
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΣΕΡΡΕΣ, 22-8-2019 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ        

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

email:mayor@serres.gr                                              

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: 

"ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,  

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ" 

 

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης την 

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, με αφορμή την ολοκλήρωση της δημαρχιακής του 

θητείας και την αποχώρηση του από το Δήμο Σερρών. Ο κ. Αγγελίδης κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης τύπου στα σερραϊκά Μ.Μ.Ε. είπε τα εξής : 

"Με αφορμή την αποχώρηση μου από το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, σε όλους τους Σερραίους 

δημότες που με στήριξαν και με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια που θήτευσα 

στο Δήμο Σερρών, είτε ως δημοτικός σύμβουλος, είτε ως επικεφαλής της 

Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, είτε ως Δήμαρχος. Θέλω να ευχαριστήσω 

επίσης τους άξιους συνεργάτες μου που μαζί καταβάλαμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο Δήμο και στους δημότες. 

Ευχαριστώ ακόμη όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους για τη γόνιμη συνεργασία 

που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και  όλους τους φορείς του Δήμου με τους 

οποίους ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την προώθηση του κοινωνικού 

συμφέροντος. 



Πιστεύω ότι 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. 

Παραδίδουμε ένα Δήμο νοικοκυρεμένο οικονομικά, χωρίς χρέη, ένα Δήμο 

νοικοκυρεμένο στα περισσότερα δημοτικά κτίρια με τις ανακαινίσεις που κάναμε 

όπως, ξενώνες Χρυσοπηγής, πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων νύν κτίριο ΔΕΥΑΣ, 

οικία Μάλιου, ιστορικό κτίριο Ορφέα , αναψυκτήρια Ακρόπολης, Αγ.Ιωάννη, 

θερινού θεάτρου, ανακαίνιση Δημαρχείου κ.λ.π. 

Παραδίδουμε ένα Δήμο στον οποίο εξασφαλίσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας 

μας πάνω από 90.000.000ευρώ κυρίως μέσω προγραμμάτων. 

Από αυτά τα 90.000.000ευρώ υλοποιήσαμε ήδη, έργα, προμήθειες και δράσεις 

ύψους 51.000.000ευρώ όπως, αναπλάσεις, αποχετευτικό έργο κοινοτήτων 

Μητρούση – Σκούταρι, έργο ύδρευσης κοινότητας Μητρούση, παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, κοινωνική πολιτική, προμήθεια 

απορριμματοφόρων, κάδων, κ.λ.π. 

Είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια της νέας δημοτικής 

περιόδου 2019-2023 έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 40.000.000ευρώ 

όπως ολοκλήρωση κολυμβητηρίου Ομόνοιας, μικρό εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στον Ελαιώνα, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου, 

αποχετευτικό έργο Κ. Καμήλας κ.λ.π.  

Τα προαναφερόμενα έργα ύψους 90.000.000ευρώ που υλοποιήσαμε και 

υλοποιούνται τα καταθέτω αναλυτικά για την ενημέρωση των πολιτών 

καταγεγραμμένα σε δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 

51.000.000ευρώ που ήδη έχουν υλοποιηθεί, ενώ στην δεύτερη ενότητα είναι 

καταγεγραμμένα τα έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 40.000.000ευρώ που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην νέα δημοτική περίοδο". 

 

                                                                                               Από το γραφείο τύπου 

 



Συνημμένα κατατίθεται αναλυτικά το κείμενο με τα έργα που υλοποιήθηκαν και 

με τα έργα που είναι σε εξέλιξη. 
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Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2011 – 2019 του Πέτρου 

Αγγελίδη η δημοτική αρχή εξασφάλισε πάνω από 90 εκ. ευρώ, 

κυρίως μέσω προγραμμάτων, για έργα, προμήθειες και δράσεις. 

Από αυτά τα 90 εκ. ευρώ η δημοτική αρχή έχει ήδη υλοποιήσει 

έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 51.544.220 € 

ενώ 

είναι σε εξέλιξη έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 

39.060.805,70€ που θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της νέας 

δημοτικής περιόδου 2019-2023. 

 
 
 

Ι. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ (2011-2019) ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.544.220 ΕΥΡΩ 
 
Α) Έργα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 
30.113.220,00 €  

 

 
Αναπλάσεις 

  

 Βιοκλιματικές αναπλάσεις(προϋπολογισμού 3.800.000€) 

 Ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο Κεντρικό Πάρκο 

(προϋπολογισμού 120.000 €) 

 Ανάπλαση της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας) 

(προϋπολογισμού 1.000.000 €) 

 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο Χιονοχώρι (προϋπολογισμού 

443.000€) 

 Ανάπλαση της οδού Τσαλοπούλου (προϋπολογισμού 120.000€) 

 Αναπλάσεις στην περιοχή Εργατικών κατοικιών Νίκαιας 

(προϋπολογισμού 325.000€). 
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 Αναπλάσεις στην οδό Σιγής (προϋπολογισμού 400.000€). 

 Αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης (προϋπολογισμού 

5.500.000€). 

 Διαμόρφωση πλατείας  Σκουτάρεως (προϋπολογισμού 200.000€). 

 Διαμόρφωση πλατείας Κ. Καμήλας (προϋπολογισμού 200.000€). 

 Διαμόρφωση πλατείας Καβάφη, (προϋπολογισμού 170.00€). 

 Διαμόρφωση-αναβάθμιση παιδικών χαρών ΙΚΑ - Αγ. Δημητρίου-

Τιμίου Σταυρού (προϋπολογισμού 120.000€). 

 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Ορεινής, (προϋπολογισμού 

220.000 ευρώ). 

ΣΥΝΟΛΟ:12.618.000 
                                           

Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων  
  

 Εργασίες μερικής ανακαίνισης του κτιρίου του δημαρχείου, 

προϋπολογισμού 170.000,00 €. 

 Συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 440.000,00 € (δημαρχείο Σερρών – κτίριο πρώην 

δημαρχείου Λευκώνα – κτίριο πρώην δημαρχείου Σκουτάρεως – 

κτίρια κοινοτήτων Βαμβακούσσας, Κάτω Καμήλας, Κουβουκλίων, 

Κωνσταντινάτου – πολιτιστικά κέντρα Κάτω Μητρουσίου – 

Μονοκκλησιάς). 

 Ανακαίνιση θερινού θεάτρου και σιντριβανιού στο κεντρικό πάρκο, 

προϋπολογισμού 30.000,00 €. 

 Ανακαίνιση κτιρίου Μάλλιου, προϋπολογισμού 27.000,00 €. 

 Ανακαίνιση κτιρίου ΚΕΔΗΣ, προϋπολογισμού 90.000,00 €. 

 Ανακαίνιση κτιρίων παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 

100.000,00€. 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 857.000 € 

 

 Ανακαινίσεις αναψυκτηρίων Αγίου Ιωάννη και Ακρόπολης Σερρών 

(μέσω ιδιωτών με διαγωνισμούς). 

 Ανακαίνιση πρώην ορφανοτροφείου θηλέων (νυν κτίριο ΔΕΥΑΣ) το 

ποσό 1.450.000,00 € είναι υπολογισμένο στα έργα της ΔΕΥΑΣ. 

 Ανακαίνιση ιστορικού κτιρίου Ορφέα μέσω χορηγιών με 

πρωτοβουλία Δημάρχου (το κτίριο ανήκει στο σύλλογο Ορφέα). 
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Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

 Τοποθέτηση φωτοβολταικών στις στέγες 32 σχολείων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (προϋπολογισμού 

600.000 ευρώ) 

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Κολυμβητήριο, κλειστό 

γυμναστήριο, Δημαρχείο (προϋπολογισμού .600.000 ευρώ) - 20ο 

δημοτικό σχολείο (προυπ.200.000 ευρώ)- 5ο δημοτικό 

σχολείο( προυπ.460.000 ευρώ). 

 Σύνδεση με φυσικό αέριο του κολυμβητήριο και του κλειστού 

γυμναστηρίου της κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, προϋπολογισμού 

60.000,00 €. 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.920.000 
  

 

Καθαριότητα 
 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας για τη βελτίωση του τομέα της 
καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
στους δημότες διατέθηκαν  2.807.000 ευρώ για τις εξής προμήθειες και 
έργα: 
 
 Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε: 

 Οκτώ (8) απορριμματοφόρα συνολικού προϋπολογισμού 907.000 

ευρώ (δύο απορριμματοφόρα από προγράμματα προϋπολογισμού 

200.000 ευρώ, 4 απορριμματοφόρα από ιδία έσοδα του Δήμου 

προϋπολογισμού 520.000 ευρώ, 1 απορριμματοφόρο από χορηγία 

ΤΑΠ προϋπολογισμού 110.000 ευρώ και 1 απορριμματοφόρο από 

την εταιρία «Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε» - 

Ε.Ε.Α.Α. προϋπολογισμού 77.000 ευρώ).  

 Τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητων οχημάτων προϋπολογισμού 150.000 

ευρώ. 

 Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο προϋπολογισμού 150.000 € 

 Ένα (1) εκσκαφέα – φορτωτή προϋπολογισμού 80.000 € 

 Τέσσερα (4) διπλοκάμπινα οχήματα 4 x 4 προϋπολογισμού 120.000 € 

 Ένα (1) ημιφορτηγό δικάμπινο προϋπολογισμού 42.000 € 
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Δηλαδή δέκα εννέα (19) οχήματα έχει προσθέσει στο στόλο των 

οχημάτων του Δήμου Σερρών η δημοτική αρχή κατά τη διάρκεια της 

δημαρχιακής θητείας 2011 - 2019 

 3.600 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων συνολικού 

προϋπολογισμού 335.000 ευρώ (οι 150 κάδοι προϋπολογισμού 

70.000 ευρώ αγοράστηκαν την περίοδο 2011-2014. Οι 950 κάδοι 

προϋπολογισμού 118.000 ευρώ και 2.500 κάδοι προϋπολογισμού 

145.000 ευρώ αγοράστηκαν κατά την θητεία 2014-2019).   

 500 κάδους ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. 

 150 κάδους κομποστοποίησης προϋπολογισμού 12.800 ευρώ. 

 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα. 

 220 κίτρινοι κάδοι για καθαρό λευκό χαρτί. 

 Τοποθετήθηκαν  3 υπόγειοι συμπιεζόμενοι κάδοι προϋπολογισμού 

177.000 στο κέντρο της πόλης. 

 Επίσης ο Δήμος Σερρών ανέθεσε σε εργολάβο την τοποθέτηση 34 

κοντέινερς στα χωριά  και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών 

αντικειμένων και τη μεταφορά τους σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο 

ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων. Το κόστος της εργολαβίας 

ανέρχεται σε 50.000 ευρώ το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της 

δημαρχιακής θητείας 2011-2019 διατέθηκαν 350.000,00 € για τον 

σκοπό αυτό. 

 Ο Δήμος Σερρών αποκατέστησε τους ΧΑΔΑ Κωσταντινάτου (πρώην 

Δήμου Σκουτάρεως), ΧΑΔΑ Προβατά (πρώην Δήμου Καπετάν 

Μητρούση), ΧΑΔΑ Α. Βροντούς (πρώην κοινότητα Α. Βροντούς) 

συνολικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ.  

ΣΥΝΟΛΟ: 2.807.000 € 
   

   

Αδέσποτα ζώα 
 

Αντιμετωπίζουμε το δύσκολο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων  με τη 

συνδρομή αρμόδιων φορέων εφαρμόζοντας τον νόμο με υπευθυνότητα, 

κάτι που αποδεικνύεται από την δραστηριότητα που επέδειξε το 

κυνοκομείο κατά τη διάρκεια της θητείας μας και έγιναν συγκεκριμένα τα 

εξής:  

α) Διαθέσαμε περίπου 1.000.000 ευρώ για τη λειτουργία του κυνοκομείου 

(δηλαδή για μισθοδοσία προσωπικού 400.000 ευρώ, για ζωοτροφές 

300.000 ευρώ, για φάρμακα 200.000 ευρώ). 



5 

 

β) Πραγματοποιήθηκαν επίσης: περισυλλογές αδέσποτων ζώων 1800, 

εμβολισμοί 5.000, σημάνσεις 1000, στειρώσεις 2100, αιμοληψίες 2.500, 

υιοθεσίες 1600 και επανεντάξεις 130.  
γ)  Δράσεις  και ενημέρωση για την προστασία των αδέσποτων ζώων με 

ενημερωτικά έντυπα και σποτ. 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.000.000 

 
 
 
 
 

Οδοποιία 

 

Παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ κατά 60% η δημοτική 

αρχή έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη συντήρηση του οδικού δικτύου και από 
το 2011 έως και το 2018 υλοποίησε έργα συντήρησης του οδικού δικτύου 
Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ (ασφαλτοστρώσεις, 

τσιμεντοστρώσεις, επούλωση φθορών οδοστρωμάτων, βελτίωση 

κυκλοφοριακών συνθηκών και δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, 

αγροτικοί οδοί κλπ.) .Διαθέτουμε το 35% της ΣΑΤΑ για τη βελτίωση του 

οδικού δικτύου. 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.000.000 
 
 

Κοινωνική πολιτική 
 

Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής  μας θητείας ο Δήμος Σερρών διέθεσε 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 3.300.000 ευρώ για την ενίσχυση 
των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευπαθών ομάδων. 
Συγκεκριμένα διατέθηκαν: 

α) Από ίδια έσοδα του Δήμου για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 400.000 

ευρώ υπό μορφή επιταγών (ή διατακτικών). 

β) Μέσω προγραμμάτων 2.905.000 ευρώ:  

 κοινωνική κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο, δημοτικός λαχανόκηπος: 

1.140.000ευρώ 

 Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας: 

560.000 ευρώ 

 Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 200.000 ευρώ 

 Προμήθεια ειδικού αυτοκινήτου για μεταφορά ατόμων με κινητικά 

προβλήματα: 72.000 ευρώ 
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 Αγορά δύο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων  ύψους 10.000 ευρώ από 

ΚΕΔΗΣ για κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι 

για τις Κοινότητες Προβατά και Σκούταρι. 

 Εξοπλισμός στα ειδικά σχολεία και τμήματα :360.000 ευρώ 

 Δημιουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από την ΚΕΔΗΣ στο αθλητικό κέντρο 

Ομόνοιας, προϋπολογισμού 32.500 ευρώ. 

 Ίδρυση έξι νέων ΚΔΑΠ από την ΚΕΔΗΣ ύψους 25.000 ευρώ σε 

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

 Πρόγραμμα αστέγων: 103.000 ευρώ 

 Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ:340.000 ευρώ 

 θέρμανση πισίνας Ειδικού Σχολείου: 50.000 ευρώ 

 Σύνδεση Ειδικού Σχολείου με φυσικό αέριο: 80.000 ευρώ. 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.305.000 

 
Αθλητισμός 

 

Κατά την διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας στον αθλητικό τομέα 
πετύχαμε τα εξής: 
 

 Αναβάθμιση  των δύο υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ στο αθλητικό 

πάρκο Ομόνοιας και στην κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων 

προϋπολογισμού 180.000 ευρώ 

 Ανακαίνιση των γηπέδων τένις της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων 

προϋπολογισμού 100.000 ευρώ 

 Τοποθέτηση εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, όπως καρδιογράφος, 

φιάλες οξυγόνου, απινιδωτές, οξύμετρα κ.α. στο κολυμβητήριο, στο 

κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, στο κλειστό 

γυμναστήριο Ομόνοιας και στο Εθνικό Στάδιο Σερρών και 

τοποθέτηση ανυψωτικών συστημάτων για την αύξηση της 

προσβασιμότητας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο κολυμβητήριο  

στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο 

κλειστό γυμναστήριο Ομόνοιας συνολικού προϋπολογισμού 59.000 

ευρώ. 

  Σύνδεση με φυσικό αέριο του κολυμβητηρίου και του κλειστού 

γυμναστηρίου της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

  Ολοκλήρωση των  εργασιών στατικής επάρκειας στο νότιο πέταλο 

του δημοτικού γηπέδου με στόχο την ασφάλεια των θεατών, 

(προϋπολογισμού 613.000 ευρώ). 
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 Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του 

Δήμου Σερρών (προϋπολογισμού 64.000 ευρώ με χρηματοδότηση 

από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. 

  Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας του κλειστού 

γυμναστηρίου και Εθνικού Σταδίου προϋπολογισμού 70.000 ευρώ 

και κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολογισμού 70.000ευρώ με 

χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. 

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής, 

προϋπολογισμού 300.000,00 €. 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.456.220 
Σύνολο έργων που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 
30.113.220,00 €. 
 

Β) Έργα που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 21.431.000€ 
 

Ύδρευση – Αποχέτευση 

  

 Ανακαίνιση πρώην ορφανοτροφείου θηλέων (νυν κτίριο ΔΕΥΑΣ) 

ύψους 1.450.000,00 €. 

 Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως - Μητρουσίου 

προϋπολογισμού 11.000.000 ευρώ. 

 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής - 

πόλης Σερρών προϋπολογισμού 2.281.000 ευρώ. 

 Δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας και ποσότητας 

νερού στις Κοινότητες Μητρουσίου, Προβατά, Μονοκλησιάς και Α. 

Καμήλας με την ανόρυξη της γεώτρησης Μονοκκλησιάς με το έργο 

με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών 

υδραγωγείων των κοινοτήτων Μητρουσίου - Α. Καμήλας - 

Μονοκκλησιάς - Προβατά» προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. 
 Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο 

Χιονοχώρι, προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ. 

 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Οινούσα προϋπολογισμού 

2.300.000 ευρώ. 

 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Ιμαρέτ προϋπολογισμού 900.000 

ευρώ. 

 Διυλιστήριο νερού στο Μητρούσι προϋπολογισμού   400.000 ευρώ  

 
ΣΥΝΟΛΟ: 21.431.000 
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Α) Έργα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 
30.113.220,00 € 
Β) Έργα που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 21.431.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): 51.544.220 € 

 
 
 
 
 

ΙΙ. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΚΥΡΙΩΣ 
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014-2019, ΓΙΑ ΕΡΓΑ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 39.060.805,70€ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2023. 
 

 
Α) Στο Δήμο Σερρών 

 

1) Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 

4.700.000 ευρώ. 

2) “Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια 

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

προϋπολογισμού  396.840 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020. 

3) “Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή- Cultural 

Dipole” (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ” 

προϋπολογισμού 683.996 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

4) “Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση 

επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών” προϋπολογισμού 420.900 ευρώ από το 

πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” 

5) “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων” και 

ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολογισμού 129.628,30 ευρώ στο πλαίσιο 
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του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

6) “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και 

ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή” προϋπολογισμού 

495.146 ευρώ από το πρόγραμμα INTERREG ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2014-

2020. 

7) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο 

προϋπολογισμού 998.000 ευρώ. 

8) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ύψους 

249.000 €. 

9) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα 

στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών ύψους 507.780 €. 

10) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων 

Αναργύρων 1.979.515,70 €. 

11) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών με 580.000,00 €. 

12) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας 

προϋπολογισμού 5.580.000,00 €. 

13) Ανοικτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών, προϋπολογισμού 

1.822.000,00 €. 

14) Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 

450.000,00 € από χρήματα ΣΑΤΑ. 

ΣΎΝΟΛΟ: 18.542.805,70 ευρώ 
 

Δηλ. αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σερρών υπάρχουν ενταγμένα έργα ύψους 

18.542.805,70 ευρώ τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη δημαρχιακή 

θητεία. 

 

 
 

Β) Στη ΔΕΥΑΣ 
 

1) “Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στο Δήμο 

Σερρών (Ξηρότοπος, Άγιος Ιωάννης ) προϋπολογισμού 1.456.000 ευρώ στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα “ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. 

2) “Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών” προϋπολογισμού 

5.885.000 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020. 
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3) “Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου 

Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας  και ποσότητας πόσιμου νερού” 

για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση 

προϋπολογισμού 1.880.000 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο “ Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ” προϋπολογισμού 237.303,65 ευρώ 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρία του Υπουργείου 

Εσωτερικών προϋπολογισμού 200.000 ευρώ για την ανόρυξη γεώτρησης 

στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως 

επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο 

Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση. 

6) “Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής 

σταθμών τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού στις κοινότητες του νέου 

διευρυμένου Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 2.591.000 ευρώ. 

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

Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω 

Καμήλας προϋπολογισμού 2.880.000 ευρώ β) κατασκευή καταθλιπτικού 

αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον 

οικισμό Αγ. Ιωάννη Σερρών προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ” στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. 

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών 

προϋπολογισμού 4.309.000 €. 

ΣΥΝΟΛΟ 20.518.000 ευρώ 
 

Δηλ. αυτή τη στιγμή στη ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ υπάρχουν ενταγμένα έργα ύψους 

20.518.000 ευρώ τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη δημαρχιακή 

θητεία. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ : 18.542.805,70 ευρώ 
ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ : 20.518.000 ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ : 39.060.805,70 ευρώ 

 


