  επισιτιστικό  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  για  τους  άπορους  πολίτες .   

Επίσης  κατά  το  έτος  ΄18 συνδέσαμε  το  Ειδικό  Σχολείο  με  φυσικό  

αέριο  και  λειτουργήσαμε  την  πισίνα ,  την  θερμαίναμε  με  χρήση  ηλιακής  

ενέργειας  και  φυσικού  αερίου  και  την  τοποθέτηση  καλύμματος .   

Γι '  αυτό  το  έργο  πρέπει  να  πω  ότι  το  χρηματοδότησε ,  μας  

βοήθησε  πάρα  πολύ  η  πρώην  υπουργός  Μακεδονίας-Θράκης ,  κ .  Μαρία  

Κόλλια-Τσαρουχά ,  την  οποία  ευχαριστώ  και  δημόσια .   

Συνέχισε  και  κατά  το  έτος  2018 να  λειτουργεί  το  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  

στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  το  οποίο  ανακαινίσαμε  και  έγινε  ένα  

σύγχρονο  κτίριο  με  όλες  τις  προδιαγραφές  της  Ευρωπαϊκής  

Νομοθεσίας .  

Δεν  θέλω  να  πω  περισσότερα  πράγματα  για  τον  τομέα  της  

Κοινωνικής  Πολιτικής .  Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  αλλά  χάρη  συντομίας  

δεν  θέλω  να  κουράσω  περισσότερο .   

 

 

6η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  έκτη  προτεραιότητά  μας  ήταν  η  οικονομική  κατάσταση  του  

Δήμου  

Είχαμε  δεσμευτεί   να  εξοφλήσουμε  όλα  τα  χρέη ,  ήταν  πάνω  από  

15 εκατομμύρια  και  να  μπορεί  ο  Δήμος  να  αποπληρώνει  τους  

προμηθευτές  και  τους  εργολάβους  το  αργότερο  σε  έξι  μήνες .   
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 Πετύχαμε .  Και  τα  χρέη  ξοφλήσαμε  και  αποπληρώνουμε  

προμηθευτές  και  εργολάβος  σε  χρόνο  λιγότερο  των  έξι  μηνών .   

 Πρέπει  να  σας  πω  επίσης ,  ότι   η  δημοτική  μας  αρχή  στα  πλαίσια  

του  νοικοκυρέματος  και  της  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  

Δήμου  ανακαίνισε  και  αξιοποίησε  κτήρια  που  στην  κυριολεξία  

κατέρρεαν .   

 Το  ΄18, τον  Νοέμβριο  του  ΄18, ξεκίνησαν  οι  εργασίες  

αναβάθμισης  και  εκσυγχρονισμού  των   Ξενώνων  Χρυσοπηγής  μέσω  

προγράμματος  στο  οποίο  ενταχθήκαμε ,  300.000 ευρώ  και  πρέπει  να  

σας  πω  ότι  για  την  ανακαίνιση  των  ξενώνων  της  Χρυσοπηγής ,  οι  οποίο  

κατέρρεαν ,  δεν  ανακαινίσαμε  τους  ξενώνες  μόνο  μέσω  του  

προγράμματος  αλλά  και  με  το  δικό  μας  προσωπικό  του  Δήμου  και  με  

διμηνίτες  και  με  οκταμηνίτες .   

 Επίσης ,  ένα  άλλο  κτήριο  που  κατέρρεε  είναι  μια  διώροφη  παλαιά  

κατοικία  στην  Μεραρχίας ,  το  κληροδότημα  Αποστολίδη  και  

ξεκινήσαμε  το  ΄18 τις  διαδικασίες  υλοποίησης ,  ανακαίνισης  του  έργου ,  

βλέπετε  στην  φωτογραφία  πως  ήταν ,  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  διαδικασίες  

ανακαίνισης .   

Υπενθυμίζουμε  επίσης  κτίρια  που  κατέρρεαν  και  τα  

ανακαινίσαμε :   

  το  κτίριο  του  πρώην  Ορφανοτροφείου  Θηλέων ,  στο  οποίο  

στεγάζονται  σήμερα  ΔΕΥΑΣ  και  ο  ΟΠΑΚΠΑ  

  το  κτίριο  της  πρώην  οικίας  Μάλιου ,  στο  οποίο  στεγάζεται  τώρα  

το  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  

  το  ιστορικό  κτίριο  του  Ορφέα .  Είναι  εδώ  και  η  κυρία  Γιούλη  

Σπυρίδου ,  η  πρώην  Πρόεδρος ,  τα  ξέρει  πολύ  καλά .   
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  τα  δημοτικά  αναψυκτήρια  της  Ακρόπολης  Σερρών ,  του  Αγίου  

Ιωάννη  και  του  θερινού  θεάτρου   

 Ήταν  στην  κυριολεξία  χωματερές .  Τα  ανακαινίσαμε ,  τα  

νοικιάζουμε  και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  τα  έσοδα  από  την  αξιοποίηση  

της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου ,  στο  τέλος  του  2018 ήταν  330.000 

€,  ενώ  στο  τέλος  του  2011 ήταν  195.000 €.   

 Αξίζει  να  πούμε  ότι  είχαμε  δημοτικές  υπηρεσίες  σε  ιδιόκτητα  

κτήρια .  Πληρώναμε  100.000 ευρώ  νοίκια  τον  χρόνο .  Τις  πήραμε  όλες  

από  τα  ιδιόκτητα  κτήρια  και  τις  πήγαμε  σε  δημοτικά  κτήρια  και  

γλιτώσαμε  ενοίκια ,  όπως  επίσης  νοικιάζουμε  2.000 στρέμματα  

δημοτικών  εκτάσεων .   

 

 

 7η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Στην  έβδομη  προτεραιότητα .  Τι  είναι  γραμμένο  στην  έβδομη  

προτεραιότητα ;  Είχαμε  δεσμευτεί  να  υλοποιήσουμε  έργα ,  κυρίως  μέσω  

προγραμμάτων ,  έργα  που  έχουν  σχέση  με  αναπλάσεις ,  με  πλατείες ,  με  

διαμορφώσεις  κοινοχρήστων  χώρων ,  αναβαθμίσεις  παιδικών  χαρών  και  

τα  λοιπά .   

 Τέτοια  έργα  μπορείς  να  κάνεις  μόνο  με  προγράμματα .  Από  την  

Σ .Α .Τ .Α .  τι  να  κάνεις ;  Τα  λεφτά  που  μας  δίνει  η  πολιτεία ,  το  1 

εκατομμύριο ;   

 Πριν  γίνει  ο  Δήμος  Καλλικρατικός ,  παίρναμε  2.300.000 από  την  

Σ .Α .Τ .Α . .   Μετά  που  έγινε  Καλλικρατικός  ο  μισός  νομός  έπεσε  στο  1 

εκατομμύρια .  Που  να  το  κολλήσεις ;   
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 Μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου  των  βιοκλιματικών  

αναπλάσεων ,  ολοκληρώθηκε  η   ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  στο  

κεντρικό  πάρκο .  Ολοκληρώθηκε ,  επίσης ,   η  ανάπλαση  της  οδού  

Τσαλοπούλου .  Ξεκινήσαμε  το  ΄18 και  ολοκληρώθηκε  η  ανάπλαση  της  

οδού  Κ .  Καραμανλή  (πρώην  Μεραρχίας)  από  το  ύψος  της  οδού  29ης  

Ιουνίου  μέχρι  την  οδό  Θεσσαλονίκης  και  την  εγκαινιάσαμε ,  φυσικά  την  

ανάπλαση  αυτή .   

Ξεκινήσαμε  το  ΄18 και  ολοκληρώσαμε  τις  διαμορφώσεις   – 

αναβαθμίσεις  των  παιδικών  χαρών  Ι .Κ .Α .  – Αγ .  Δημητρίου  – Τιμίου  

Σταυρού  και  προγραμματίσαμε  να  διαμορφωθούν  και  να  

αναβαθμιστούν  ακόμη  12 παιδικές  χαρές .  

Έγιναν  διανοίξεις  οδών  στην  περιοχή  της  Σιγής .  

 Το  ΄18 επίσης ,  ολοκληρώσαμε  και  εγκαινιάσαμε  την  επέκταση  

και  αξιοποίηση  της  σχολικής  αυλής  του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  με  

γήπεδα  μπάσκετ ,  βόλεϊ .  Είναι  εδώ  και  ο  Διευθυντής  ο  κ .  Σιαμάγκας ,  

ήταν  στα  εγκαίνια .   

 Δυο  λόγια  μόνο .  Μάλλον  μια  λέξη  θα  πω  σχετικά  με  κάτι  που  

ακούγονταν ,  ότι  και  το  οποίο  δεν  έχει  καμία  βάση  αληθείας ,  ότι  δίναμε  

βαρύτητα  στην  πόλη  και  δεν  κάναμε  έργα  στα  χωριά .   

 Στα  χωριά  υλοποιήσαμε  έργα  ύψους  30 εκατομμυρίων  ευρώ .  

Υπάρχει  ο  πίνακας ,  είναι  στην  διάθεσή  σας ,  μπορείτε  αυτά  όλα  να  τα  

δείτε  αύριο  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου .    

 

 

8η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
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Η  όγδοη  προτεραιότητά  μας  ήταν  η  αποτελεσματικότερη  

λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  η  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του  

πολίτη .  

Όπως  διατυπώνουμε  στην  προτεραιότητά  μας  αυτή ,  διεκδικούμε  

κυρίως  μέσω  προγραμμάτων ,  τη  βελτίωση  και  ολοκλήρωση  της  

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και  ψηφιακής  σύγκλησης  του  Δήμου ,  την  

καλύτερη  διαχείριση  των  θεμάτων  του  Δήμου  στους  διάφορους  τομείς  

(όπως  υποδομές ,  μεταφορές ,  ενέργεια  κ .λπ . ) ,  με  στόχο  την  καλύτερη  

εξυπηρέτηση  του  πολίτη  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  του .  

 Τι  κάναμε  γι '  αυτά ;   

Με  αυτόν  τον  στόχο  εξασφαλίσαμε ,  κατά  τη  διάρκεια  της  

δημαρχιακής  μας  θητείας ,  κυρίως  μέσω  προγραμμάτων ,  31 (τριάντα  

ένα)  δράσεις  και  έργα  «έξυπνης  πόλης».  

Από  αυτές  τις  31 (τριάντα  ένα)  δράσεις  και  έργα  «έξυπνης  

πόλης», υλοποιήσαμε  στη  θητεία  μας  17 (δεκαεπτά) ,  ενώ  για  άλλες  14 

(δεκατέσσερις)  δράσεις  και  έργα  «έξυπνης  πόλης» που  έχουμε  

εξασφαλίσει  χρηματοδοτήσεις  μέσω  προγραμμάτων ,  είναι  σε  εξέλιξη  

και  θα  ολοκληρωθούν  στην  τρέχουσα  δημαρχιακή  θητεία  2019-2023. 

Υπάρχουν  και  εδώ  οι  ανάλογοι  πίνακες .   

Το  ΄18 επίσης ,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  

υπηρεσιών  του  Δήμου ,  με  στόχο  την  καλύτερη  παροχή  υπηρεσιών  στον  

πολίτη ,  προμηθευτήκαμε  πέντε  ημιφορτηγά  διπλοκάμπινα .  

Για  την  καλύτερη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  αλλά  και  

την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  ανακαινίσαμε ,  σε  ένα  πρώτο  

στάδιο ,  το   Δημαρχείου ,  την  είσοδό  του  και  την  πρώην  αίθουσα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο  έγιναν  επίσης  

ανακαινίσεις  μεγαλύτερης  έκτασης ,  εδώ  βλέπετε  στο  δεύτερο  στάδιο  
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είναι  αυτές ,  το  18 που  ξεκίνησαν  αυτές  οι  ανακαινίσεις  ύψους  440.000 

ευρώ  και  όλα  αυτά  τα  λεφτά  δεν  πήγαν  μόνο  στην  ανακαίνιση  του  

Δημαρχείου  Σερρών ,  πήγαν  και  σε  ανακαινίσεις  των  πρώην  

Δημαρχείων  Σκουτάρεως ,  Λευκώνος  και  των  κτιρίων  των  κοινοτήτων  

Βαμβακούσσης ,  Κ .  Καμήλας ,  Κουβουκλίου .  

Επίσης ,  τοποθετήθηκαν  9 (εννέα)  κλιματιστικά  συνολικά  στις  

κοινότητες  Α .  Καμήλα  και  Κωνσταντινάτου  από  δωρεά  του  ΤΑΠ .  

 

 

9η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Ένατη  προτεραιότητά  μας  ήταν  ο  Πολιτισμός  και  ο   Αθλητισμός .  

Δίναμε  μεγάλη  βαρύτητα  σε  αυτούς  τους  δυο  τομείς ,  διότι  πιστεύουμε  

ότι  αποτελούν  επένδυση  για  το  μέλλον ,  διότι  δίνουν  νόημα  και  

περιεχόμενο  στην  ανθρώπινη  δημιουργία  και  προσφέρουν  υγιείς  

διεξόδους  στον  άνθρωπο .   

 Υποσχεθήκαμε ,  σε  αυτόν  τον  τομέα ,  Πολιτισμός  –Αθλητισμός ,  

ότι  θεσμούς  πολιτιστικούς  και  αθλητικούς  έχουμε  βρει  να  τους  

κρατήσουμε ,  να  τους  ενισχύσουμε  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων  μας  

και  να  προσθέσουμε  και  νέους  πολιτιστικούς  θεσμούς .   

Πράγματι ,  όσους  πολιτιστικούς  και  αθλητικούς  θεσμούς  

βρήκαμε ,  τους  διατηρούσαμε  όπως  η   ‘Αστροβραδιά’ ,  ‘Το  Πανελλήνιο  

Πρωτάθλημα  Στίβου’ ,  ‘Η  Πανελλήνια  χορευτική  συνάντηση’ ,  ‘Η  

Πανεπιστημιάδα’  κ .λπ .  και  προσθέσαμε  άλλους  δεκατρείς  νέους  

πολιτιστικούς  και  αθλητισμούς  θεσμούς  που  υλοποιήθηκαν  και  κατά  το  

έτος  ’18,  όπως  το  ‘Ecofestival’ ,  το  ‘Πανελλήνιο  χριστουγεννιάτικο  

τουρνουά  μπάσκετ’  (U16),  το  ‘Πανελλήνιο  πρωτάθλημα  πάλης’ ,  το  
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‘Παγκόσμιο  πρωτάθλημα  πολεμικών  τεχνών’ ,  οι  ‘Φωτεινές  μέρες’ ,  το  

‘Bougatsa days’,  το  ‘Φεστιβάλ  μουσικών  του  κόσμου’ ,  το  ‘Μαθητικό  

Μουσικό  Φεστιβάλ’ ,  τα  μουσικά  σύνολα  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ .  με  την  

παιδική  νεανική  χορωδία  (και  τη  φιλαρμονική) ,  η  χριστουγεννιάτικη  

εκδήλωση  «Στολίζω  την  πόλη  μου», το  ‘Πρωτάθλημα  ορεινής  

ποδηλασίας  Βορείου  Ελλάδος’ ,  το  ‘Φεστιβάλ  χορωδιών  θρησκευτικής  

μουσικής’  και  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  

Δύο  λόγια  θα  ήθελα  να  πω  για   την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

Η  φιλοσοφία  μας  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ήταν  και  είναι  η  

δημιουργία  και  ολοκλήρωση  ενός  πλήρους  χριστουγεννιάτικου  χωριού  

στο  κεντρικό  πάρκο ,  το  οποίο  χριστουγεννιάτικο  χωριό  θα  συνδέεται  

με  την  πλατεία  Ελευθερίας  μέσω  της   Μεραρχίας  με  παράλληλες  

εκδηλώσεις .   

Με  στόχος  αυτό  το  χριστουγεννιάτικο  χωριό  να  αποτελεί  

τουριστικό  χριστουγεννιάτικο  προορισμό ,  για  να  έρθουν  πολίτες  και  

από  άλλες  πόλεις  της  Ελλάδας  και  έτσι  να  ενισχυθεί  και  η  τοπική  

οικονομία .   

Πρέπει  να  σας  υπενθυμίσω  και  να  σας  πω  ότι  αυτό  το  

χριστουγεννιάτικο  χωριό ,  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  την  ξεκινήσαμε  το  

΄13 εν  μέσω  πτώχευσης  του  ελληνικού  κράτους  με  μηδέν  χρήματα  την  

πρώτη  χρονιά .  Κάθε  χρονιά  το  ενισχύαμε .  Το  ΄18 μάλιστα  ενισχύσαμε  

τις  παράλληλες  εκδηλώσεις  στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  στην  

Μεραρχίας ,  ενισχύσαμε  και  τον  φωτισμό  στο  κέντρο .  

Πρέπει  να  πω  ότι  από  το  ΄13 μέχρι  το  ΄18 δαπανήσαμε  για  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’   λιγότερο  από   450.000 €.  Υπάρχει  έγγραφο  

επίσημο  της  διευθύντριας  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ .  που  το  έχει  καταθέσει  στην  

Γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   
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Το  2018 ξεκίνησαν  οι  εργασίες  για  την  υλοποίηση  του  έργου  

«Πινακοθήκη  Κων /νος  Ξενάκης» προϋπολογισμού .  800.000 € στο  

πρώην  στρατόπεδο  Παπαλουκά .  

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  για  το  έργο  αυτό  25 Οκτωβρίου  2018 ο  

Δήμος  Σερρών  κέρδισε  το  δεύτερο  βραβείο  στην  εκδήλωση  για  το  

«Βιώσιμο  πολιτιστικό  – τουριστικό  προορισμό» στην  Πάφο  της  

Κύπρου .  

Το  έτος  2018 συνεχίσαμε  επίσης  τις  εργασίες  ολοκλήρωσης  των  

ημιτελών  πολιτιστικών  κέντρων  Κάτω  Μητρουσίου  και  Μονοκκλησιάς .   

Από  το  ΄15 είχαμε  πάρει  μια  απόφαση  πολιτική  και  είπατε  ότι  

αυτά  τα  Πολιτιστικά  Κέντρα  επειδή  δεν  μπορούμε  να  τα  εντάξουμε  σε  

κάποιο  πρόγραμμα ,  κάθε  χρόνο  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  θα  βάζουμε  λίγα  –

λίγα  λεφτά  για  να ,  κάποια  στιγμή  να  ολοκληρωθούν .  Και  το  ΄18 έγιναν  

εργασίες  σε  αυτά  τα  δυο  Πολιτικά  Κέντρα .   

 Για  τον  αθλητικό  τομέα  έχω  να  αναφέρω  τα  εξής :  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Κοιτάξτε ,  θα  φτάσουμε  στην  10η  Προτεραιότητα .  Παραπάνω  από  δέκα  

λεπτά  δεν  θα  κρατήσω  αλλά  νομίζω  πρέπει  να  σεβαστούμε  και  το  

ενδιαφέρον  των  συμπολιτών  μας  που  για  πρώτη  φορά  ήρθαν  τώρα  και  

δεν  θα  πρέπει  να  τους  απογοητεύσουμε  το  εάν  θα  χρησιμοποιήσουμε  

πέντε  ή  δέκα  λεπτά  παραπάνω  για  την  ενημέρωσή  τους .  Νομίζω  ότι  

αξίζουν .  Αλλά  να  είστε  βέβαιος  ότι  θα  τελειώσω  γρήγορα .   

 

Μετά  τις  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  κτίρια  του  

κολυμβητηρίου  και  του  κλειστού  γυμναστηρίου  και  τη  σύνδεσή  τους  με  
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φυσικό  αέριο ,  με  αποτέλεσμα  τη  εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  δύο  αυτά  

κτίρια ,  μετά  την  ανακαίνιση  και  αναβάθμιση  των  δύο  υπαίθριων  

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 ,  το  έτος  2018 ξεκίνησε  ο  Δήμος  τις  διαδικασίες  

για  την  κατασκευή  νέου  γηπέδου  τένις  στην  κοιλάδα  Αγ .  Αναργύρων ,  

το  οποίο  έχει  ήδη  ολοκληρωθεί .   

Το  έτος  2018 ολοκληρώθηκαν  οι  διαδικασίες  για  την  κατασκευή  

εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο ,  στο  κλειστό  

γυμναστήριο  και  στο  Δημοτικό  Στάδιο .   

Στις  14 Σεπτεμβρίου  2018 εγκρίθηκε  η  χρηματοδότηση  για  την  

προμήθεια  ταρτάν  στο  του  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών  

προϋπολογισμού  507.000 €.  

Το  έτος  2018 καταθέσαμε  προτάσεις  για :  α)  ενεργειακή  

αναβάθμιση  στο  εν  ενεργεία  κλειστό  κολυμβητήριο  ύψους  2 εκ .  € και  

β)  πρόταση  για  την  ολοκλήρωση  του  κλειστού  κολυμβητηρίου  στο  

Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  που  όπως  ξέρετε  και  οι  δυο  προτάσεις  

εγκρίθηκαν  από  το  Υπουργείο  Οικονομίας  – Ανάπτυξης  στο  

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  φυσικά  θα  γίνει  το  όνειρο  των  

Σερραίων  πολιτών  για  την  ολοκλήρωση  του  κολυμβητηρίου  της  

Ομόνοιας  θα  γίνει  πράξη .   

 

 

10η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
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Η  δέκατη  προτεραιότητά  μας  έχει  σχέση   με  την  Καθαριότητα   

και  την  Διαχείριση  Απορριμμάτων .  

 Είχαμε  υποσχεθεί ,  το  γράφουμε  στην  προτεραιότητά  μας  αυτή ,  

ότι  με  στόχο  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  καλύτερη  

παροχή  υπηρεσιών  στους  πολίτες ,  θα  προμηθευτούμε  και  άλλους  

κλάδους  σύμμεικτων  απορριμμάτων ,  κάδους  ανακύκλωσης ,  

απορριμματοφόρα  και  άλλα  οχήματα  του  Δήμου .   

 Έτσι  με  αυτή  την  φιλοσοφία  του  ΄18 η  Δημοτική  Αρχή  μας  

συνέχισε  για  τέταρτη  συνεχή  χρονιά  την  εφαρμογή  του  πιλοτικού  

προγράμματος  με  την  τοποθέτηση  κι  άλλων  450 μικρών  κάδων  

σύμμεικτων  απορριμμάτων  σε  μονοκατοικίες  του  Δήμου .  

Συνολικά  τοποθετήσαμε  2.500 μικρούς  κάδους  σύμμεικτων  

απορριμμάτων .  Επίσης  το  ΄18 προμηθευτήκαμε  άλλους  950 μεγάλους  

κάδους  και  συνολικά  μικρούς  και  μεγάλους  κάδους  σύμμεικτων  

απορριμμάτων  προμηθευτήκαμε  3.600 κάδους ,  όπως  επίσης  

προμηθευτήκαμε  και  κάδους  ανακύκλωσης .   

Το  2018 τοποθετήσαμε  τρεις  υπόγειους  δίδυμους  κάδους  

απορριμμάτων  (σύμμεικτων  και  ανακυκλώσιμων)  στο  κέντρο  της  πόλης  

και  220 κίτρινοι  κάδοι  για  καθαρό  λευκό  χαρτί  σε  υπηρεσίες ,  

επιχειρήσεις  και  σε  σχολεία .   

Στις  6 Ιουνίου  2018 ο  Δήμος  Σερρών  παρέλαβε  ένα  καινούργιο  

απορριμματοφόρο  από  τον  ΤΑΠ  και  το  ΄18 ξεκινήσαμε  τις  διαδικασίες  

για  να  προμηθευτούμε   τα  εξής  οχήματα :  

Τέσσερα  καινούργια  απορριμματοφόρα ,  τα  οποία  ήδη  προμηθευτήκαμε .  

Τέσσερα  ηλεκτροκίνητα  οχήματα ,  τα  οποία  ήδη ,  επίσης ,  

προμηθευτήκαμε ,  ένα  καινούργιο  απορριμματοφόρο  δωρεά  από  την  

Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης  Α .Ε .  (Ε .Ε .Α .Α . ) ,  το  
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οποίο  ήδη  προμηθευτήκαμε  και  ένα  σάρωθρο  ένα  εκσκαφέα  φορτωτή  

και  ένα  ημιφορτηγό  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου .  

Όλα  τα  παραπάνω  οχήματα  τα  έχουμε  προμηθευτεί  και  πρέπει  να  

πούμε  ότι  στην  θητεία  μας  συνολικά  προσθέσαμε  στον  στόλο  των  

οχημάτων  του  Δήμου  Σερρών  20 (είκοσι)  νέα  οχήματα .  

Έχω  να  πω  πολύ  περισσότερα  πράγματα  για  τον  τομέα  της  

Καθαριότητας ,  όμως  χάριν  συντομίας  δεν  θα  τα  πω .  Αδικώ  εδώ  τον  

αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Χράπα ,  όμως  αυτό  που  πρέπει ,  νομίζω ,  να  

σας  πω ,  βάζοντας  μια  άνω  τελεία  είναι  ότι  σχετικά  με  το  θέμα  της  

διαχείρισης  των  απορριμμάτων  και  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  

ο  Δήμος  Σερρών  και  ο  νομός  Σερρών  είναι  πολύ  μπροστά  συγκριτικά  

με  άλλους  δήμους  και  με  άλλους  νομούς ,  διότι  πήραμε  σημαντικές  

αποφάσεις .  

Εδώ  στον  Δήμο  Σερρών  κλείσαμε  τον  Χ .Υ .Τ .Α .  Μετοχίου ,  

αποκαταστήσαμε  τους  πρώην  ΧΑΔΑ  Προβατά ,  Κωνσταντινάτου ,  Άνω  

Βροντού  και  φυσικά  με  την  τότε  ΕΣΑΝΣ ,  που  συμμετείχαν  όλοι  οι  

δήμαρχοι ,  ο  Αντιπεριφερειάρχης  και  εγώ  ως  Πρόεδρος ,  κάναμε  τις  

διαδικασίες ,  έγινε  διαγωνισμός  για  την  κατασκευή  εργοστασίου  

επεξεργασίας  απορριμμάτων ,  το  οποίο  ήδη  λειτουργεί  και  έχει  

προκριθεί  στα  έξι  διεθνώς  καλύτερα  έργα  κοινής  ωφελείας .   

 

 

11η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  11η  προτεραιότητά  μας-  τελειώνουμε  σιγά  –σιγά ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  -  ήταν  το   κυκλοφοριακό .   
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Είχαμε  δεσμευτεί  προεκλογικά  να  εκπονήσουμε  μια  

κυκλοφοριακή  μελέτης ,  την  οποία  εκπονήσαμε  και  σιγά  –σιγά  

υλοποιείται .   

Με  στόχο  πάντα  την  καλύτερη  κυκλοφορία  των  οχημάτων ,  την  

διευκόλυνση  των  πεζών  και  την   ασφάλεια  του  οδικού  δικτύου ,  ο  

Δήμος  Σερρών  εντάχθηκε  στο  Πρόγραμμα  της  Βιώσιμης  Αστικής  

Ανάπτυξης  και  κατά  το  έτος  ΄18 συνέχισε  τις  διαδικασίες  για  να  γίνουν  

μέσα  από  αυτό  το  πρόγραμμα  τα  εξής  έργα  και  δράσεις  που  έχουν  

σχέση  με  την  καλύτερη  κυκλοφορία  των  οχημάτων ,  την  διευκόλυνση  

των  πεζών  και  ασφάλεια  του  οδικού  δικτύου  

Ποια  είναι  αυτά  τα  έργα ;   

  Εγκατάσταση  σταθμών  κοινοχρήστων  ποδηλάτων  

  Αναβάθμιση  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  

τα  ΑΜΕΑ   

  Ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  διαδρομών   

Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  μετά  την  παραλαβή  των  δυο  κυκλικών  

κόμβων  πρέπει  να  πούμε  ότι   στις  30 Μαΐου  του  ΄18 στο  Ζάππειο  

Μέγαρο  στον  Δήμος  Σερρών  απονεμήθηκε  για  την  Ευρωπαϊκή  

Εβδομάδα  Κινητικότητας  τιμητική  διάκριση  από  το  Υπουργείο  

Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας .   

 

 

12η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
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Πάμε  στην  12η  Προτεραιότητα΄ .  Η  δωδέκατη  προτεραιότητά  μας  

έχει  σχέση  με  την  οδοποιία ,  με  ασφαλτοστρώσεις  δηλαδή  και  με  την  

συντήρηση  του  οδικού  δικτύου .  

 Επαναλαμβάνω  και  πάλι  ότι  ασφαλτοστρώσεις  και  συντήρηση  του  

οδικού  δικτύου  δεν  μπορείς  να  κάνει  μέσα  από  προγράμματα .  Δεν  

υπάρχουν  πρόγραμμα .  Πρέπει  να  κάνεις  με  τα  δικά  σου  λεφτά ,  του  

Δήμου .  Με  αυτά  που  σου  δίνει  η  πολιτεία ,  με  το  ένα  εκατομμύριο .  

Καταλαβαίνετε  πόσο  δύσκολο  ήταν  και  αυτό  φυσικά  υπήρξε  

αντικείμενο  εκμετάλλευσης ,  πολιτικής  εκμετάλλευσης .   

 Εμείς  διαθέσαμε  όμως  το  35% της  Σ .Α .Τ .Α . ,  το  διαθέσαμε  για  

την  συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  και  για  ασφαλτοστρώσεις .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  ΄18 υλοποιήσαμε  έργα  

ασφαλτοστρώσεων  προϋπολογισμού  1.200.000 ευρώ .   

 Επίσης ,  το  ΄18 συντάχθηκαν ,  κάναμε  μελέτες  ύψους  1.400.000 

ευρώ  και  οι  ασφαλτοστρώσεις  αυτές  θα  γίνουν  τώρα  το  ΄20 και  το  ΄20 

επίσης ,  βγάλαμε  εργολάβους  για  να  γίνει  το  έργο  της  Εθνικής  

Αντιστάσεως  που  βλέπετε  εδώ ,  το  έργο  της  Ερμού  και  ένα  έργο  που  

είχε  σχέση  με  ασφαλτοστρώσεις  σε  όλο  τον  Δήμο .  Εδώ  βλέπετε  τον  

δρόμο  της  Απαμείας  μπροστά  από  το  υπεραστικό  Κ .Τ .Ε .Λ .  

 Επίσης  το  ΄18 σχετικά  με  θέματα  οδικής  ασφάλειας   και  

ατυχημάτων ,  πρόληψης  ατυχημάτων ,  έγιναν  διάφορες  δράσεις  με  τους  

μαθητές ,  όπως  βλέπετε  εδώ  στις  φωτογραφίες .   

 Αυτά  όσον  αφορά  την  12η  Προτεραιότητα ,  που  έχει  σχέση  με  τις  

ασφαλτοστρώσεις .  Υπάρχουν  πίνακες  κατατεθειμένοι  στην  λογοδοσία ,  

στο  κείμενο ,  αναλυτικοί  πίνακες  με  το  τι  έγινε  με  όλα  τα  έργα  που  

έχουν  γίνει .   
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13η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  δέκατη  τρίτη  προτεραιότητά  μας  ήταν  το  κεντρικό  πάρκο .  

Μετά  την  ανακαίνιση  του  θερινού  θεάτρου ,  τη  λειτουργία  του  

σιντριβανιού ,  που  είχε   30 χρόνια  να  λειτουργήσει ,  το  κλείσιμο  της  

οδού  Δορυλαίου  και  την  ανάπλαση  της  οδού  αυτής ,  με  δωρεά  του  ΤΑΠ ,  

ενώθηκαν  εκεί  με  την  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου  ενώθηκε  στο  

κεντρικό  πάρκο  δυο  τεράστιοι  χώροι .  Ο  χώρος  του  πρώην  

Κτηνιατρείου  και  ο  χώρος  που  είναι  από  την  πλευρά  του  θερινού  

θεάτρου .   

Εκείνος  όλος  ο  χώρος  είναι  20 στρέμματα ,  τον  οποίο  

απολαμβάνουν  οι  πολίτες .  Εάν  πάτε  το  καλοκαίρι  γίνεται  πραγματικά  

χαμός .   

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  παράλληλα  συνεχίσαμε  τις  διαδικασίες  για  

τις  αποζημιώσεις  ιδιοκτησιών  του  κεντρικού  πάρκου .   

 

 

14η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

14η  Προτεραιότητά  μας  ήταν  η  Πλατεία  της  Δημοτικής  Αγοράς  

και  η  Πλατεία  Εμπορείου .  

Μετά  την  κατεδάφιση  της  δημοτικής  αγοράς  και  τη  διαμόρφωση  

πλατείας  και  χώρου  πρασίνου  στη  θέση  της ,  ο  επόμενος  στόχος  μας  

ήταν  η  αισθητική  αναβάθμιση  του  χώρου .  Γι’  αυτόν  το  λόγο  κάναμε  

αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  κατατέθηκαν  28 προτάσεις ,  βραβεύτηκαν  οι  

τρεις .   
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Αυτός  ο  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός ,  όμως ,  ιδεών  αποτελεί  το  

πρώτο  στάδιο  ετοιμότητας  για  την  κατάθεση  πρότασης  και  διεκδίκησης  

χρηματοδότησης   από  πρόγραμμα ,  ο  Δήμος ,   με  στόχο  τον  

ανασχεδιασμό  της  Πλατείας   Εμπορίου .   

 

 

15η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  15η  Προτεραιότητά  μας  έχει  σχέση  με  τα  στρατόπεδα .  

 Από  την  πρώτη  στιγμή  που  αναλάβαμε ,  από  το  ΄11 πραγματικά  

διαθέσαμε  εγώ  και  οι  συνεργάτες  μου  όλες  μας  τις  δυνάμεις  για  το  

θέμα  αυτό .  Καταφέραμε  μια  συμφωνία  μοντέλο ,  την  λέξη  μοντέλο  μου  

την  είπαν  κάποιοι  Στρατηγοί ,  συνετοί  Στρατηγοί  όμως  και  έτσι  μου  

είχαν  πει  ότι  έτσι  πρέπει  να  κάνουν  όλοι  οι  δήμοι ,  δυστυχώς  όμως  αυτό  

το  μοντέλο  της  συμφωνίας  η  προηγούμενη  πολιτική  ηγεσία  του  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  δεν  το  υπέγραψε .   

 Είναι  τα  πάντα  έτοιμα ,  τα  πάντα  μα  τα  πάντα ,  με  τις  

πολεοδομήσεις  που  κάναμε  στο  Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά .  Και  

Παπαλουκά ,  που  εδώ  είναι  η  μεγάλη  νίκη  του  Δήμου  και  των  δημοτών ,  

οι  πολεοδομήσεις  των  στρατοπέδων  Εμ .  Παπά  και  Παπαλουκά ,  λοιπόν  

είναι  τα  πάντα  έτοιμα .   

 Εάν  η  σημερινή  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  

έχει  την  πολιτική  βούληση  μέσα  σε  πολύ  λίγο  χρονικό  διάστημα  το  

θέμα  αυτό  μπορεί  να  το  κλείσει .   

 

Έχω  πολλά  πράγματα  να  πω  και  για  τα  στρατόπεδα  και  τα  λοιπά  

αλλά  δεν  θέλω  να  σας  κουράσω .   
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16η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η  τελευταία  μας  προτεραιότητα ,  η  δέκατη  έκτη  ήταν   η  

αξιοποίηση  του  Αγίου  Ιωάννη .  

 Από  την  πρώτη  στιγμή  που  αναλάβαμε ,  από  το  ΄11 κάναμε  μια  

μελέτη  για  να  αξιοποιήσουμε  τα  30 στρέμματα  στον  Άγιο  Ιωάννη  που  

βρίσκονται  απέναντι  από  την  ταβέρνα  ‘Ποταμάκι’ .  Υπάρχει  η  μελέτη ,  

δεν  μπορέσαμε  να  την  εντάξουμε  στο  πρόγραμμα ,  εύχομαι  η  νέα  

Δημοτική  Αρχή  να  τα  καταφέρει  και  να  την  εντάξει  και  να  

διαμορφώσει  εκείνο  των  χώρο  των  30 στρεμμάτων  που  θα  αποτελέσουν  

την  συνέχεια  του  φυσικού  χώρου  του  Αγίου  Ιωάννη .   

 Εκεί  στον  Άγιο  Ιωάννη  και  στους  Επταμύλους  πρέπει  να  πούμε  

ότι  διαπλατύναμε  την  γέφυρα  που  περνάς  εκεί  από  τον  Άγιο  Ιωάννη  για  

να  πας  στους  Επταμύλους  ή  και  αντιστρόφως ,  ήταν  ένα  αίτημα  χρόνων ,  

πολλών  ετών  και  ικανοποιήθηκαν  εκεί  οι  πολίτες ,  όπως  επίσης  το  

αναψυκτήριο  και  ο  χώρος  εκεί  της  λίμνης  όταν  αναλάβαμε  ήταν  

πραγματικά  χωματερή .  Τον  αναμορφώσαμε ,  νοικιάσαμε  το  

αναψυκτήριο  και  το  χαίρονται  οι  πολίτες .   

 

Αυτός  ήταν  ο  απολογισμός  των  πεπραγμένων  του  έτους  2018 για  

το  Δήμο  Σερρών .   

Η  δημοτική  μας  αρχή ,  εγώ  και  οι  άξιοι  συνεργάτες  μου ,  όλοι  οι  

συνεργάτες  μου  αναλώσαμε  όλες  μας  τις  δυνάμεις  για  να  υλοποιήσουμε  

τις  προεκλογικές  μας  προτεραιότητες  που  θέσαμε  στον  Σερραϊκό  λαό  

και  όπως  αποδεικνύεται  από  τον  απολογισμό  πεπραγμένων ,  ήμασταν   
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συνεπείς  ως  Δημοτική  Αρχή  και  αποτελεσματικοί ,  διότι  το  90% των  

προεκλογικών  προτεραιοτήτων  μας  το  κάναμε  πράξη .  

 

 Κλείνοντας  και  αποχαιρετώντας  τους  συμπολίτες  μου  

συμπερασματικά  θα  ήθελα  να  τονίσω  ότι  πιστεύω  πως  κατά  την  

διάρκεια  της  θητείας  μας   υπηρετήσαμε  το  Δήμο  και  τους  δημότες  με  

αξιοπρέπεια ,  υπερηφάνεια  και  κατάθεση  ψυχής ,  αναλώνοντας  όλες  τις  

δυνάμεις  μας  για  την  παραγωγή  ωφέλιμου  έργου  για  τον  τόπο  μας  και  

τους  πολίτες .  

Παραδώσαμε  ένα  Δήμο  νοικοκυρεμένο  οικονομικά ,  χωρίς  χρέη ,  

ένα  Δήμο  νοικοκυρεμένο  στα  περισσότερα  δημοτικά  κτίρια  με  τις  

ανακαινίσεις  που  κάναμε ,  έναν  Δήμο  στον  οποίο  εξασφαλίσαμε  κατά  

τη  διάρκεια  της  θητείας  μας  πάνω  από  90.000.000 ευρώ ,  τα  

περισσότερα  από  προγράμματα .   

Από  αυτά  τα  90.000.000 ευρώ  υλοποιήσαμε  έργα ,  είναι  σε  

εξέλιξη  και  θα  ολοκληρωθούν  άλλα  41.000.000 ευρώ .   

Είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  ερωτήσεις ,  κριτική  και  έλεγχο .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ακολουθήσουν  τοποθετήσεις  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων .  

Τοποθετήσεις  των  δημοτικών  συμβούλων  και  ακολούθως  εάν  θέλουν  να  

πάρουν  τον  λόγο  και  οι  δημότες .   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Μήπως  πάνω  σε  αυτά  που  είπα ,  εάν  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι  κανένας ;  

Δεν  ξέρω .  Εάν  θέλει  να  ρωτήσει  κανένας  κάτι  για  να  μην  ξανά  

ανεβαίνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  αναφερθήκατε  ότι  διαθέσατε  30 εκατομμύρια  ευρώ  στα  

χωριά .  Θα  μπορούσατε  να  είστε  λίγο  πιο  αναλυτικός  και  να  μας  πείτε  

τα  30 εκατομμύρια  που  πήγαν ;   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Εν  συντομία  θα  σας  πω ,  επί  τροχάδην .   

  443.000 ευρώ  για  έργα  αναπλάσεως  κοινοχρήστων  χώρων  μέσα  

από  το  πρόγραμμα  LEADER στο  Χιονοχώρι .  

  250.000 ευρώ  για  αναπλάσεις  από  το  LEADER στην  Ορεινή  

  200.000 ευρώ  για  την  διαμόρφωση  πλατείας  στο  Σκούταρι  από  το  

ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ   

  200.000 ευρώ  για  διαμόρφωση  πλατείας  στην  Κάτω  Καμήλα  από  

το  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ   

  Αποκατάσταση  των  ΧΑΔΑ  Κωνσταντινάτου ,  Βροντού ,  Προβατάς  

προυπολογισμού  250.000 ευρώ .   

  Λύκειο  Προβατά ,  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  400.000 

  Στο  Χιονοχώρι  σε  ένα  πρόγραμμα  για  την  Προώθηση  της  

Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  με  την  Fyrom 220.000.  

  Παραγωγή  Μονάδας  Βιοαερίου  στον  Ελαιώνα  500.000 

Σύνολο  από  τον  Δήμο  μαζί  με  την  Σ .Α .Τ .Α .  που  διαθέσαμε  και  για  

χωριά  και  για  τα  χωριά  είναι  5 εκατομμύρια  

 

Από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  επίσης  έγιναν  τα  εξής  έργα  στα  χωριά .   

 

  Το  αποχετευτικό  Σκουτάρεως  –Μητρουσίου  11 εκατομμύρια .   
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  Η  ανόρυξη  γεώτρησης  στην  Μονοκκλησιά  για  να  δοθεί  οριστική  

λύση  στο  πρόβλημα  της  ποιότητας  του  νερού  στο  Μητρούσι  αλλά  

και  να  μην  έχουν  πρόβλημα  νερού  λειψυδρίας  τα  άλλα  χωριά .   

  Κατασκευή  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  στο  

Χιονοχώρι  1.400.000 από  το  INTERREG  

  Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  στην  Οινούσα  2.300.000 ευρώ .   

  Διυλιστήριο  νερού  στο  Μητρούσι  400.000 ευρώ   

  Κωνσταντινάτο  –Αναγέννηση  –Σκούταρι  ένταξη  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

στο  πρόγραμμα  λειψυδρίας  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  

200.000 για  την  ανόρυξη  γεώτρησης  στο  Κωνσταντινάτο  και  

επιπλέον  γεώτρηση  στην  Αναγέννηση .   

  Στις  Κοινότητες  όλου  του  Δήμου  εργασίες  αναβάθμισης  

εξωτερικών  υδραγωγείων  και  κατασκευή  σταθμών  τηλεελέγχου ,  

τηλεχειρισμού .  

  Στην  Κάτω  Καμήλα  για  την  κατασκευή  του  αποχετευτικού  

δικτύου  2.800.000 ευρώ  

  Εκπόνησης  μελετών  για  το  Αδεφλικό-Κουβούκλιο  –Κουμαριά  και  

την  βελτίωση  διαχείρισης  των  υδατικών  πόρων  237.000 ευρώ  

  Στην  Άνω  Καμήλα-Μονοκκλησιά  –Προβατά  και  Μητρούσι  

1.800.000 ευρώ  για  να  γίνει  μια  δεξαμενή  και  να  μην  έχουν  

κανένα  πρόβλημα  τα  χωριά  αυτά  1.880.000 ευρώ .  

 

Από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  τα  χωριά  25 εκατομμύρια  ευρώ .   

Σύνολο  30 εκατομμύρια  ευρώ .   

Κος    :  

Το  ΄18 έγιναν  όλα  αυτά .   
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ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Η  απάντησή  μου ,  όχι  μην  μπερδεύεστε ,  είναι  πολύ  απλό ,  θα  σας  

ξεμπερδέψω  εγώ .  Η  απάντησή  μου  είναι  για  τον  πόλεμο  που  δεχθήκαμε  

ότι  στα  χωριά  δεν  κάνουμε  τίποτα  και  μόνο  στην  πόλη  και  είπα  εγώ  με  

μια  λέξη ,  30 εκατομμύρια .  Στην  θητεία  μας ,  30  εκατομμύρια .  Εάν  

μπορεί  κάποιος  να  μου  πει  ότι  είναι  ψέματα ,  μπορεί  να  τα  διαψεύσει  

αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .και  οι  ερωτήσεις  επίσης  να  είναι  επικεντρωμένες  στο  έτος  ΄18. 

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Κοιτάξτε  είναι  συνδεδεμένα .  Το  ΄18, ένα  έργο  μπορεί  να  ξεκινήσει  το  

΄14 και  να  τελειώσει  το  ΄20 και  ΄22. Έτσι  είναι  αυτά .  Έτσι  είναι  τα  

περισσότερα .  Αλλά  δεν  πρέπει ,  νομίζω ,  τώρα  γι '  αυτό  το  θέμα  να  γίνει  

κουβέντα .  Υπάρχουν  έργα  συγκεκριμένα .  Τώρα  αυτά  δεν  πρέπει  να  μας  

ενοχλούν .   

Κος    :  

Αυτά  τα  έργα  έχουν  υλοποιηθεί ;  Γιατί  μιλήσατε  για  υλοποίηση .   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Θα  σας  πω .  Είπα  στο  τέλος  κλείνοντας  ότι  στην  θητεία  μας  περίπου  90 

εκατομμύρια  ευρώ  διαθέσαμε  για  έργα .  51 εκατομμύρια  τα  

υλοποιήσαμε .  41 εκατομμύρια  ξεκίνησαν  στο  τέλος  της  θητείας  μας ,  

βρίσκονται  σε  εξέλιξη  τώρα ,  είναι  η  προίκα  που  αφήσαμε  και  θα   

ολοκληρωθούν  στην  δική  σας  δημαρχιακή  θητεία .  Τα  είπα  αυτά .   

Κος    :  

…στρατόπεδα  για  την  ανάπτυξη  της  πόλης…Τι  θα  πει  ότι  όλα  είναι  

έτοιμα ;   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  
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Κοιτάξτε .  Με  την  συμφωνία  Αβραμόπουλου  που  είχαμε  κάνει  το  ΄12, τι  

έλεγε  η  συμφωνία ;  Να  πολεοδομήσουμε  τα  στρατόπεδα  που  είναι  μια  

πολύ  επίπονη  διαδικασία  και  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος  που  έκανε  

πολεοδόμηση  στα  στρατόπεδα  και  αφού  ολοκληρωθεί  η  πολεοδόμηση ,  

τότε  κλείνει  το  θέμα ,  πέφτουν  οι  υπογραφές  και  τα  στρατόπεδα  

έρχονται  στην  κυριότητα  του  Δήμου .  Εμμ .  Παπά  και  Παπαλουκά .   

 Για  το  Παπαλουκά  να  κάνω  μια  παρένθεση  και  να  πω  ότι  ανήκει  

στον  Δήμο .  Στον  Παπαλουκά ,  επειδή  ανήκει  στον  Δήμο ,  στην  

κυριότητα  του  Δήμου ,  γι '  αυτό  κάνουμε  και  την  Πινακοθήκη  

Κωνσταντίνος  Ξενάκης ,  αλλιώς  δεν  θα  μπορούσαμε  και  υπάρχει  

έγγραφο  από  την  Αποκεντρωμένη  που  μας  δίνει  άδεια ,  λέει  ότι  ναι ,  

είναι  δικό  σας  στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  μετά  από  πολλές  μάχες  

που  έχουν  γίνει  και  έτσι  ξεκίνησε  η  Πινακοθήκη  Κωνσταντίνος  

Ξενάκης ,  αλλιώς  δεν  θα  μπορούσε  να  ξεκινήσει .   

 Παρόλα  αυτά ,  όμως  επειδή  το  διεκδικούσε  και  ο  Στρατός  και  τα  

λοιπά ,  πολύ  συνετά  η  τότε  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείο  Εθνικής  

Άμυνας  και  συνετά  ο  Δήμος  είπαμε  ότι  προκειμένου  να  πηγαίνουμε  στα  

δικαστήρια  και  να  χάνουμε  χρόνια  και  να  περνάνε  οι  δεκαετίες  και  να  

μην  γίνεται  τίποτα ,  το  κλείνουμε  το  θέμα .  Είπε  και  ο  τότε  υπουργός  

ότι  θα  γίνουν  δικά  σας ,  θα  έρθουν  στην  κυριότητα  και  τελειώνουμε .   

 Λοιπόν ,  κάναμε  τις  πολεοδομήσεις ,  έγιναν  όλα ,  ήρθε  η  στιγμή  

για  να  πέσουν  οι  υπογραφές  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  και  

δυστυχώς  ο  κ .  Καμένος  δεν  υπέγραφε  και  έλεγε  ότι  μας  γελάσατε ,  μας  

πήρατε  πολλά  και  κάτι  τέτοια ,  λες  και  δεν  ξέρω ,  τους  γελάσαμε  και  

που  πάνε  τα  στρατόπεδα ;  Σε  κανέναν  ιδιώτη  για  να  τα  κάνει  

καφετέριες ;  Στον  λαό  πάνε .  Από  τον  λαό  τα  πήραν ,  στον  λαό  ξανά  

έρχονται .  Αλλά ,  δυστυχώς ,  υπάρχει  στενό  μυαλό  και  τους  τα  έλεγα  εγώ  
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χύμα  και  τσουβαλάτα  και  μπροστά  τους  και  τους  έλεγα  ότι  πάρτε  τα .  

Πάρτε  τα  στρατόπεδα  και  ελάτε  να  τα  αξιοποιήσετε .  Μπορείτε ;  Δεν  

μπορείτε .  Μόνο  ο  Δήμος  μπορεί .   

 Είπαμε ,  μάλιστα ,  ότι  η  μεγάλη  νίκη  για  τον  Δήμο  και  τους  

δημότες  είναι  η  πολεοδόμηση  που  κάναμε  εκεί .  Γιατί  είναι  η  μεγάλη  

νίκη ;  Για  δυο  λόγους .  Σε  αυτά  τα  δυο  στρατόπεδα  τώρα  με  την  

πολεοδόμηση  που  κάναμε  έχουν  χαρακτηριστεί  οι  χώροι  αλλού  

πράσινο ,  αλλού  χώροι  πολιτιστικοί ,  αθλητικοί .  Τα  κτήρια  στο  

Παπαλουκά  έχουν  χαρακτηριστεί  διατηρητέα ,  δεν  μπορεί  κανείς  να  

κάνει  τίποτα .  Στο  Εμμ .  Παπά  επίσης  είναι  σε  διαδικασία  ολοκλήρωσης  

για  να  χαρακτηριστούν  διατηρητέα ,  άρα  εκεί  μέσα  δεν  μπορεί  να  κάνει  

κανένας  τίποτα ,  παρά  αυτά  που  είναι  χαρακτηρισμένα  από  την  

πολεοδόμηση  που  κάναμε .   

 Και  τους  έλεγα ,  του  είπα  του  Καμένου ,  αυτά  που  θέλουμε  να  

κάνουμε  με  την  πολεοδόμηση  εμείς ,  έλα  να  τα  κάνεις  εσύ  ως  

Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας .  Δεν  θα  τα  κάνεις .  Εμείς  όμως  μπορούμε  

να  τα  κάνουμε .  Ήδη  ενταχθήκαμε  σε  πρόγραμμα ,  γίνεται  η  Πινακοθήκη  

Κωνσταντίνος  Ξενάκης  και  ενταχθήκαμε  σε  ένα  πρόγραμμα ,  το  

λεγόμενο  MAPS, στο  οποίο  συμμετέχουν  εννέα  δήμοι  από  όλη  την  

Ε .Ε . ,  ο  μοναδικός  Δήμος  από  την  Ελλάδα  είμαστε  εμείς  και  το  

πρόγραμμα  αυτό  έχει  σαν  στόχο  την  απόκτηση  τεχνογνωσίας ,  ούτως  

ώστε ,  όταν  ανοίξουν  προγράμματα  ο  Δήμος  να  έχει  την  ετοιμότητα  να  

μπορεί  να  μπει  στα  προγράμματα  και  να  τα  αξιοποιήσει .   

 Έτσι  έχει  το  θέμα  των  στρατοπέδων ,  δεν  ξέρω  εάν  σας  

ικανοποίησε  η  απάντησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  την  τελευταία  ερώτηση  σας  παρακαλώ .  
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Κος    :  

…για  τις  απαλλοτριώσεις  που  λέγατε ,  θα  δοθεί  ο  χώρος  του  παλαιού  

Κτηνιατρείου ,  του  πρώην  Κτηνιατρείου  . .  και  λέγατε  για  σύνδεση  της  

Μεραρχίας  με  το  κεντρικό  πάρκο .  Τι  έγινε ;   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Λοιπόν ,  ο  χώρος  που  ήταν  εκεί  το  Κτηνιατρείο ,  τέσσερα  στρέμματα  

περίπου ,  εκείνος  ο  χώρος  ανήκει  στην  Εκκλησία .  Ανήκε .  Εμείς  όμως  

μέσα  από  το  Πράσινο  Ταμείο  εξασφαλίσαμε  2 εκατομμύρια  ευρώ  και  

με  τα  576.000 από  τα  2 εκατομμύρια  αποζημιώσαμε  την  Εκκλησία ,  το  

αγοράσαμε ,  αγοράσαμε  αυτά  τα  τέσσερα  στρέμματα  και  τώρα  ανήκουν  

στην  κυριότητα  του  Δήμου  αυτά  τα  τέσσερα  στρέμματα .   

 Όσον  αφορά  την  διώροφη  κατοικία  που  υπάρχει  εκεί  σε  εκείνο  

τον  χώρο ,  για  εκείνη  την  κατοικία  κάναμε  όλες  τις  διαδικασίες  για  να  

την  κατεδαφίσουμε ,  ήμασταν  έτοιμοι  για  να  την  κατεδαφίσουμε  το  

καλοκαίρι  και  δυο  μέρες  πριν  την  κατεδαφίσουμε  μας  φέρνει  ο  

ιδιοκτήτης  ένα  έγγραφο  που  λέει  ότι  δεν  μπορείτε  να  την  

κατεδαφίσετε ,  υπάρχει  νόμος  που  λέει  ότι  επειδή  εγώ ,  λέει  ο  

ιδιοκτήτης ,  στο  Μάτι ,  που  κάηκε  το  Μάτι ,  είχα  ένα  ακίνητο  και  έπαθε  

ζημιές ,  ο  νόμος  λέει  ότι  οι  ιδιοκτήτες  που  είχαν  κάποιο  ακίνητο  στο  

Μάτι ,  εάν  έχουν  ιδιοκτησίες  και  κάπου  αλλού ,  δεν  τις  πειράζετε  και  

αυτό  ισχύει  για  τρία  χρόνια .  Οπότε  θα  πρέπει  να  περιμένει  η  Δημοτική  

Αρχή  να  περάσουν  τα  τρία  χρόνια  για  να  το  κατεδαφίσει .   

 Όσον  αφορά  το  όραμά  μας  για  σύνδεση  του  κεντρικού  πάρκου  με  

την  πλατεία  Ελευθερίας  μέσω  της  Μεραρχίας ,  κατά  90% έγινε  πράξη ,  

όμως  πρέπει  να  σας  πω  ότι  θα  γίνει  πράξη  κατά΄100%. Γιατί ;  Μέσα  

στο  πρόγραμμα  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης ,  στο  οποίο  

ενταχθήκαμε ,  προβλέπεται  εκείνο  το  μικρό  παρκάκι  που  παρκάρουν  τα  
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ταξί  από  την  πλευρά  της  Αστυνομίας  στην  είσοδο  του  Κεντρικού  

Πάρκου ,  εκείνο  το  κεντρικό  πάρκο  μέσα  από  αυτό  το  πρόγραμμα  θα  

αναπλαστεί ,  οι  υπηρεσίες  δουλεύουν  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

 Επίσης  μια  παιδική  χαρά  που  υπάρχει  επί  της  οδού  Ραιδεστού  

ανήκει  στο  κεντρικό  πάρκο  και  εκείνη  θα  διαμορφωθεί ,  όπως  επίσης  θα  

γίνει  ανάπλαση  των  πεζοδρομίων  της  οδού  Θεσσαλονίκης  και  με  την  

ολοκλήρωση  αυτών  των  έργων  το  όραμά  μας  για  σύνδεση ,  για  

ολοκληρωμένη  σύνδεση  της  πλατείας  Εμπορείου  μέσω  της  Μεραρχίας  

με  το  κεντρικό  πάρκο  θα  γίνει  πραγματικότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΤΕΩΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (Κος  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ):  

Άλλος  κανένας  δεν  θέλει  να  ρωτήσει ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Θα  έχουν  τον  λόγο  τώρα ,  όπως  είπαμε ,  οι  επικεφαλής  των  

παρατάξεων .  Όποιος  επιθυμεί  φυσικά .  Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Χρόνια  πολλά ,  καλή  χρονιά ,  με  υγεία  και  με  λιγότερα  

προβλήματα  στην  διοίκηση  του  Δήμου  μας  και  στην  πατρίδα  μας .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  

κύριοι  συνάδελφοι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αξιοσέβαστοι  δημότισσες  

και  δημότες ,  η  παρουσία  πράγματι  φέτος  είναι  εντυπωσιακή ,  

συγκριτικά ,  βέβαια  με  αυτό  που  είχαμε  ως  ακροατήριο  τις  

προηγούμενες  χρονιές .  Επειδή  όμως  γνωριζόμαστε  καλά  ξέρουμε  όλοι  

ακριβώς  την  σύνθεση  αυτής  της  παρουσίας .   

 Δεν  είχα  σκοπό  να  μιλήσω ,  διότι  θεώρησα  εύλογο  ότι  ο  τέως  

δήμαρχος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έτσι  θα  γινόταν ,  δεν  θα  μπορούσε  να  
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μιλήσει  για  το  ΄18, θα  έπαιρνε  δάνεια  με  την  ευκαιρία  και  θα ,  

επιχειρήματα  δάνεια  εννοώ  και  θα  μιλούσε  συνολικά .  Είναι  εύλογο ,  

διότι  έκλεισε  ένας  κύκλος  και  μάλιστα  εννέα  ετών .   

 Θα  ήθελα  να  μείνω  σε  δυο ,  τρία  σημεία  κυριολεκτικά  για  να  

δείξω  ακριβώς  την  δική  μας  πολιτική  παρουσία ,  η  οποία  είχε  μια  

οργανωμένη ,  καλά  μελετημένη  πλοκή  σε  όλα  αυτά  τα  θέματα ,  τα  οποία  

απασχόλησαν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τα  εννέα  χρόνια ,  τα  δέκα  να  

τώρα  που  ολοκληρώνονται .   

 Είχαμε  πολλές  φορές  διαφοροποιηθεί  και  σε  σημείο  κάποιες  

φορές  εντάσεων ,  όχι  κατά  την  άποψή  μας  με  υπαιτιότητά  μας ,  διότι  

είχαμε  συγκεκριμένες  απόψεις  τις  οποίες  οφείλαμε  να  παρουσιάζουμε  

με  επιχειρήματα  και  με  προτάσεις .   

 Σημείωσα  τώρα  εδώ  και  βεβαίως  επεσήμανα ,  έτσι  λίγο  

αστειευόμενος ,  θα  μου  επιτρέψετε ,  στην  πρώτη  σελίδα  των  δεμένων  

εδώ  σελίδων  που  πήραμε  γράφει  «Ο  απολογισμός  πεπραγμένων  έχει  

χωριστεί  σε  14 κεφάλαια» και  βεβαίως  πιο  πάνω  λέει  ότι  με  γνώμονα  

την  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων  της  πόλεως .   

Ο  δαίμονας  εδώ  του  τυπογραφείου  πραγματικά  αποτύπωσε  αυτό  

το  οποίο  έλεγε  ο  κόσμος  και  όταν  το  λέει  ο  κόσμος ,  προφανώς ,  

εμπεδώθηκε .  Διότι  εδώ  ξέρω ,  θα  σταματήσω ,  θα  το  πω ,  άσχετα  εάν  

είναι  ιδιαίτερη  πατρίδα  μου ,  στον  Λευκώνα ,  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  

εδώ  και  ένα  χρόνο  είναι  παροπλισμένο .  Έχει  κλείσει  και  βεβαίως  ο  

κόσμος  στην  ύπαιθρο  και  κυρίως  στα  κομμάτια  τα  παραγωγικά ,  εννοώ  

στα  χωράφια  και  στο  περιβάλλον  πέριξ ,  την  κτηνοτροφική ,  βεβαίως ,  

υποστήριξη  που  αναζήτησε  δεν  την  είχε .  

Διότι ,  εάν  μιλήσουμε  για  την  παρεμβατική  παρουσία  του  Δήμου ,  

κατά  περίπτωση ,  αλλού  στον  τουρισμό ,  στις  υποδομές ,  στα  πολιτιστικά  
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δρόμενα ,  εμείς  όμως  εδώ ,  ο  Δήμος  μας  και  η  πρωτεύουσα  και  η  πόλη  

δηλαδή ,  πάντοτε  είχε  ανάγκη  από  μια  δυνατή  ύπαιθρο ,  η  οποία  με  τα  

εισοδήματα  στήριζε  και  την  τοπική  οικονομία .   

 Συνεπώς ,  κατά  την  άποψή  μας  και  είχαμε  κάνει  πολλές  

προτάσεις ,  ο  Δήμος  εδώ  θα  έπρεπε  να  δείξει  διαχρονικά  την  μέριμνά  

του  και  να  βελτιώσει  υποδομές  άρδευσης  αλλά  και  επίσκεψης  και  

βεβαίως  ευκαιριακά  θα  έπρεπε  να  αντλήσουμε  πόρους  με  βάση  τα  

προγράμματα  που  τρέξανε .  

 Νομίζω  ο  κ .  Αγγελίδης  έκανε  ότι  θα  έκανε  όποιος  Δήμαρχος  και  

εάν  έφευγε  από  μία  διαρκή  περίοδο  διοίκησης .  Να  επισημάνω  ότι  ήταν  

μια  ιδιαίτερη  περίοδο  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Δεν  υπήρχε  ποτέ  

Δήμαρχος  εκτός  από  τον  αείμνηστο  Ανδρέου  να  έχει  δυο  περιόδους  σε  

συνέχεια .  Δυο  περιόδους  όμως  που  πρέπει  να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  

όνομά  τους ,  είχαν  ένα  κοινό  χαρακτηριστικό .  Είναι  ο  μόνος  Δήμαρχος  

που  είχε  δυο  προγράμματα  Ε .Σ .Π .Α .  ήταν  το  ετεροβαρές  το  

προηγούμενο  και  αυτό  το  οποίο  εκπνέει  φέτος .   

 Είχαμε  εξηγήσει  και  είχαμε  δώσει  προτάσεις  στην  λογική  του  

ερεθισμού  και  της  προτροπής  ότι  θα  έπρεπε  ο  Δήμος  Σερρών  να  έχει  

μια  λεόντεια  απολαβή  από  όλα  τα  προγράμματα .   

 Παρακολουθήσαμε  τον  κ .  Αγγελίδη  να  λέει  με  επιμέλεια  ομολογώ  

και  με  πλάνα  ότι  ο  Δήμος  πήρε  το  κομμάτι  που  του  αναλογούσε .   

 Εμείς  θεωρούμε  ότι  ολιγώρησε  σε  πολλές  στιγμές  και  μάλιστα  

στην  πρώτη  περίοδο  και  βεβαίως  η  όποια  χρηματοδότηση  αυτής  της  

τελευταίας  περιόδου  που  εκπνέει  Ε .Σ .Π .Α . .  βεβαίως  έδωσε  στον  Δήμο  

χρήματα  τα  οποία  τα  δικαιούτο  και  βεβαίως  δήμοι  αντίστοιχοι  σε  

πληθυσμό  και  σε  δυναμική  πήραν  και  τόσα  και  περισσότερα  χρήματα .   

 Παίρνω  τώρα  περιστασιακά  και  αποσπασματικά .   
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 Βασικό  μέλημα  μιας  διοίκησης ,  λέει  ακριβώς  εδώ  το  πόνημα ,  

είναι  η  βελτίωση  ποιότητας  της  καθημερινότητας  και  γενικά  της  

ποιότητας  ζωής .   

 Εάν  αυτό  το  είχαν  νοιώσει  οι  δημότες ,  μάλλον  θα  είχαμε  άλλη  

κατηγοριοποίηση  και  άλλα  ποσοστά ,  αντιλαμβάνεστε  τι  εννοώ .  

Προφανώς  ή  δεν  έγινε  ακριβώς  αυτή  η  πανδαισία  των  δράσεων  σε  

συντονισμό  και  αποτελεσματικότητα  ή  δεν  πήγαν  ως  πληροφορία  και  

ως  ενημέρωση  στους  δημότες .   

 Κατά  την  άποψή  μας  αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν  ήταν  θέμα  

επικοινωνίας ,  διότι  αυτό  το  λειτούργησε  πάρα  πολύ  καλά  η  

προηγούμενη  διοίκηση .   

 Θα  πω  μόνο  ένα  γεγονός ,  την  κινητικότητα  και  στην  βελτίωση  

του  προσωπικού  του  Δήμου .  Υπήρξε  πλοκή ;  Έκανε  ο  Δήμος ,  δηλαδή ,  

αυτά  που  όφειλε  το  ΄18 και  το  ΄19 και  τώρα  ακόμη  το  ΄20 για  να  

έχουμε  υπαλλήλους  προκειμένου ,  γιατί  συμφωνήσαμε  ότι  οι  Δήμος  στις  

υπηρεσίες  του  και  με  αυτούς  στις  Διευθύνσεις  που  διεκπεραιώνουν  

ειδικά  αλλά  και  τεχνικά  και  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  και  γενικότερα  

παντού  θα  έπρεπε  να  κρατήσει  τον  δημόσιο  χαρακτήρα .  Στην  

Καθαριότητα ,  παραδείγματος  χάρη .   

 Είπαμε  ότι  αυτό ,  εφόσον  δεν  είχαμε  την  δυνατότητα  των  

προσλήψεων ,  να  γίνει  μέσω  της  κινητικότητας .  Το  είχαμε  πει  και  

πέρυσι  εδώ  από  αυτό  το  βήμα .   

 Εδώ  δεν  έγινε  τίποτα .  Συνεπώς  δεν  υπήρξε  μέριμνα  προκειμένου  

η  ποιότητα  και  η  ποσότητα  των  εργαζομένων  στον  Δήμο  να  αυξηθεί ,  

προκειμένου  να  έχουμε  καλύτερη  στελέχωση  με  προσδόκιμο  την  

καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών .   
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 Θα  πάρω  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Χρειάστηκε  να  πληρώσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

πέρα  του  1,5 εκατομμύριου  ευρώ  με  αυτές  τις  παρεμβάσεις  τις  οποίες  

επισημάναμε ,  τις  αλλαγές  των  φίλτρων ,  ότι  δεν  ήταν  οι  κατάλληλες  ως  

μέριμνα ,  χανόταν  χρήματα  και  βεβαίως  είχαμε  κάνει  και  προτάσεις ,  οι  

οποίες  ποτέ  δεν  ακούστηκαν .   

 Σήμερα  δόθηκε  μια  λύση ,  όμως  χάθηκαν  πάρα  πολλά  χρήματα  και  

πολλές  ευκαιρίες .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχε ,  έδειξε  ότι  έχει  και  θα  έχει  

φέρουσα  ικανότητα  ένταξης ,  ωρίμανσης  και  ένταξης  σε  έργων .  Δεν  

ήταν  αποτέλεσμα  αυτής  της  Δημοτικής  Αρχής  και  αυτής  της  περιόδου .  

Αυτό  το  επισημαίνω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διότι  πολλές  φορές  γίνεται  ένα  

λάθος ,  διότι  ο  μηχανισμός ,  πράγματι  είναι  έμπειρος ,  εκείνο  όμως  το  

οποίο  δεν  μπορώ  να  κατανοήσω  και  οι  δημότες  επίσης  είναι  ότι  δεν  

μπορούμε  ακόμη  και  σήμερα  να  ελέγξουμε  τα  υδρόμετρα  στο  σωστό  

χρόνο  και  έχουμε  προβλήματα  με  τους  λογαριασμούς .   Δεν  ταιριάζει  

στην  ποιότητα  του  πολιτισμού  μας .  Κάτι  συμβαίνει .   

 Κάτι  συμβαίνει ,  λοιπόν ,  εκεί  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  πολλά  

πράγματα  θα  πρέπει  να  βελτιωθούν .   

 Άρα  αυτό  το  πρόβλημα ,  το  οποίο  υπήρχε  εξακολουθεί  να  

υπάρχει .  Τα  μεγάλα  έργα  γίνονταν  και  θα  γίνονται  και  αυτή  την  

περίοδο  που  τρέχουμε ,  γιατί  υπάρχει  η  δυνατότητα  ένταξης  και  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχει  αυτή  την  ικανότητα .   

 Ο  αγωγός  ΤΑΠ  και  οι  ευκαιρίες ,  εάν  αξιοποιήθηκαν .   

 Είχα  ζητήσει  και  είχα  επισημάνει  ως  παράταξη  ότι  αυτό  το  οποίο  

θα  έπρεπε  να  γίνει  σε  επίπεδο  νομού  είναι  μια  οργανωμένη  διεκδίκηση  

από  όλους  τους  Δήμους ,  προκειμένου  να  αποτυπωθεί  σε  ένα  σχέδιο  με  

τον  ΤΑΠ  και  να  μην  κινηθούμε  περιστασιακά  και  μόνοι ,  διότι  δεν  

είχαμε  καμία  δέσμευση  για  την  συνέπεια  του  ΤΑΠ .   
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 Δόθηκαν   500 ή  600 χιλιάδες  ευρώ .  Εάν  αυτό  συμβαίνει  το  

ξέρουν  πολύ  καλά  οι  δημότες .   

 Το  απορριμματοφόρο ,  βεβαίως  και  αυτά  που  ακούστηκαν ,  είναι  

πολύ  μικρά  με  βάση  την  όχληση  και  την  παρουσία  του  συμπιεστή ,  ο  

οποίος  εδώ  στην  καρδιά  του  Δήμου  και  των  οικισμών  θα  μείνει  εσαεί .   

 Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Μέσα  εδώ  λέει  ότι  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  εννοεί  την  διοίκηση ,  έκανε  πολλά .  Αυτά  όμως  οι  

ίδιοι  αποφαίνονται  ότι  δεν  είναι  αρκετά  και  ότι  τώρα  θα  πρέπει  να  

κάνει  μια  παρέμβαση  η  πολιτεία ,  το  κράτος .   

 Δηλαδή  δεχόμαστε  το  συγκριτικό  μας  πλεονέκτημα ,  αυτό  που  

έκανε  την  διαφορά ,  ότι  δεν  μπορούμε  να  το  πάμε  παραπέρα  και  πρέπει  

να  κάνουμε  πλοκή  και  του  κράτους .   

 Εμείς  διαφωνούμε .  Βεβαίως  το  Αυτοκινητοδρόμιο  πέρασε  από  

τεράστιες  περιπέτειες  που  απλώνονται  μέσα  στα  έτη ,  δεν  χρειάζεται  να  

κάνω  καμία  αναφορά  και  βεβαίως  εδώ  ομονοήσαμε ,  όταν  χρειάστηκε ,  

δώσαμε  ευκαιρίες  επίσης  όταν  ήταν  επίκαιρες  οι  συζητήσεις .   

 Οι  αναπλάσεις .  Πράγματι ,  την  εννιαετία  αυτή  υπήρξε  μια  μεγάλη  

παρέμβαση   στο  κέντρο ,  υπήρξαν  πεζόδρομοι  ως  αποτέλεσμα  όμορφοι ,  

λειτουργικοί ,  όμως  θα  πω  μια  αλήθεια .   Οι  πρώτες  παρεμβάσεις  ήταν  

δρομολογημένες  από  το  προηγούμενο  Ε .Σ .Π .Α . ,  από  την  περίοδο  της  

διοίκησης  του  κ .  Βλάχου .   Η  αλήθεια  πρέπει  να  λέγεται .   

 Οι  περίφημες  βιοκλιματικές ,  θα  το  πω  ευθέως ,  ήταν  ένα  δώρο  

στον  Δήμο  και  όποιος  και  εάν  ήταν  ο  Δήμαρχος  από  τις  προηγούμενες ,  

το  ΄14 εννοώ  εκλογές ,  θα  είχαν  υλοποιηθεί .   

 Δημοσίως  ευχαρίστησα  την  οικογένεια  και  την  ομάδα  που  

προτάθηκε  και  προσπάθησε  και  τελικώς  πέτυχε  ο  Δήμος  μας  μέσα  στο  
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έργο  που  είχε  άλλα  υποέργα ,  εννοώ  και  άλλους  δήμους  και  συνεπώς ,  

θα  μπορούσε  να  γίνει  καλύτερο  έργο .   

Υπάρχουν  πολλά  προβλήματα  και  το  ξέρουμε .  Όμως  εμείς  στην  

τελευταία  παρουσίαση  δώσαμε ,  είχαμε  την  μεγαλοψυχία  να  δώσουμε  

τα  εύσημα  και  να  πούμε  ότι  το  τελικό  δεν  ήταν  εάν  η  θερμοκρασία  εκεί  

θα  πέσει ,  είπαμε  ότι  πήραμε  ασφαλτοστρώσεις ,  πήραμε  πεζοδρομήσεις ,  

πήραμε  αρκετά  σε  τμήματα  του  αστικού  ιστού  που  πραγματικά  

χρειαζόταν  να  γίνει  αυτή  η  παρέμβαση .  Να  μην  πω  για  την  χρήση  του  

νερού ,  τους  ανεμιστήρες  και  για  το  πάρκινγκ  μετά  την  απόκτηση  των  

οχημάτων  που  για  μας  ήταν  βασικό  μέλημα  και  θα  έπρεπε  να  είχε  

απαντηθεί  ήδη .   

 Η  οδός  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  νομίζω  ότι  ήταν  μια  πολύ  καλή  

επιλογή  της  διοικήσεως  Αγγελίδη ,  την  συνέχισε  και  βεβαίως  αυτός  ο  

δρόμος  έγινε  ένας  εξαιρετικός  άξονας  που  βεβαίως  με  την  πλατεία  

επάνω  θα  πρέπει  να  είναι  μια  ενότητα .   

 Θα  πρέπει  εδώ  να  τακτοποιηθεί  η  αυθαιρεσία  της  ανάπτυξης  των  

τραπεζοκαθισμάτων  παντού  και  να  έχουμε  ένα  αστικό  περιβάλλον ,  

όπως  πραγματικά  ταιριάζει  και  όταν  ψηφίζουμε  κανονιστικές  θα  πρέπει  

να  τις  εφαρμόζουμε  στο  σύνολο  και  όχι  περιστασιακά .  Είναι  η  πρόταση  

της  παράταξής  μας .   

 Πάρκινγκ  λοιπόν  και  υπάρχει  τεράστια  πίεση .  Σήμερα  ένα  

αυτοκίνητο  κάνει  μια  περιουσία  και  πάλι  με  την  κρίση .  Δεν  είναι  

εύκολο  κανείς  να  βρει  χώρο  να  παρκάρει  και  βεβαίως  στο  κέντρο ,  όπου  

έχουμε  και  τμήματα  που  έχουν  κατοικίες  εκεί  ταλαιπωρούνται  πάρα  

πολύ  οι  δημότες  και  επίσης  και  οι  επαγγελματίες .   

 Για  την  οικονομική  κατάσταση  έχουμε  εξηγήσει  ως  παράταξη  ότι  

δεν  θα  μπορούσε  κανένας  Δήμος ,  μα  κανένας  Δήμος  αυτή  την  περίοδο ,  
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εννοώ  της  κρίσης ,  που  ολοκλήρωσε  ποια  έναν  κύκλο  και  μακάρι  να  

βγούμε  δυνατοί ,  να  μείνει  με  χρέη .   

Είχαμε  εξηγήσει ,  όταν  επρόκειτο  να  δοθεί ,  να  παρθεί  ένα  δάνειο ,  

ότι  μην  βιάζεστε  συνάδελφοι ,  θα  κάνει  κάτι  η  πολιτεία ,  όπως  έκανε  με  

εκείνα  τα  εντάλματα  που  στάλθηκαν  και  πληρώθηκαν  και  είναι  πολλών  

–πολλών  χιλιάδων  ευρώ  και  γλίτωσε  ο  δήμος  από  το  δάνειο  που  ήταν  

έτοιμος .   

 Όμως  ζητήσαμε ,  γιατί  τόσες  πολλές  δικαστικές  αποφάσεις ;  Δεν  

πήραμε  ποτέ  την  απάντηση  στις  οποίες  ο  Δήμος  δεν  υπερασπίστηκε  το  

συμφέρον  του  με  φυσική  παρουσία  νομικής  υποστήριξης  και  

τεκμηρίωσης ,  όπως  θα  μπορούσε  να  ήταν  μάρτυρες ,  οι  οποίοι  θα  

διεκδικούσαν  να  ανασχέσουν  κάποιες  απαιτήσεις ,  οι  οποίες  έρχονταν  

από  παλαιά ,  από  τους  προηγούμενους  Δήμους  και  γενικότερα  από  το  

παρελθόν .   

 Τα  αθλητικά  έργα  στην  προηγούμενη ,  στην  τελευταία  

αναμέτρηση ,  στην  προεκλογική  περίοδο  εννοώ ,  όλοι  διαπιστώσαμε  ότι  

ήταν  πολύ  καλή  η  κατάσταση  των  αθλητικών  υποδομών .   

Εμείς  ως  παράταξη  ελέγξαμε  και  κατευθύναμε  με  πρότασή  μας  

και  να ,  συνέβη  να  τύχει  εγκρίσεως  το  νέο  κολυμβητήριο .  Τολμήσαμε  

να  το  υποσχεθούμε  και  στο  σποτάκι  μας  εμείς  κατευθυνθήκαμε  στον  

φυσικό  χώρο .   

Ναι ,  το  κολυμβητήριο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  είμαστε  όλοι  μαζί ,  μας  

αναλογεί ,  πρέπει  να  το  πάρουμε  και  εδώ ,  νομίζω ,  θα  είμαστε  όλοι  

ενωμένοι .   

Τώρα  για  τα  οχήματα ,  όταν  στο  παρελθόν  λέγαμε ,  συμφωνούμε  

στον  δημόσιο  χαρακτήρα  που  πρέπει  να  κρατήσει  η  Καθαριότητα ;   

Συμφωνούμε .  Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  να  φροντίσουμε ,  να  το  πω  απλά  
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έτσι  και  να  σας  το  θυμίσω ,  ήταν  προτάσεις  της  παράταξής  μας ,  να  

πάρει  ο  Δήμος  απορριμματοφόρα  μεταχειρισμένα ,  εννοώ  την  πρώιμη  

περίοδο .   

Είχαμε  κάνει  πλοκή  για  το  Χ .Υ .Τ .Α .  Μετοχίου  να  ανοίξει ,  να  

κλείσει  ο  Χ .Υ .Τ .Α .  εγκαίρως  και  να  τον  λειτουργήσουμε  στο  

Παλαιόκαστρο ,  δεν  εισακουστήκανε  οι  προτάσεις  μας .  Οι  εργολάβοι  

έγιναν  με  τεράστια  απορριμματοφόρα  και  ευτυχώς  και  ευτυχώς  και  το  

εννοώ  κυριολεκτικά ,  ήρθαν  τα  προγράμματα ,  τώρα  στο  τέλος ,  το  ΄18, 

το  ΄19 για  να  πάρουμε  οχήματα ,  τα  οποία  στην  Καθαριότητα  ήταν  τόσο  

απαραίτητα ,  όμως  και  αυτά  δεν  φτάνανε .   

Θα  πω  ενδεικτικά  ότι  σήμερα  ο  Δήμος  των  Σερρών  έχει  δυο  

σκαπτικά  μηχανήματα ,  έχει  δυο  GCB. Δυο  μηχανήματα  τύπου  GCB. 

Ένα  καινούργιο  και  ένα  παλαιό .  Η  κατάσταση ,  δηλαδή ,  του  στόλου  μας  

ήταν  κάκιστη .  Αυτά  που  πήραμε  τώρα ,  τα  είκοσι ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  αυτά  μας  έπρεπαν  και  θα  έπρεπε  να  τα  έχουμε  εγκαίρως  

πάρει  και  με  δικά  μας  χρήματα  και  με  προγράμματα ,  όπως  εξήγησα ,  

διότι  οι  ευκαιρίες  υπήρχαν .  

Οι  ασφαλτοστρώσεις  γίνονται  και  με  προγράμματα ,  όπως  

εξήγησα  και  με  το  πρόγραμμα  της  προηγούμενης  περιόδου ,  όπως  

εξήγησα ,  αυτό  που  βρήκε  η  Δημοτική  Αρχή  Αγγελίδη ,  να  το  πω  έτσι  

απλά  για  να  συνεννοούμαστε ,  από  την  Δημοτική  Αρχή  του  κ .  Βλάχου ,  

είχε  ασφαλτοστρώσεις ,  όπως  και  οι  βιοκλιματικές  ήταν ,  όπως  και  

αυτές  τώρα  οι  δυο  εντάξεις  που  έχουμε ,  έχουν  και  αυτές  

ασφαλτοστρώσεις  και  τις  βλέπουμε .   

Συνεπώς ,  θα  μπορούσαμε  περαιτέρω  να  λύσουμε  προβλήματα  

ασφαλτοστρώσεων  εάν  είχαμε  πολύ  εγκαίρως  κινητοποιηθεί  και  

εξασφαλίσει  ένταξη  και  χρηματοδότηση  σε  όλες  τις  ευκαιρίες .   
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Για  τα  στρατόπεδα  και  να  κλείσω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θεωρούμε  ότι  

ήταν  λάθος  η  όλη  διαχείριση  του  θέματος .  Συμφωνήσαμε  ότι  τα  

στρατόπεδα  ανήκουν  στους  Σερραίους ,  κληθήκαμε  στο  τέλος  και  

ήμασταν  εκεί  να  δώσουμε  και  εμείς  την  συνδρομή  μας ,  την  αρωγή  μας ,  

θεωρήσαμε  όμως ,  καταθέσαμε  στους  Σερραίους  την  άποψή  μας  ότι  η  

πολεοδόμηση  είναι  τραγική  επιλογή .  Μπορεί  να  φαίνεται  και  αυτό  

προπαγανδίζεται  και  . .άποψη  πολιτική .  Πολιτικά  όμως  εμείς  

διαφωνούμε  ότι  πράγματι ,  τα  στρατόπεδα  δεν  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  

κάτι  άλλο  παρά  χώροι  πράσινου  και  τα  τμήματα  τα  οποία ,  τα  κτήρια  τα  

οποία  έχουν  και  αυτή  την  αξιολογημένη  κατάταξη  δεν  θα  μπορούσαν  

να  αλλάξουν  χρήση .   

Συνεπώς  εμείς  θα  έπρεπε  να  είμαστε  ευφυέστεροι ,  να  μην  

βιαστούμε ,  πέσαμε  στην  παγίδα  να  δώσουμε  συγκεκριμένο  τμήμα  στον  

Στρατός  και  βεβαίως  επανειλημμένως  ρωτήσαμε  ότι  ποιο  θα  είναι  το  

τίμημα  για  τους  Σερραίους ,  διότι  ο  Στρατός  δεν  είναι  κουτοί  εκεί ,  

θέλει  τα  έργα  υποδομής  στο  σύνολό  τους ,  για  να  μπορέσει  εκείνο  το  

κομμάτι  γης  να  πάρει ,  ενδεχομένως ,  μια  κατεύθυνση  οικισμού .   

Εκεί  κοντά  όμως  και  απέναντι  ήταν  ένα  τμήμα ,  το  οποίο  έχει  

τεράστια  προβλήματα  και  το  οποίο  μας  ταλάνισε  και  οι  άλλες  πράξεις  

εφαρμογής  με  το  πόσα  χρήματα  δόθηκαν ,  που  πήγαν ,  τι  απέγιναν  και  

βεβαίως  φτάσαμε  στο  τέλος ,  μέσα  από  τον  έλεγχο  που  ασκήσαμε   να  

ανακληθούν  όλες  οι  πράξεις .   

Είμαστε  σήμερα  σε  ένα  τέλμα  και  συνεπώς  εδώ  θέλει  ακόμη  πολύ  

δουλειά .   

Συμπερασματικά ,  φίλες  και  φίλοι ,  συνδημότισσες  και  

συνδημότες ,  η  παράταξή  μας  λειτούργησε  στο  θεσμικό  της  ρόλο  

ελέγχοντας ,  αυτό   έπρεπε  να  κάνουμε ,  κατά  άλλους  σε  πολλές  των  
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περιπτώσεων  ήμασταν  μαλακοί ,  ήμασταν   χαλαροί ,  ανεκτικοί ,  κατά  

άλλους  ήμασταν  σκληροί ,  πάντως  η  άποψή  μας  ήταν  συγκεκριμένη ,  

ήταν  πρόταση ,  καταγράφηκε ,  υπάρχουν  στα  αποσπάσματα  οι  προτάσεις  

μας ,  συμφωνήσαμε ,  να  μην  πούμε  σε  ποσοστά ,  γιατί  θα  φανεί  ότι  είναι  

και  αδύνατο  να  συμβεί ,  σε  90% από  των  αποφάσεων  ήμασταν  

σύμφωνοι  την  περίοδο  αυτή ,  διαφωνήσαμε  με  άποψη ,  γιατί  θεωρούμε  

ότι  αυτό  επιβάλει  η  δημοκρατία  και  το  συμφέρον  των  δημοτών  και  

βεβαίως  θεωρήσαμε  ότι  πολλές  φορές  η  άποψή  μας ,  εάν  είχε  

εισακουστεί ,  εάν  είχε  συνυπολογιστεί ,  θα  ήμασταν  ένα  βήμα ,  δυο  

βήματα ,  ίσως  και  τρία  βήματα  σε  πολλές  των  περιπτώσεων  πιο  

μπροστά .   

Θεωρώ  ότι  κάθε  Δημοτική  Αρχή  όταν  έχει  την  ευκαιρία  δυο  

περιόδων  σε  συνέχεια  έχει  έργο ,  εμείς  δεν  είμαστε  αυτοί  που  θα  το  

μηδενίσουμε ,  εκείνο ,  όμως  το  οποίο  είναι  βέβαιο ,  ότι  θα  μπορούσαμε  

να  έχουμε  πολλά  περισσότερα  ανά  τομέα  και  βεβαίως  εκείνο  το  οποίο  

εμείς  επισημάναμε  επανειλημμένως  είναι  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  

έκανε  τα  βήματα  αυτά  τα  οποία  ήταν  εύκολα  αλλά  θέλανε  ρίξεις ,  

οργάνωση  και  επιμονή  στο  να  γίνει  ένας  πιο  αποτελεσματικός  Δήμος  

ως  προς  την  εξυπηρέτηση  του  δημότη ,  ιδιαιτέρως  στον  τόπο  κατοικίας ,  

στην  απλοποίηση  και  αυτό  το  οποίο  ήταν  το  ζητούμενο ,  ο  Δήμος  να  

πάει  πιο  μπροστά  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη ,  να  περάσουμε  σε  αυτό  

που  ονομάζουμε  ‘ηλεκτρονική’ ,  ‘έξυπνη’ ,  εμείς  λέμε  στην  αναγκαία  

βελτίωση  της  παροχής  υπηρεσίας .   

Δεν  το  κάναμε  στο  επίπεδο  που  μπορούσαμε  και  αυτό  μας  

στεναχώρησε  πολλές  φορές .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  και  εμείς .  . .συνάδελφοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  που  θα  

ήθελαν  να  τοποθετηθούν .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κύριος… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  από  εμένα  χρόνια  πολλά ,  καλή  χρονιά ,  με  υγεία  και  αγάπη .   

 Δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο  αλλά  θέλω  να  αποκαταστήσω  δυο ,  τρία  

πράγματα .   

 Πρώτον .  Βιοκλιματικές .  Κύριε  Φωτιάδη  76 δήμοι  κατέθεσαν  

προτάσεις  και  εγκρίθηκαν  14 δήμοι .  Άρα  πως  ήταν  πανεύκολο  να  

ενταχθείς ;  Οι  υπόλοιποι ,  δηλαδή ,  γιατί   δεν  εντάχθηκαν ;  

Επαναλαμβάνω  76 δήμοι  κατέθεσαν  προτάσεις  και  εγκρίθηκαν  14,  

μέσα  στους  14 ήμασταν  και  εμείς .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Ασφαλτοστρώσεις .  Δεν  γίνονται  από  προγράμματα .  

Πρέπει  να  το  καταλάβει  αυτό  ο  Σερραίος  πολίτης .  Και  σαν  παράδειγμα  

σας  αναφέρω ,  από  το  . .που  εξοικονομήσαμε  χρηματοδότηση  4.600.000 

ευρώ ,  η  Ερμού ,  στην  Ερμού  εντάσσονται  μόνο  οι  αναπλάσεις  των  

πεζοδρομίων  και  όχι  το  οδόστρωμα .  Γι '  αυτό  το  οδόστρωμα  έγινε  από  

χρήματα  της  Σ .Α .Τ .Α . .  

 Πάμε  παρακάτω .   

 Όσον  αφορά  το  ΤΑΠ ,  τα  χρήματα  δηλαδή  που  πήρε  ο  Δήμος ,  

πάνω  από  600.000 ευρώ  πήρε  και  αυτά  όποιος  θέλει  μπορούμε  να  τα  

δώσουμε  αναλυτικά  πόσα  χρήματα  έχουν  διατεθεί  σε  κάθε  δράση .  

 Λέω  πάνω  από  600 χιλιάδες ,  διότι  τώρα  κάπου  130 χιλιάδες  

γίνεται  από  το  ΤΑΠ  έργων  στην  ανάπλαση  εισόδου  του  Προβατά .  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έτσι  δεν  είναι ;   

 Εκ  των  υστέρων  δηλαδή ,  το  οποίο  πήγε  η  Δημοτική  Αρχή ,  η  

καινούργια  Δημοτική  Αρχή  και  πιστεύω  ότι  θα  υλοποιηθεί .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 

55

 Παρακαλώ  εάν  αυτά  αμφισβητούνται ,  μπορείτε  να  μας  πείτε  ότι  

δεν  λέμε  την  αλήθεια .   

 Το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  ποιος  αμφιβάλει ,  

μα  και  ο  ίδιος  ο  Πρόεδρος  ο  καινούργιος ,  ο  κ .  Ματθαίου  όταν  βγήκε  

στην  τηλεόραση  είπε  ότι  είδε  ένα  Αυτοκινητοδρόμιο  με  μεγάλη  δράση ,  

με  μεγάλη  άνοδο ,  με ,  με ,  με  κόσμο .  Δηλαδή  πάει  να  γίνει  

πανευρωπαϊκό  και  πέρα  από  την  Ευρώπη .  

 Τι  πάει  να  γίνει ;  Παγκόσμιο .  Δεν  ήθελα  να  το  πω  μην  

παρεξηγηθώ .   

 Και  τι ;  Αυτός  ο  Δήμαρχος ,  τον  οποίο  ορισμένοι  θέλετε  να  τον  

βάλετε  στα  κάγκελα ,  προνόησε  και  κρατούσε  500.000,  τα  φύλαγε  σαν  

κόρη  οφθαλμού  για  να  κάνει  την  αναβάθμιση  της  πίστας  για  ένα  και  

μοναδικό  λόγο ,  να  είμαστε  ελκυστικοί  γιατί  στα  Βαλκάνια  

φημολογείται  ότι  θέλουν  να  κάνουν ,  Ρουμανία ,  Βουλγαρία ,  να  κάνουν  

Αυτοκινητοδρόμια  και  εμείς  πρέπει  να  είμαστε  μπροστά  από  τα  

γεγονότα .  Γι '  αυτό  λοιπόν  γίνεται  η  αναβάθμιση  της  πίστας ,  για  να  μην  

χάσουμε  τους  πελάτες  που  έχουμε  από  Τουρκία ,  όπως  λέει  και  ο  τέως  

Πρόεδρος ,  από  όλη  την  Ευρώπη .  

 Όσον  αφορά  ότι  έφυγαν  τα  αμάξια  από  το  κέντρο  με  της  

βιοκλιματικές ,  βεβαίως .  Ο  υπουργός  με  το  Σ .Β .Α .Κ . ,  το  Σ .Β .Α .Κ .  είναι  

το  Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας ,  με  το  Σ .Β .Α .Κ .  έκανε  μια  

ημερίδα  ή  μια  ομιλία  ο  υπουργός  ο  κ .  Κώστας  Καραμανλής  και  είπε  

τους  εναλλακτικούς  τρόπους  κίνησης .  Μετακίνησης .  Πεζοί ,  ποδήλατο  

και  λέει  ότι  όχι  το  αυτοκίνητο ,  το  αυτοκίνητο  έξω  από  το  κέντρο .  

Εμείς  τι  θέλουμε ,  το  αυτοκίνητο  στο  κέντρο ;  Υπάρχουν  τα  πάρκινγκ .  

Άδεια  είναι .   
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Όταν  πάμε  στην  Θεσσαλονίκη  πληρώνουμε  κανονικά  για  δυο ,  

τρεις  ώρες  πληρώνουμε  15 ευρώ  και  εδώ  με  2,  3 ευρώ ,  4 ευρώ  να  

κάνουμε  τις  δουλειές  μας  δεν  τα  δίνουμε .  Αλλά  θέλουμε  να  κατεβούμε ,  

να  πιούμε  τον  καφέ  μας  και  τα  λοιπά ,  χωρίς  να  πληρώνουμε  το  

πάρκινγκ .   

Δεν  θέλω  περισσότερα  να  πω ,  αλλά  θα  καταλήξω  με  το  εξής :  

αυτά  που  είπε  ο  δήμαρχος  έγιναν  με  αίμα  από  όλους  τους  συνεργάτες  

και  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  όσον  αφορά  πολύ  εύκολο  είναι  να  

λέμε  ότι  ναι ,  θα  μπορούσαμε  περισσότερα .  Μια  γέφυρα ,  ένα  

παράδειγμα  σας  λέω ,  μια  γέφυρα  όταν  λέει  ότι  είναι  για  τρεις  τόνους  

να  περνάνε  και  περάσει  ένα  φορτηγό  με  5 και  10 τόνους ,  θα  πέσει .  

Έτσι  ήταν  και  οι  υπηρεσίες  μας .  Οι  υπηρεσίες  οι  τεχνικές  και  όλες  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου  τις  φορτώσαμε  στο  διπλάσιο  και  τριπλάσιο .  Δεν  

πήγαινε  άλλο .  Δεν  πήγαινε  άλλο .   

Οι  υπηρεσίες  μας  πήραν ,  όχι  λίγο  περισσότερο  από  τι  

μπορούσαν ,  διακόσια  τοις  εκατό  περισσότερο .  Διακόσια  τοις  εκατό  

περισσότερο  πήραν  από  αυτό  που  μπορούσαν .  Δεν  είναι  δυνατόν ,  

δηλαδή ,  να  λέμε  για  τις  υπηρεσίες  ότι  μπορούσαν  περισσότερο .   

Και  όσον  αφορά ,   προσέξτε  και  τελειώνω ,  κάθε  Δημοτική  Αρχή  

βάζει  στόχους .  Βάζει  15,  20,  30,  50 στόχους  και  τους  ιεραρχεί  και  από  

αυτούς  υλοποιεί ,  εάν  βάλει  20 στόχους  υλοποιεί  τους  10,  τους  15 και  

τους  υπόλοιπους  εάν  ξαναβγεί .  Δεν  σημαίνει ,  δηλαδή   ότι  εδώ  

υλοποιήθηκε  το  50% και  το  40%. Όχι ,  υλοποιήθηκε  πάνω  από  100%, 

απλά  βάζει  50 προτεραιότητες  για  την  επόμενη  τετραετία  ή  και  για  

τους  επόμενους ,  οι  οποίοι  θα  εκλεγούν ,  εάν  θέλουν  να  συνεχίσουν .  

Σας  λέω  ένα  παράδειγμα .  Η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  εάν  

θέλετε  τρέξτε  να  δείτε  το  παρελθόν ,  ήταν  μια  προτεραιότητα  που  
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βάζανε  όλοι  οι  δήμαρχοι .  Μια  προτεραιότητα  που  βάζανε  όλοι  οι  

δήμαρχοι .  Από  τον  Ανδρέου  ακόμη .  Αλλά  κάτι  συνέβαινε  και  δεν  

υλοποιούνταν .  Αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  υλοποίησε  την  πεζοδρόμηση  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  που  εάν  δεν  υπήρχε  αυτή  δεν  θα  είχε  καμία  

σημασία  οποιαδήποτε  εκδήλωση  γινόταν .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλή  χρονιά ,  χρόνια  πολλά .  Όπως  σας  είπε  ο  πρώην  Δήμαρχος  ο  

Πέτρος  ο  Αγγελίδης  με  εικόνες  και  με  αποδείξεις  τα  έργα  που  γίνανε  

το  ΄18, το  οποίο  ήταν  η  τελευταία  χρονιά  υλοποίησης  του  

προγράμματος  της  Δημοτικής  Αρχής  της  πρώην ,  γιατί  μετά  το  ΄19 ήταν  

η  προεκλογική  περίοδος  και  λογικό  είναι  να  μην  μπορεί  να  υπάρξουν  

υλοποιήσεις  ή  μάλλον  σχεδιασμός  για  να  κάνεις  μεγάλα  έργα .   

 Αυτά  τώρα  που  θέλω  να  πω  εγώ ,  βασικά  δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο  

για  οικονομία  του  χρόνου  και  ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,   που  μου  

δώσατε  τον  λόγο  αργότερα ,  αφού  δεν  πρόλαβα  να  συζητήσω  την  ώρα  

που  το  είπατε ,  απλά  δράττομαι  της  ευκαιρίας  να ,  να  διορθώσω  κάποια  

πράγματα  από  αυτά  που  ειπώθηκαν ,  γιατί  καλή  είναι  η  πολιτική  που  

κάνουμε  αλλά  να  έχει  μέσα  και  μια  βάση  αλήθειας  και  μια  βάση  

συνέπειας .   

 Το  Ε .Σ .Π .Α .  δεν  δίνει  τα  πάντα  ούτε  τα  προγράμματα  τα  Πράσινα  

Ταμεία  ούτε  από  ΠΕΠ  να  δίνονται  τα  πάντα ,  ότι  ζητήσει  ένας  Δήμος .  

Μισό  εκατομμύριο  πλήρωσε  ο  Δήμος  Σερρών  από  χρήματα  δικά  του  

για  να  αγοράσει  τέσσερα  απορριμματοφόρα .  Δεν  είναι  ψέμα .  Μισό  

εκατομμύριο ,  πεντακόσια  χιλιάρικα  σε  τρεις  χρονιές .  Σε  δυο  χρονιές  
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μάλλον .  Τα  4Χ4 τα  φορτηγάκια .  Τέσσερα  4Χ4, πέντε  το  τελευταίο  που  

πήραμε  και  ένα  του  Πρασίνου ,  έξι .  Όλα  με  χρήματα  του  Δήμου  

πληρωθήκανε .  Δεν  είναι  με  προγράμματα .  Με  προγράμματα  πήραμε  

άλλα  οχήματα .  Το  σάρωθρο  πήραμε ,  σκαπτικά ,  πήρα  απορριμματοφόρα  

δυο ,  τρία ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  πήραμε  αλλά  όχι  όλα .   

 Όλα  αυτά  όμως  γίνανε  επειδή  κάναμε  μεγάλη  εξοικονόμηση  

χρημάτων .  Συσσώρευση  δαπανών ,  μαζέψαμε  τις  δαπάνες  μας ,  έτσι  

ώστε  εξασφαλίσαμε  χρήματα  για  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  αυτά  που  

είχαμε  στοχεύσει  να  πάρουμε .   

 Και  ναι ,  Δήμαρχε ,  πραγματικά  . .στην  Υπηρεσία  Καθαριότητας  

που  πραγματικά  εγώ  τους  ευχαριστώ  όλους  τους  συνεργάτες  μου  σε  

αυτή  την  υπηρεσία ,  γιατί  δουλέψαν  είναι  πάρα  πολύ  για  να  έχουμε  

αυτό  το  αποτέλεσμα ,  μας  αδίκησες  όμως  γιατί  δεν  είπες  ότι  το  ΄18 

ήταν  μια  χρονιά ,  την  οποία  χρονιά  βάλαμε  θεμέλια  για  να  

δημιουργηθεί  το  Πράσινο  Σημείο  έξω  από  την  πόλη  των  Σερρών  στην  

περιοχή  του  Κρίνου .  

 Αυτό  θα  έχει  υλοποίηση  σύντομα ,  θα  το  υλοποιήσει  η  τωρινή  

Δημοτική  Αρχή ,  ο  κ .  Χρυσάφης ,  αλλά  το  ΄18 μπήκαν  τα  θεμέλια  για  να  

δημιουργηθεί .   

 Ευχαριστώ  πολύ  και  καλή  χρονιά  σε  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  ζήτησε  για  να  κλείσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  κλείσω  αυτή  την  συνεδρίαση  με  ευχαριστίες ,  καταρχάς ,  στον  

Δήμαρχο  τον  κ .  Αγγελίδη .  Ευχαριστίες  για  αυτά  που  έγιναν  

Ευχαριστίες  για  όλες  αυτές  τις  προσπάθειες  και  για  όλα  αυτά  τα  οποία  

προστέθηκαν  στο  ΄18 και  στα  προηγούμενα  χρόνια .  ευχαριστίες  και  
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στον  επικεφαλής ,  όμως  της  αντιπολίτευσης  και  του  κ .  Φωτιάδη ,  γιατί  

πρέπει  να  κατανοήσουμε  όλοι  ότι  το  έργο  μιας  Δημοτικής  Αρχής  δεν  

είναι  μόνο  της  συμπολίτευσης  αλλά  είναι  ένα  συνολικό  έργο  και  

πολλές  φορές  η  Δημοτική  Αρχή  διορθώνει ,  επαναπροσδιορίζει  και  

ανατάσσει  κατευθύνσεις ,  όταν  λειτουργεί  σωστά  και  η  αντιπολίτευση .   

 Αυτός  ο  σεβασμός  της  Δημοτικής  Αρχής  προς  την  συμπολίτευση  

για  μένα  και  για  μας ,  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  είναι  και  η  βάση  στην  

οποία  θα  πρέπει  να  λειτουργούμε  και  να  θα  πρέπει  να  λειτουργήσει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  γιατί  σίγουρα  έχουμε  τις  ίδιες  αγωνίες ,  σίγουρα  

όλα  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  καλύτερα ,  δεν  πρέπει  να  έχουμε  αλλεργία  

στην  κριτική  ή  στην  όποια  διαφορετική  κριτική .   

Δεν  πρέπει  να  έχουμε  την  φιλοσοφία  του  ότι  εμείς  κατέχουμε  την  

αλήθεια  και  μόνο  εμείς .  Πρέπει  να  έχουμε  τα  αφτιά  μας  ανοικτά ,  

πρέπει  να  έχουμε  το  όραμα  μας ,  φυσικά  και  να  είμαστε  

προσανατολισμένοι  σε  αυτό ,  αλλά  θα  πρέπει  αυτό  το  όραμα  να   

αποτέλεσμα  συνεργασιών ,  συνεργιών  και  συνθέσεων .  Μόνο  έτσι  οι  

δυνάμεις  ενός  τόπου  θα  προχωρήσουν  αυτόν  τον  τόπο  μπροστά .  

Γι '  αυτό  πιστεύω  οι  δυο  ευχαριστίες  που  έκανα  γι '  αυτό  το  

αποτέλεσμα ,  το  οποίο  παρουσιάστηκε ,  η  δυο  ευχαριστίες  που  έκανα  

συμπυκνώνουν  και  την  γνώμη  συνολικά  των  Σερραίων .  

Ανεξαρτήτως  πολιτικού  αποτελέσματος  ή  εκλογικού  

αποτελέσματος  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  έγιναν  όλα  αυτά  τα  πράγματα ,  

στα  οποία  ερχόμαστε  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  αρχή  και  αντιπολίτευση  

να  πατήσουμε  και  να  είστε  σίγουροι  ότι  σε  όλα  αυτά  τα  οποία  χρήσιμα  

ακούστηκαν ,  θα  τα  συνεχίσουμε  και  θα  βαδίσουμε  αλλά  και  θα  

αναδιατάξουμε  πολλά  από  αυτά ,  στα  οποία  έχουμε  διαφορετική  

αντίληψη  και  δεν  είναι  κακό .   
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Και  για  να  λυθούν  οποιεσδήποτε  παρεξηγήσεις ,  το  ότι  έχουμε  

διαφορετική  αντίληψη  σε  ορισμένα  πράγματα ,  τα  οποία  τα  έχουμε  

εκπέμψει  και  προεκλογικά ,  δεν  σημαίνει  ότι  είμαστε  απέναντι  ή  

ισοπεδώνουμε  τις  οποιεσδήποτε  θετικές  ή  κατά  την  άποψη  

λειτουργικές  ενέργειες  έγινα  το  προηγούμενο  διάστημα .   

Έχουμε  συγκεκριμένη  φιλοσοφία ,  θα  κριθούμε  από  αυτή  την  

πράξη  για  τον  μέλλον ,  θέλουμε  αρωγούς  και  συμπαραστάτες  τους  

ανθρώπους   που  πέρασαν  και  έχουν  εμπειρία  από  την  Αυτοδιοίκηση ,  

όπως  είστε  και  εσείς  δήμαρχοι ,  αλλά  θέλουμε  και  την  γόνιμη  αυτή  

αντιπολίτευση  που  για  μας  είναι  σημαντική .  Χωρίς  αυτή  δεν  θα  

μπορέσουμε  να  διορθώσουμε  τις  όποιες  αστοχίες  κάνουμε  και  δεν  

υπάρχει  Δημοτική  Αρχή  που  να  μην  κάνει  αστοχίες .  Δεν  υπάρχει  

Δημοτική  Αρχή  να  τα  κάνει  όλα  σωστά  και  γι '  αυτό  νομίζω  είναι  ιερός  

ο  ρόλος  της  σωστής  αντιπολίτευσης  για  την  οποία  θα  πρέπει  να  πω  ότι  

στους  τέσσερις  μήνες ,  τουλάχιστον ,  τους  πρώτους  μήνες  θητείας  τα  

δείγματα  είναι  για  μας  όχι  μόνο  ενθαρρυντικά ,  αλλά  είναι  ελπιδοφόρα .   

Η  συμπολίτευση  και  η  αντιπολίτευση  θα  πρέπει  να  σέβεται  ο  ένας  

τον  άλλο  για  να  έχουμε  το  αύριο  για  τον  τόπο ,  για  την  πόλη  και  τα  

χωριά  που  μας  αξίζουν .   

Με  αυτά  τα  λόγια  θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  παρουσία  

σας  σήμερα  εδώ  στην  λογοδοσία ,  να  σας  ευχηθώ  καλή  και  ευλογημένη  

χρονιά  και  καλή  επιτυχία  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  λύεται  η  συνεδρίαση .  Καλή  σας  νύκτα .   
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ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

1/2020:   Έγκριση  απολογισμού   πεπραγμένων  Δημοτικής  

Αρχής  έτους  2018 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

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

39635/20-12-2019 εισήγηση  του  Τμ .  Δ /κων  Διαδικασιών  του  Δήμου ,  

που  έχει  ως  εξής :  

 

Κύριε  Δήμαρχε ,   
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Στο  αρθ .217 του  Ν .3463/206 (Δ .Κ .Κ . )  όπως  ισχύει  προβλέπονται  τα  

εξής :  

1.  Κάθε  χρόνο  γίνεται  απολογισμός  πεπραγμένων  της  Δημοτικής  

Αρχής  σε  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

σε  ότι  αφορά  την  οικονομική  κατάσταση ,  την  διοίκηση  του  

Δήμου  και  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  δημοτικής  δράσης .   

2.  Η  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  γίνεται  

μέχρι  το  τέλος  του  Ιουνίου  και  ανακοινώνεται  πριν  από  

δεκαπέντε  (15) τουλάχιστον ,  ημέρες  με  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  μόνο  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  2018 και  

παρακαλώ  για  την  σύγκληση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  ειδική  

συνεδρίαση  και  παρουσίαση  του  απολογισμού  κατά  τα  

προαναφερθέντα .   
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Στην  συνέχεια  ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έδωσε  τον  

λόγο  στον  Δήμαρχο  Σερρών  κ .  Χρυσάφη  Αλέξανδρο ,  ο  οποίος  με  την  

σειρά  του  κάλεσε  τον  απελθόντα  Δήμαρχο  κ .  Αγγελίδη  Πέτρο  να  

εκθέσει  τα  πεπραγμένα  της  Δημοτικής  Αρχής  έτους  2018.  

 

Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έδωσε  το  

λόγο  σε  δημότες  οι  οποίοι  διατύπωσαν  ερωτήματα  προς  τον  πρώην  

δήμαρχο  κ .  Αγγελίδη  Πέτρο ,  ο  οποίος  απάντησε  επ’  αυτών .  

 

Ερώτημα  έθεσε  και  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γεώργιος ,  το  

οποίο  απαντήθηκε  από  τον  κ .  Αγγελίδη  Πέτρο .  Διευκρινιστικό  ερώτημα  

επί  της  απαντήσεως  του  ερωτήματος  του  κ .  Νυχτοπάτη  έθεσε  και  ο  

Δήμαρχος  Σερρών  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  το  οποίο  απαντήθηκε  

επίσης  από  τον  κ .  Αγγελίδη .  

 

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος  απευθύνθηκε  στους  αρχηγούς  των  

δημοτικών  παρατάξεων  οι  οποίοι  ρωτήθηκαν  αν  επιθυμούν  να  

τοποθετηθούν  και  ο  λόγος  δόθηκε  στον  κ .  Φωτιάδη  Στέφανο ,  

επικεφαλής  της  μείζονος  αντιπολίτευσης ,  ο  οποίος  τοποθετήθηκε  επί  

του  απολογισμού .   

 

Ακολούθως  τοποθετήθηκαν  οι  κ .κ .  Γκότσης  Ηλίας  και  Χράπας  

Παντελής ,  δημοτικοί  σύμβουλοι   

Και  η  συζήτηση  ολοκληρώθηκε  με  σύντονη  αναφορά  επί  του  

θέματος  του  Δημάρχου  κ .  Χρυσάφη  Αλέξανδρου ,  ο  οποίος  επεσήμανε  

ότι  η  Διοίκηση  του  Δήμου  είναι  συνολικό  έργο  όλων  των  παρατάξεων .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20ΗΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 

64

Ευχαρίστησε  τον  κ .  Αγγελίδη  και  τον  κ .  Φωτιάδη  για  την  

συνδρομή  τους  όλα  αυτά  τα  χρόνια  στον  Δήμο  και  τέλος  τόνισε  ότι  με  

γνώμονα  το  καλύτερο  του  τόπου  και  την  ποιοτική  αναβάθμιση  της  

ζωής  των  δημοτών  μας ,  θεωρεί  δεδομένη  τη  συνεργασία  όλων  των  

παρατάξεων .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη   

  Το  άρθρο  217 του  Ν .3463/2006 (Δ .Κ .Κ . )  όπως  ισχύει ,   

  Την  έκθεση  πεπραγμένων  της  Δημοτικής  Αρχής  του  έτους  2018 

του  Δημάρχου  και   

  Τις  ως  άνω  τοποθετήσεις   

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

Εγκρίνει  την  Λογοδοσία  για  τα  πεπραγμένα  του  έτους  2018 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  2018» το  οποίο  αποτελεί  

αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής  της  απόφασης  και  έχει  αναρτηθεί  στην  

ιστοσελίδα  του  Δήμου .   

 

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 
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ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ………………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ………………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ………………… 

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ………………… 

  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………… 
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ………………… 

 

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ………………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ………………… 

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

 


