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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2007. 

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2007. 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Αρχίζουμε με το μοναδικό θέμα του σημερινού συμβουλίου, 

¨Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2007¨, κ. Δήμαρχε σας ακούμε.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, στόχος μου είναι να προσφέρω στο Σώμα 

και θα προσφέρω. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο 

σύντομος, περιεκτικός, ουσιαστικός και κυρίως κατανοητός. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση 

μου θα ήθελα να σας καταθέσω μια δική μου άποψη, πρόταση τρόπον τινά, έτσι ώστε αυτή η 

κορυφαία πράξη του Δ.Σ. ο Δήμαρχος να αναφέρεται στα πεπραγμένα της προηγούμενης 

χρονιάς, θα ήθελα, μια πρόταση, να γίνει μια δημόσια συνέλευση, μια λαϊκή συνέλευση με 

θέμα την ¨Λογοδοσία¨. Βέβαια ευχαριστούμε τα Μ.Μ.Ε. που παρίστανται και μεταδίδουν προς 

τους συνδημότες μας την λογοδοσία του Δημάρχου και τις κρίσεις και το έργο που επιτελούμε, 

αλλά δράττομαι της ευκαιρίας να πω ότι θέλουμε και τη βοήθεια όλων των μελών του Δ.Σ. 

προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, το πρόγραμμα μας.  

Όλα αυτά τα λέω γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η Σερραϊκή κοινωνία διαθέτει ένα 

αξιόλογο δυναμικό, και σπουδαίο, και χρειάζονται με αυτόν τον τρόπο την παρότρυνση, την 

ενίσχυση και την ενθάρρυνση να συμμετέχει. Και προτείνω μ’ αυτή τη γενική συνέλευση, να 

βάλουμε και άλλα θέματα που χρίζουν δημόσιας διαβούλευσης όπως είναι το κυκλοφοριακό, 

θέματα περιβάλλοντος, η καθαριότητα της πόλης, εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία 

περιβάλλοντος κ.α. μπορούμε να πούμε.  

Κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με τις αρχές της διοίκησης της διακυβέρνησης που είναι η 

διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία, η αναλογικότητα και η συνοχή, στα πλαίσια 

αυτά με χαρά βρίσκομαι ενώπιον σας προκειμένου να αναφερθώ στα πεπραγμένα της Δ.Α. της 

χρονιάς της οποίας πέρασε, του 2007. 

Θεωρώ σκόπιμο, να σας αναφέρω, να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι ο χρόνος, το 2007 

που είναι ο χρόνος της εγκατάστασης των νέων Δ.Α. και της δικής μας Δ.Α. για τη νέα 

δημαρχιακή περίοδο 2007-2010 συμπίπτει με δύο πολύ σπουδαία γεγονότα, το ένα είναι η 

εφαρμογή του νέου κώδικα δήμων και κοινοτήτων και το δεύτερο είναι η αρχή, ο χρόνος 

έναρξης ισχύος της 4ης προγραμματικής περιόδου που είναι το γνωστό σε όλους μας ΕΣΠΑ. 

Έτσι καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να συμμορφωθούμε και να πάρουμε όλες εκείνες τις 

κατάλληλες αποφάσεις οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου κώδικα και ενόψει 

της 4ης προγραμματικής περιόδου το οποίο άρχιζε από 1/1/2007, αυτό είναι σχόλιο δικό μου 

και το κάνω και επίσημα γιατί ανταποκρίνεται στην αλήθεια, διότι βρισκόμαστε στα μισά του 

2008 και δυστυχώς αυτό το ΕΣΠΑ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει για τη χώρα μας. Και βεβαίως να 

σημειώσω και να θυμίσω σε όλους σας ότι διανύουμε το 2007 το τέλος του Γ’ ΚΠΣ.  Και γιατί 

τα λέω όλα αυτά; Γιατί καταλαβαίνετε όλοι σας τη σπουδαιότητα την οποία έχει για το σύνολο 

της Τ.Α. αυτή η 4η προγραμματική περίοδος μια που θα είναι και η τελευταία από ότι ξέρετε 

και από ότι καταλαβαίνετε είναι η μεγάλη ευκαιρία, το μεγάλο στοίχημα για την Α’ θμια 

Αυτοδιοίκηση προκειμένου να εντάξει έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των 

κοινωνιών   και  της  προόδου  των  ελληνικών  πόλεων. Έτσι λοιπόν ως συνέπεια ύπαρξης του 
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νέου κώδικα έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, και τις πήρε το Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές, 

που έχει να κάνει πρωτίστως με την πιστοποίηση, δηλαδή με την διαχειριστική επάρκεια τόσο 

την διοικητική όσο και την οικονομική επάρκεια του Δήμου μας, ούτως ώστε να έχουμε αυτή 

την πιστοποίηση, να έχουμε αυτή την ταυτότητα για να μπορούμε να είμαστε όχι απλώς 

δυνητικός δικαιούχος αλλά τελικός δικαιούχος ενόψει της 4ης προγραμματικής περιόδου, 

ενόψει του ΕΣΠΑ. 

Η απόφαση ήδη επεξεργάζεται, πάρθηκε ήδη, τρέχει, όπως καταλαβαίνετε είναι ήδη σε 

εξέλιξη και τέλος Οκτωβρίου πιστεύω ότι θα έχουμε αυτό το πιστοποιητικό, αυτόν τον τίτλο, 

αυτή την ταυτότητα για να μπορούμε να προσδοκούμε έργα από την 4η προγραμματική 

περίοδο.  

Ένα άλλο το οποίο προκύπτει από τον κώδικα είναι η κατάρτιση του επιχειρησιακού 

προγράμματος και όπως ξέρετε και γι’ αυτό ακριβώς το έργο πάρθηκε μια απόφαση, μετά από 

διαγωνισμό βέβαια και έχει ανατεθεί ζητώντας υποστήριξη κάποιων συμβούλων οι οποίοι 

βοηθάνε και ήμασταν εδώ παρόντες όταν έγινε η παρουσίαση της Α’ φάσης του 

επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2007-2010.  

Και βέβαια και η άλλη απόφαση την οποία έχουμε πάρει και έχουμε αναθέσει και πάλι 

με την σύνταξη, ξέχασα να πω ότι με την απόφαση του Δ.Σ. του 2007 συγκροτήθηκε η 

διεπιστημονική ομάδα η οποία με την υποστήριξη από πλευράς μας και με την βοήθεια 

κάποιων τεχνοκρατών, προχωράμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Και βέβαια και μια άλλη 

απόφαση την οποία πήραμε, σύμφωνα πάντα με τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων ήταν η 

εξυγίανση των Δ.Ε., δηλαδή η προσαρμογή των Ν.Π. και των Δ.Ε. του Δήμου μας, σύμφωνα 

με αυτά τα οποία όριζε και ορίζει ο νέος κώδικας.  

Και βέβαια περάσαμε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της διακυβέρνησης, είμαστε όλοι 

γνώστες, γνωρίζουμε όλοι μας, αναφέρομαι στον ψηφιακό δήμο, σε έναν νέο τρόπο 

λειτουργίας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου, της μηχανής του Δήμου, της 

κοινωνικής μηχανής την οποία συνηθίζω να λέω γιατί περί αυτού πρόκειται.  

Προκειμένου λοιπόν να είμαστε σύννομοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου 

κώδικα, πήραμε όλες αυτές τις αποφάσεις μετά από διαγωνισμό. Και κατά την άποψη μου σε 

επίπεδο νομού, 4 θα είναι οι φορείς του δημοσίου οι οποίοι θα έχουν αυτή την πιστοποίηση, 

την δυνατότητα αι αυτά προκύπτουν από όλα αυτά που γνωρίζετε. Θα είναι ο Δήμος Σερρών, 

θα είναι η ΔΕΥΑΣ, θα είναι η ΑΝΕΣΕΡ και θα είναι και η Ν.Α. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε 

επιφέρουν κάποιες αλλαγές, κάποιες μεταβολές στην Τ.Α. και επομένως στο ρόλο τον δικό 

μας, στον ρόλο του Δ.Σ. και των θεσμοθετημένων οργάνων που προκύπτουν από το κλίμα 

αυτών των αλλαγών.  

Εδώ μεταξύ των άλλων πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο νέος κώδικας, και θα μου πείτε 

γιατί τα λέω όλα αυτά, 1ον γιατί έχουν παρθεί όλες οι αποφάσεις που χρειάζονται, είτε για την 

εξυγίανση των Δ.Ε. και πιστεύω ότι στο επόμενο Δ.Σ. θα είμαστε σε θέση να πάρουμε τη δική 

μας απόφαση, την ειδική απόφαση, η παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος έχει γίνει 

η Α’ φάση και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες και βέβαια και η 

πιστοποίηση του Δήμου μας. Και τα λέω όλα αυτά διότι ο νέος κώδικας σύμφωνα με μια 

μελέτη και έρευνα της ΚΕΔΚΕ παρουσιάζει πολλά σημεία τα οποία χρίζουν αποσαφήνισης, 

διευκρίνισης. Όλα αυτά βέβαια είναι ένας παράγοντας πολύ σοβαρός, που να μην έχουμε 

εγκλιματιστεί με τον νέο κώδικα και πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα που όπως 

είπα και λέω αντίπαλος μας είναι ο χρόνος, να χρονοτριβούμε. Βέβαια ευθύνη δεν είναι του 

ΟΤΑ αλλά ευθύνη κάποιων άλλων. Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η εξαγγελία για 

τη  διοικητική  μεταρρύθμιση.  Με τις συνενώσεις των δήμων και των κοινοτήτων μικρούς και 
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ισχυρούς δήμους. Όλα αυτά φέρνουν αναστάτωση αλλά εμείς όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει, 

γιατί προσπαθούμε να εναρμονιστούμε με τα κελεύσματα αυτά που ισχύουν από 1/1/2007. 

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το πλαίσιο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων πρέπει να κινηθούμε 

και πιστεύω ότι κινούμαστε με όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα.  

Πιστεύω ότι ο Δήμος των Σερρών έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και για να 

ανταποκριθεί σ’ αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων διαθέτει έναν μηχανισμό, και θέλω να 

γίνει γνωστό σε όλους, αυτή τη μηχανή του Δήμου μέσα βέβαια από τον ίδιο τον δήμο αλλά 

και από άλλους φορείς του Δήμου που είναι τα Ν.Π. και οι Δ.Ε.  

Βέβαια έχει και κάποια χαρακτηριστικά όπως π.χ. ο Δήμος και κάθε ΟΤΑ πρέπει αν 

ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα δηλαδή της καθημερινής ζωής 

των κατοίκων και 2ον αλλά χαρακτηριστικό είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 

δεσμεύσεων που κάθε Δ.Α. στην αρχή της θητείας της έχει να υλοποιήσει. Τι εντάσσουμε στην 

καθημερινότητα και τι στον σχεδιασμό;  

Όπως ξέρετε υπάρχει ένα πρόγραμμα. Προτού αναφερθώ στο πρόγραμμα θα ήθελα να 

αναφερθώ στην καθημερινότητα.  

κ.κ. Συνάδελφοι, με την εγκατάσταση της νέας Δ.Α. για πρώτη φορά στην ιστορία του 

Δήμου, και επιτρέψτε μου να το πω διότι ζω σ’ αυτόν τον χώρο για 30 ολόκληρα χρόνια, για 1η 

φορά είχαμε μια εισβολή κάποιων εταιριών κοινής ωφέλειας βέβαια, για τον εκσυγχρονισμό, 

για την εξυγίανση ή για την συμπλήρωση αν θέλετε των υποδομών της πόλης μας και 

αναφέρομαι στην Τηλεθέρμανση, στο Φυσικό Αέριο και στις οπτικές ίνες. Σε όλα αυτά θέλω 

να προσθέσω και το ατύχημα, την ατυχία που έχουμε, διότι όταν έγινε και συμπληρώθηκε 

σχεδόν η αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης, ο εργολάβος να χρησιμοποιήσει 

κάποια υλικά τα οποία αποδείχτηκαν εκ των υστέρων ότι ήταν ελαττωματικά. Βεβαίως εδώ 

δεν δέχομαι επ’ ουδενί λόγο ότι το έκανε επίτηδες όπως ακούστηκε, γιατί όταν ρώτησα πόση 

είναι η αξία των εξαρτημάτων, ντρέπομαι και να το αναφέρω, είναι τόσο μικρό το ποσό που 

μόνο γι’ αυτόν τον λόγο δεν έγινε. Απλώς και η εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκε αυτά τα 

εξαρτήματα ήταν μια πιστοποιημένη εταιρεία αλλά είχε ένα αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα 

πολύ δυσάρεστο για όλους μας. Να έχουμε σε καθημερινή βάση 20-25 σπασίματα, διαρροές 

που έπρεπε όλοι μας να τρέχουμε από πίσω για να κάνουμε τις διορθώσεις, τις παρεμβάσεις 

μας, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή τη διαρροή του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού που είναι 

το νερό.  

Σε όλα αυτά πρέπει να συμπληρώσουμε τα σποραδικά έργα της ΔΕΗ και τα έργα του 

ΟΤΕ. Λέω σποραδικά γιατί κατά την προηγούμενη 4ετία η ΔΕΗ κατάφερε να υπογειώσει στο 

σύνολο τα έργα υποδομής.  

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, που αν φανταστούμε, εγώ παρακολουθούσα τις 

συνεδριάσεις των προηγούμενων Δ.Σ. γινόταν μια διαπίστωση, για το οδικό σύστημα, για το 

οδικό δίκτυο της πόλης, το οποίο έχει τα κακά του χάλια, αυτό είναι κοινή διαπίστωση, κοινή 

ομολογία όλων μας, αλλά έχει τα κακά του χάλια εξαιτίας αυτών των παρεμβάσεων που για 1η 

φορά, Τηλεθέρμανση, Φυσικό Αέριο, οπτικές ίνες, ΔΕΥΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τα σπασίματα από την 

αντικατάσταση της ύδρευσης που παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Το ότι έχει φθαρεί 

ανεπανόρθωτα εδώ και χρόνια. Αυτή είναι μια παραδοχή όλων εδώ μέσα. Το πρόβλημα αυτό 

έχει ένα αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας να μην είναι 

ικανοποιημένοι εξαιτίας αυτού του φθαρμένου εδώ και πολλές 10ετίες οδικό δίκτυο, το οποίο 

και με τις τελευταίες παρεμβάσεις έχει φθαρεί ακόμη περισσότερο.  

Οι παρεμβάσεις μας είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Με τη βοήθεια 

όλων εδώ έχουμε καταγράψει τις κακοτεχνίες που έχουν να κάνουν με τις αποκαταστάσεις. 

Και εγώ ο ίδιος σαν απλός πολίτης ο οποίος ζω σ’ αυτή την πόλη, και ο ίδιος δεν είμαι 

ικανοποιημένος γιατί περπατώ με τα πόδια στο πεζοδρόμιο, γιατί και εκεί έχουμε συνδέσεις 

και  δυστυχώς  όλα  αυτά  θα  συνεχιστούν  και τις επόμενες χρονιές, είτε οδηγώ το αυτοκίνητο 
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του Δήμου, είτε το δικό μου, να έχω αυτή τη δυσφορία γιατί περί αυτού πρόκειται. Και 

βεβαίως εδώ να προσθέσουμε ότι και μια άλλη αιτία της εικόνας που παρουσιάζουν οι δρόμοι 

αυτής της πόλης, οφείλεται και ότι η πόλη αυτή έχει επεκταθεί και έχει κτιστεί, εκατοντάδες 

οικοδομές, με τα γνωστά αποτελέσματα, παραδείγματα θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά δεν 

είναι του παρόντος.  

Πρόταση μου είναι ότι αυτό το πρόβλημα της εικόνας των δρόμων θα πρέπει να έρθει 

σύντομα στο Δ.Σ. γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού, καθ’ ότι χρειάζονται 

πολλά χρήματα. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει την αποκατάσταση όλου αυτού του 

συστήματος του οδικού δικτύου στην πόλη μας. Και πρέπει να μας απασχολήσει για να 

βάλουμε κατά κάποιον τρόπο έναν προγραμματισμό. Δεν αρκεί απλώς να αποκαταστήσουμε, 

όπως περάσαμε προχτές στο Δ.Σ., να αποκαταστήσουμε 4-5 κεντρικούς δρόμους. Αυτοί οι 

δρόμοι δυστυχώς θα ξανασκαφτούν διότι θα χρειαστεί να γίνουν οι συνδέσεις με όλες αυτές τις 

εταιρείες κοινής ωφέλειας.  

Βέβαια από τη μια μεριά έχουμε όλη αυτή την υποδομή η οποία σιγά – σιγά 

ολοκληρώνεται και η οποία ξεκίνησε τα τελευταία 15-17 χρόνια και είμαστε όλοι μας 

αγανακτισμένοι διότι έχουμε σκονιστεί πάρα πολύ, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και 

επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πως θα αποζημιωθούμε όλοι μας. 

Ένα άλλο θέμα είναι τα οικονομικά του Δήμου. Έτσι ακριβώς είναι τα οικονομικά του 

Δήμου Σερρών, όπως ξέρετε δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία ο 

Δήμος. Όταν εγκαταστάθηκε η νέα Δ.Α. θυμόσαστε τον πίνακα οφειλών τον οποίο περάσαμε ο 

οποίος ήταν πάνω από 3 εκ. Όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα, γιατί και εγώ επαγγελματίες 

είμαι, προμηθευτής του δημοσίου με τη σειρά μου είμαι, και είμαι και εγώ στενοχωρημένος 

και αγανακτισμένος με το Κράτος, διότι μου χρωστά λογαριασμούς μήνες πριν, αλλά βέβαια 

δεν αρκεί να λέμε ότι από το Κράτος και από τον δήμο έχασε κανείς λεφτά και λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Ευρώπης, 

αλλά η παγκόσμια οικονομική κρίση, να υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια στενοχώρια, δυσφορία 

γιατί ο Δήμος έχει να πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα. Αυτά έχουν να κάνουν με την 

καθημερινότητα, διότι καθημερινά εμείς εδώ και όλοι σας βέβαια δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις, 

τις οχλήσεις, τις δικαιολογημένες και θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω, αιτιάσεις των 

συνδημοτών μας είτε για τις κακοτεχνίες, για τις αποκαταστάσεις, είτε γιατί ο Δήμος οφείλει 

κάποια χρήματα στον εμπορικό και επαγγελματικό χώρο και δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στα λογικά πλαίσια που κινείται η αγορά.  

Επίσης ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα είναι η ανεργία. Είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και διαβάζοντας διάφορες έρευνες, είναι πράγματι ένα 

πρόβλημα της σύγχρονης ζωής που βιώνουμε. Υπήρξε αυτό το πρόγραμμα της μερικής 

18μηνης απασχόλησης. Θα σας πω μόνο το νούμερο για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Οι 

αιτήσεις που ζητούσαν για δουλειά και πιστεύω όλοι αυτοί και έλπιζαν ότι θα προσληφθούν σ’ 

αυτό το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης διάρκειας 18 μηνών, ήταν 1074 και οι θέσεις 

για την τελική επιλογή ήταν μόνο 74. Καταλαβαίνετε επομένως, οι 1000 υπόλοιποι συμπολίτες 

μας, την στενοχώρια και την απελπισία και όταν διαπιστώσανε και βέβαια και εκφράσανε με 

πάρα πολλές ενστάσεις και βέβαια υπήρχε και μια καθυστέρηση που είχε σαν αποτέλεσμα, 

κατά την άποψη μου πάντοτε, να ταλαιπωρήσουμε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας σ’ 

αυτόν τον τομέα.  

Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι επιτέλους η Δ.Α. με την ισχύ του 

διπλογραφικού αλλά και στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, πήρε και από μια υπηρεσία όλες 

αυτές τις διευθύνσεις των συμπολιτών μας, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν υποπέσει σε 

παραβάσεις του ΚΟΚ. Αυτές είναι τουλάχιστον 14.000- 14.500 βεβαιωμένες παραβάσεις του 

ΚΟΚ.  Και  βέβαια η  σημερινή  Δ. Α.  έχει  στείλει,  τα  πρόστιμα  αυτά,  να τους καλούμε, να  
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έρθουν  να   πληρώσουν,   προκειμένου  να  μην  τα   βεβαιώσουμε,  να  μην   κινήσουμε   την 

διαδικασία  και  καταλαβαίνετε,  όταν  σ’  αυτή  την  οικονομική  συγκυρία  εκτός  των  άλλων 

παίρνεις και ένα γράμμα από τον δήμο, ο οποίος σου ζητάει για κάποια παράβαση που έκανες 

το 2003, 2004, 2005 του ΚΟΚ, να του ζητάς και χρήματα να έρθει εν έτι 2008 να πληρώσει. 

Σας βεβαιώνω ότι σε καθημερινή βάση, εδώ και πολύ καιρό, στέλνουν αυτές τις επιστολές, 

τους υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις τους έναντι στον δήμο.  

Να προσθέσω και το άλλο το πρόβλημα των Νεκροταφείων που πάντα απασχολούσε 

το Δ.Σ. και απασχολεί και τη σημερινή Δ.Α. γιατί και εδώ που θα αναφερθώ στα Νεκροταφεία 

αλλά και όσον αφορά και το προηγούμενο, αν δεν το κάνεις είναι παράβαση καθήκοντος. Και 

εδώ να θυμίσω σε όλους σας ότι ορκιστήκαμε να εφαρμόζουμε το νόμο και να κινούμαστε 

όλοι μας στα πλαίσια της νομιμότητας.  

Όσον αφορά τα νεκροταφεία. Στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία αλλά και στα 

προηγούμενα χρόνια, είχαμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει η απόφαση του Δ.Σ. που λέει 

ότι τα 5 χρόνια που έχουν δικαίωμα ταφής και δίνουν και μια παράταση άλλα δύο χρόνια. 

Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει αυτός ο κορεσμός και γι’ αυτό πολλά χρόνια πριν, 

εντοπίστηκε το πρόβλημα και γι’ αυτό ο Δήμος των Σερρών προώθησε τη δημιουργία Γ’ 

Νεκροταφείων. Και αυτό το θέμα είναι σε έναν πολύ καλό δρόμο, αλλά ξέρετε πως 

εκτελούνται αυτά τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, με ποιους ρυθμούς τρέχουνε και από πόσες 

συμπληγάδες πέτρες περνούν προκειμένου στο τέλος να πάρουν την τελική ένταξη και την 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση τους. Και βέβαια και σ’ αυτόν τον τομέα ο Δήμος των 

Σερρών εφαρμόζει τις αποφάσεις τις οποίες πήρε και είναι ένας λόγος για να υπάρχει 

δυσαρέσκεια από πολλούς συμπολίτες μας. 

Ένα άλλο το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα, είναι αυτές οι καταλήψεις 

των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων. Σύντομα σας λέω, και θα μου πείτε ¨Γιατί δεν 

το έφερες κ. Δήμαρχε τόσο καιρό πριν;¨, σας λέω ότι θα έρθει σύντομα στο Δ.Σ. η περίφημη 

488 Α.Δ.Σ. του 2003 ή 2005 προκειμένου να την επικαιροποιήσουμε, να την τροποποιήσουμε 

αν χρειάζεται και να την εφαρμόσουμε. Και το λέω ότι την φέρνουμε τώρα διότι τώρα έχουμε 

τον μηχανισμό ελέγχου, θα έχουμε σε ένα δύο μήνες αυτή τη δημοτική αστυνομία, η οποία 

εκπαιδεύεται, έχει τελειώσει τη βασική εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στη Δ/νση Αστυνομίας 

των Σερρών και για 1 μήνα θα πάει περιφερειακά ούτως ώστε ολοκληρώνοντας την 

εκπαίδευση να είναι στη διάθεση μας και θα μπορούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία λέμε, να τα 

εφαρμόζουμε στους κανονισμούς. Αποτέλεσμα να έχουμε μη ικανοποιημένους δημότες. 

Έκανα αυτή την αναφορά, διότι για να δώσω αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα από τη μία 

πλευρά έχουμε την καθημερινότητα και από την άλλη πλευρά έχουμε τον σχεδιασμό. 

Ο σχεδιασμός έχει να κάνει με την υλοποίηση του προγράμματος της Δ.Α. ή του 

Δήμου μας για την 4ετία για την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Σερραϊκός λαός να διαχειριστούμε 

τις τύχες του. 

Επίσης θα σας πω ότι την προηγούμενη χρονιά, εκτός των άλλων που προανέφερα που 

είναι πολύ σοβαρά και θέλω να κατανοήσετε των δήμαρχο και τους συνεργάτες αλλά και 

όλους εσάς και εγώ με την σειρά μου σας κατανοώ και σας συμμερίζομαι για τις πιέσεις που 

δεχόσαστε από τους συνδημότες μας, είχαμε μπροστά μας μια δέσμευση του Δήμου της πόλης 

για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ENDURO που ο χρόνος πλησιάζει είναι τον Σεπτέμβρη 1-

6/9/2008. Ναι όμως εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι είχαμε έναν μόνιμο πονοκέφαλο, μια 

μόνιμη φροντίδα, την εξεύρεση πόρων προκειμένου να υλοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε τις 

υποδομές του Αυτοκινητοδρομίου. Τα χρήματα τα οποία υπήρχαν ήταν εξασφαλισμένα μέχρι 

το τέλος του 2006, έφταναν για το μισό της κατασκευής του έργου. Έπρεπε όμως η νέα Δ.Α. 

και δεν είχαμε τίποτα πάνω σ’ αυτό, να εξεύρει τα υπόλοιπα χρήματα για την ολοκλήρωση 

αυτού του έργου και αυτό κ.κ. Συνάδελφοι κάναμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση την 

προηγούμενη  χρονιά  να  σας ανακοινώσουμε ότι με τις επαφές μας, με τις ενοχλήσεις μας, με 
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τις γνωριμίες μας, να καταφέρουμε να εκταμιεύσουμε τουλάχιστον 2 εκ. € για να 

ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, τα κτιριακά στο Αυτοκινητοδρόμιο, ούτως ώστε το 

Αυτοκινητοδρόμιο … (αλλαγή πλευράς) … αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο και να 

φανούμε και να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Και αυτό στα πλαίσια του 

σχεδιασμού και του προϋπολογισμού και των δεσμεύσεων είναι ένα στίγμα για την Δ.Α. η 

εξασφάλιση αυτών των χρημάτων και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του 

Αυτοκινητοδρομίου, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία πιο κάτω να σας πω, και το λέω και τώρα, 

είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλη των Σερρών έναντι των υπολοίπων πόλεων σ’ 

αυτή την πατρίδα που ζούμε και αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το αξιοποιήσουμε 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Δέσμευση μας ήταν, και ένας στόχος, και το γνωρίζει και το σύνολο της Σερραϊκής 

κοινωνίας, είναι η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου και των λειτουργιών του Δήμου 

στο νομαρχιακό κατάστημα και η δημιουργία νέου διοικητικού κέντρου το οποίο θα 

συστεγάσει όλες τις κρατικές λειτουργίες, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να 

αποσυμφορηθεί το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης και να έχουμε στη διάθεση μας 

μια καλύτερη και λειτουργικότερη πόλη. πάνω σ’ αυτή το θέμα υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. με 

την οποία αναθέσαμε την μελέτη που ερευνά και εξετάζει την αναγκαιότητα και τις 

δυνατότητες επίτευξης αυτού του εγχειρήματος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι 

είναι στη διάθεση μας. Πέραν τούτου όμως δεν σταθήκαμε με δεμένα τα χέρια. Αυτή η 

πρόταση, σας είχα πει και άλλη φορά και επαναλαμβάνω και τώρα, όταν ανακοινώθηκε και 

έγινε γνωστή κάτω στην Αθήνα, αρμοδίως, η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση 

και μακάρι να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας και 

εκλαμβάνεται από πλευράς ΚΕΔΚ ως πιλοτικό πρόγραμμα και συνεχώς φροντίζουν και μου 

λένε που βρίσκεται αυτή η μελέτη προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες κεντρικά για 

να πάρει σάρκα και οστά. Εν πάση περιπτώσει, απόφαση του Δ.Σ. υπάρχει και σε λίγο καιρό 

θα τεθεί ενόψει του Δ.Σ.  

Ένα άλλο θέμα που έχω να σας πω που έχει σχέση με αυτή τη συστέγαση των 

κρατικών λειτουργιών και των δημόσιων υπηρεσιών, είναι το δικαστικό μέγαρο. Όπως ξέρετε, 

μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν όλοι, ότι με παρότρυνση δική μου, είπα στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης ¨Ελάτι ιδίοις όμασι κ. Υπουργέ, επιτέλους να δείτε αυτή την ντροπή που υπάρχει 

στην πόλη των Σερρών¨, και αναφερόμουν στο δικαστικό μέγαρο. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα, 

να έρθει ο Υπουργός, να έρθουν μαζί του υπηρεσιακοί παράγοντες, και από τις Τ.Υ. του 

σύμβουλοι του και όταν ήρθε και δεσμεύτηκε και βρήκε και ο ίδιος πολύ σωστή αυτή την 

απόφαση ο ίδιος επισκέφτηκε τον χώρο τον οποίο προτείνουμε και δεν είναι άλλος από αυτόν 

τον οποίο μέσω του προγράμματος μας και το οποίο θέσαμε υπόψη του Σερραϊκού λαού και 

έτυχε της εγκρίσεως του, είναι ο χώρος στο τελωνείο. Όπου εκεί επιλέξαμε τα 10-12 στρ. 

έκτασης στα οποία θα κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Και για όλα αυτά σήμερα έχω 

να σας δώσω και αυτή την πληροφορία την ευχάριστη για να χαρείτε, ότι έχω μια επιστολή 

από την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, προς τον Δήμαρχο Σερρών κ. Ιωάννη Βλάχο: ¨κ. 

Δήμαρχε, λάβαμε την από 21/5/2008 αρ. 21553 επιστολή σας προς τον κ. Υπουργό 

Δικαιοσύνης με την οποία μας ενημερώνετε για τα προβλήματα του προταθέντος από το 2004 

χώρου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Σερρών. επίσης για την νέα σας 

πρόθεση για την χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου Σερρών στον χώρο του 

προτεινόμενου διοικητικού κέντρου¨. Καταλαβαίνετε ότι και ο Υπουργός αντιλαμβάνεται το 

εγχείρημα μας, το τι θέλουμε να κάνουμε. μιλά ο ίδιος εδώ για το Διοικητικό κέντρο και μέρος 

του Διοικητικού κέντρου είναι και το δικαστικό μέγαρο, και συνεχίζει: ¨ήδη με την επίσκεψη 

του Υπουργού Δικαιοσύνης στις Σέρρες, έχει δρομολογηθεί η λύση στο πρόβλημα του 

δικαστικού μεγάρου Σερρών. με την υπ’ αριθμ. 3151/20-6-2008 υπουργική απόφαση, 

ανατέθηκε στην εταιρεία μας, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, η μέριμνα για την απόκτηση του  
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γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου 

εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου « Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών». Κατόπιν 

αυτού με ευθύνη της εταιρείας μας, όπως προβλέπει η επικείμενη νομοθεσία, θα συγκροτηθεί 

άμεσα επιτροπή καταλληλότητας¨, αυτά είναι τα τυπικά διότι ο ίδιος ο υπουργός και οι 

παριστάμενοι και μετά την αποχώρηση τους, μετά 3 μέρες που ήρθαν οι αρμόδιοι για την 

καταλληλότητα του χώρου συμφώνησαν και συμφώνησαν άπαντες για την καταλληλότητα του 

χώρου, μας ρώτησαν τι προτείνουμε εμείς, δηλαδή ο Δήμος, ¨θεωρούμε δεδομένη την 

υποστήριξη του Δήμου σας, στο ζήτημα των αναγκαίων πολεοδομικών ρυθμίσεων¨, αυτό 

βέβαια όπως ξέρετε είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Είναι αναγκαίο να εκπονηθεί μια μελέτη, ένα 

τοπικό ρυμοτομικό, μια διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί και με τη βοήθεια βέβαια και 

του υπουργείου και είναι με συνεννόηση και με την Περιφέρεια και με τις υπερκείμενες αρχές. 

Και την συνεργασία μας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Σερρών που ήδη εκπονείται. Από το Γ.Π.Σ. 

εκεί ο χώρος προβλέπεται για τις κρατικές λειτουργίες. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, θα έχουμε άμεσα στα χέρια μας το Κρατικό Σχέδιο … πως θα κινηθεί η 

διαδικασία. ¨Να είστε σίγουρος για το ενδιαφέρον της διοίκησης για την πόλη των Σερρών και 

το καλό των πολιτών της¨.  

Αυτό ήθελα για να χαρείτε όλοι σας, ότι ήδη αυτό το εγχείρημα, έστω σε 1η φάση με 

την δημιουργία, κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό του νέου δικαστικού μεγάρου, αντάξιο 

της ιστορίας της πόλης των Σερρών, παίρνει σάρκα και οστά, είναι σε σωστό δρόμο. Από εμάς 

εξαρτάται να συνεργαστούμε, δεδομένη είναι η συνεργασία και η πρόθεση μας να βοηθήσουμε 

το Υπουργείο να επισπεύσει τις διαδικασίες. Διότι από πλευράς Υπουργείου υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον το οποίο μόλις πριν σας ανέλυσα στην σχετική επιστολή.  

Όσον αφορά το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, και εδώ δίνοντας πάντα το στίγμα της 

νέας Δ.Α., υπάρχει πάντα απόφαση του Δ.Σ. η οποία αναφέρεται στην άδεια κατεδάφισης της 

Δημοτικής Αγοράς, θυμόσαστε που πέρυσι κάναμε τις σχετικές συζητήσεις εδώ, με 

παράλληλη εντολή στη Ν.Υ. του Δήμου για την έξωση, έτσι ώστε να εξωθούν όσοι εκ των 

καταστηματαρχών συμπλήρωσαν περισσότερα από τα 16 χρόνια και είναι το σύνολο αυτών 

εκτός 2 εξαιρέσεων, η μία περίπτωση συμπληρώνει τώρα την 16ετία, να εξωθούνε ούτως ώστε 

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς και τι θα κάνουμε, 

σας πληροφορώ ότι πάλι με απόφαση του Δ.Σ., αναθέσαμε σε εξωτερικό συνεργάτη την 

διερεύνηση, την έρευνα της αγοράς για τις δυνατότητες που έχει το εγχείρημα μας στην 

Δημοτική Αγορά, πάντα στα πλαίσια του προγράμματος μας ούτως ώστε αυτή η επένδυση να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστική. Και πιστεύω, θα το δείτε εντός του Ιουλίου που θα έχουμε 

την παρουσίαση αυτής της έρευνας και αυτής της μελέτης και την ίδια μέρα, παρακάλεσα τις 

υπηρεσίες να ληφθεί σχετική απόφαση για τους όρους διακήρυξης αυτού του έργου, το οποίο 

όπως ξέρετε από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το οποίο πέρασε από εδώ και το οποίο 

εγκρίναμε, με το σύστημα της μελέτης κατασκευής και της εκμετάλλευσης δηλαδή της 

παροχής των υπηρεσιών. Σας πληροφορώ ότι η επένδυση είναι πέρα ως πέρα ελκυστική. 

Βέβαια έχει τροποποιηθεί, θα το δείτε, δεν είναι ανάγκη του παρόντος.  

Εδώ όσον αφορά το δημοτικό κατάστημα σας είχα πει ότι αυτό το κτίριο, το Δημοτικό 

Μέγαρο, δεν χρειάζονται λόγια, το βλέπει ο οποιοσδήποτε, εμείς βέβαια περισσότερο γιατί το 

ζούμε, είπαμε προχτές ότι ασφυκτιούμε εδώ μέσα και είχαμε πάρει μια απόφαση προκειμένου 

να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας να μετεγκατασταθεί τουλάχιστον μία εκ των υπηρεσιών 

ούτως ώστε οι υπόλοιπες υπηρεσίες να απλωθούν, να έχουν ένα χώρο τουλάχιστον όπως 

ορίζουν το minimum των προδιαγραφών των standards για τους εργαζομένους, να έχουν έναν 

χώρο τουλάχιστον 8-10 τ.μ. και σαν πρώτη κίνηση πήραμε την απόφαση για την 

μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας σε έναν άλλον χώρο το οποίο πράγματι έγινε και 

υλοποιήθηκε.  
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Όσο δε αφορά τη μελέτη για τους υπόλοιπους χώρους, σας είπα και άλλη φορά, χτες 

είχαμε εδώ έναν υφυπουργό τον κ. … και έτρεμε η ψυχή μου μη θελήσει ο άνθρωπος να πάει 

σε μια τουαλέτα. Όλα αυτά έχουν προχωρήσει, με τη βοήθεια βέβαια του ειδικού συνεργάτη, 

εντός αρχιτέκτονα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών εδώ αλλά και τη δέσμευση μας για το lifting 

του Δημοτικού Μεγάρου. Και αυτό πολύ σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι θα είναι στη διάθεση 

σας ούτως ώστε να γίνει και εδώ ένα τεύχος δημοπράτησης, έχουμε φτάσει και στη μελέτη 

εφαρμογής, να μπορέσουμε πολύ σύντομα να δημοπρατήσουμε αυτό το έργο, ούτως ώστε του 

χρόνου, και αυτό δεσμεύτηκα στους παριστάμενους προσκεκλημένους εδώ, στρατηγό, 

σεβασμιότατο, Υπουργό, βουλευτές, ότι ελπίζω του χρόνου, αυτός ο χώρος εδώ, το Δημοτικό 

Μέγαρο να είναι τελείως διαφορετικό, θα είναι αγνώριστο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 

Βέβαια και γι’ αυτό πάνω σ’ αυτό το θέμα ζητώ τη βοήθεια σας.  

Μία άλλη δέσμευση κ. Πρόεδρε, και γι’ αυτό υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και 

μπορείτε να ανατρέξετε σε αποφάσεις του Δ.Σ., είναι η αξιοποίηση της κοιλάδας των Αγ. 

Αναργύρων και της Αγ. Βαρβάρας. Όπως ξέρετε ότι ούτε οριοθέτηση της κοιλάδας υπάρχει 

ούτε της μίας ούτε της άλλης, ούτε η διευθέτηση του χειμάρρου. Και εδώ ήταν που το Δ.Σ. 

πήρε την απόφαση και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός εξωτερικού συνεργάτη, ειδικού τεχνοκράτη 

για τη συγκρότηση φακέλου προκήρυξης της μελέτης οριοθέτησης-διευθέτησης- 

αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων-ανάπλασης-τεύχους δημοπράτησης-μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, πέρασαν από το τεχνικό συμβούλιο όπως ορίζουν 

οι διαδικασίες, και πάλι εντός του καλοκαιριού θα έρθει και η μία μελέτη και η άλλη 

προκειμένου να εγκρίνουμε τους όρους δημοπράτησης αυτών των μελετών ούτως ώστε και οι 

κοιλάδες οι δύο που εμφανίζουν σήμερα την εικόνα που εμφανίζουν να πάρουν μια μορφή που 

τους πρέπει, μια μορφή την οποία είχαμε τη χαρά να δείξουμε στον Σερραϊκό λαό, το όραμα 

μας, το πρόγραμμα, το σχεδιασμό μας. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι και για τη μια κοιλάδα 

εφαρμόσαμε μια μελέτη, τη διαχειριστική μελέτη όσον αφορά τις συστάδες και είχαμε και 

εκείνη  τη φασαρία που είχαμε, δικαιολογημένη, αλλά πιστεύω ότι η εικόνα που εμφανίζει η 

κοιλάδα Αγ. Αναργύρων σήμερα, δικαιώνει τους επιστήμονες, δικαιώνει όλους αυτούς οι 

οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη, δασάρχης και αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου, με την κοπή 

αυτών των υπέργηρων και επικίνδυνων δέντρων ως επί τω πλείστον αφορά τις υπέργηρες 

λεύκες, ούτως ώστε να αναπνεύσουν τα υπόλοιπα μικρά δεντράκια και να έχουμε αυτή την 

ανάπτυξη όσον αφορά το πράσινο. Και εδώ πρέπει να πω ότι και το πράσινο στην κοιλάδα Αγ. 

Βαρβάρας, αν θέλετε μετά να πάρει το λόγο ο κ. Αντιδήμαρχος επί των έργων για το πόσα 

δέντρα έχουμε φυτέψει στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, δηλαδή από τον 1ο χρόνο δείχνουμε το 

στίγμα μας, δείχνουμε τη διάθεση μας, δείχνουμε τη δουλειά που όλοι μας καταβάλλουμε 

πολλές ώρες το 24ωρο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και αρχίζουμε την υλοποίηση του 

προγράμματος μας. Αυτό αφορά την κοιλάδα της Αγ. Βαρβάρας, αναφέρθηκα στην κοιλάδα 

των Αγ. Αναργύρων.  

Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε κυρίαρχο μέλημα μας, είχαμε και την εμπειρία του 

2004 με εκείνη την πλημμύρα και την επικινδυνότητα την οποία παρουσιάζουν οι χείμαρροι 

και ένεκα των τελευταίων καιρικών αλλαγών, των μεταβολών των οποίων όλοι 

παρακολουθούμε είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, μέλημα μας ήταν 

και γι’ αυτό θα ήθελα πάλι ο κ. Αναστασιάδης να πει για την καθαριότητα και τον καθαρισμό 

που κάναμε σε χειμάρρους οι οποίοι από καταβολής αυτής της πόλης είχαν να καθαριστούν. 

Και αναφέρομαι στον καθαρισμό της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, από τη Μεγ. Αλεξάνδρου και 

κάτω, ζήσαμε όλοι στην προηγούμενη θητεία, τις θητείες των προηγούμενων Δ.Σ., … και όλοι 

ζούμε τα ακραία φαινόμενα των βροχοπτώσεων και δεν έχει αυτές τις εικόνες και 

καταστροφές που έχουν άλλες πόλεις στη χώρα μας. 
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Και έρχομαι στους χώρους στάθμευσης και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης το 

οποίο προσφάτως, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα μας απασχόλησε και είναι μια 

παρέμβαση. 

Εγώ δεν έχω λόγους να διαφωνήσω και σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι 

λαμβάνουμε υπόψη όλους τους φορείς αλλά επιτέλους κάποιες αποφάσεις πρέπει να παρθούν. 

Σίγουρα βασική προϋπόθεση για να πετύχει το κυκλοφοριακό, οι ρυθμίσεις οι κυκλοφοριακές 

και να είμαστε σε θέση να πεζοδρομήσουμε το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης των 

Σερρών έτσι όπως δεσμευτήκαμε για μια πόλη σύγχρονη και ωραία, για μια πόλη Ευρωπαϊκή, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κατασκευή των χώρων στάθμευσης.  

Όλοι ξέρετε ότι είχαμε πάρει την απόφαση την προηγούμενη χρονιά και προς αυτή την 

κατεύθυνση, συνεπέστατοι ως προς την υλοποίηση του προγράμματος μας, πάρθηκε η 

απόφαση προκειμένου το έργο της κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης πίσω από το 

χώρο στο δημοτικό χώρο της Νομαρχίας να πάρει σάρκα και οστά. Τα αποτελέσματα σας είπα 

και το επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης θα τα 

συζητήσουμε εδώ και θα χρειαστεί πάλι εδώ σύντομα να ασχοληθεί το Δ.Σ. και να πάρει 

σοβαρότατες αποφάσεις, διότι υπήρξε η προετοιμασία όλων αυτών των δεσμεύσεων μας την 

προηγούμενη χρονιά και γι’ αυτό νομίζω και κρίνω σκόπιμο ότι πρέπει να αναφερθώ. 

Βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε συνεργασία, σε συνεννόηση εδώ και με αποφάσεις που 

είναι εκτός Δήμου, αλλά θα μιλήσω και, γιατί έχει σχέση με τον δήμο των Σερρών, είναι η 

απομάκρυνση, γιατί το βάλαμε στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, βάλαμε την εξής 

παράγραφο προς τους ενδιαφερομένους επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες, τη φράση: 

¨προοπτική επέκτασης¨, και αναφερόμασταν στον αύλειο χώρο πίσω από την νομαρχία, τον 

χώρο τον οποίο καταλαμβάνει τόσο το τμήμα Συγκοινωνιών όσο και η ΤΥΔΚ. Πάνω σ’ αυτό 

ήθελα να σας πω ότι πριν από λίγο τελείωσε και ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση των 

μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, όπου είχαμε εκεί μια συνέλευση των μετόχων 

και στα θέματα εκεί προς ενημέρωση, τόσο ο κ. Νομάρχης, όσο και εγώ, αναφερθήκαμε σ’ 

αυτό το θέμα καθότι το τμήμα Συγκοινωνιών αν θα απομακρυνθεί, βέβαια είναι μια 

προσπάθεια η οποία έγινε και από την προηγούμενη Δ.Α. και σε συνεργασία πάντοτε με την 

Νομαρχία και βέβαια εκεί να εξεύρουμε τη λύση για την απομάκρυνση του κτιρίου της ΤΥΔΚ. 

Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, δρομολογήθηκε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη ο οποίος 

ήταν ενημερωμένος για την μετεγκατάσταση εκεί όπου εμείς προτείνουμε σαν ΚΕΔΚ και εδώ 

έρχομαι να ευχαριστήσω και δημόσια τους συνεργάτες μου τους δημάρχους, οι οποίοι 

κατανοούν το πρόβλημα και για δική τους επιπλέον εξυπηρέτηση να συστεγαστεί το 

επιστημονικό δυναμικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών μαζί με όλο το τεχνικό 

προσωπικό που διαθέτει αυτή η υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων που έχει να κάνει με τους 

Καποδιστριακούς δήμους εκτός βέβαια του Δήμου Σερρών ο οποίος διαθέτει τη δική του Τ.Υ. 

Με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον τον χώρο θα έχουμε μια κυψέλη παραγωγής μελετών, έργων 

και παρακολούθησης ώσπου να ωριμάσουν όλα αυτά τα έργα τα οποία προτείνουν οι 

Καποδιστριακοί δήμοι για να ενταχθούν στην 4η περίοδο στο ΕΣΠΑ.  

Βέβαια να υπενθυμίσουμε για τους χώρους στάθμευσης ότι στον σχεδιασμό της 

Δημοτικής Αγοράς, εκεί προγραμματίζεται ένας υπόγειος χώρος στάθμευσης 2όροφος, αλλά 

θα αφήσουμε και το ενδεχόμενο να πάμε λίγο πιο κάτω σε ένα 3όροφο χώρο στάθμευσης. Και 

βέβαια για έναν άλλο χώρο στάθμευσης που προέκυψε στη συζήτηση και ήταν στο μυαλό μου, 

θα αναφερθώ στα σοβαρότερα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο χρόνο τον οποίο 

τρέχει και θα βάλω και εδώ ένα χρονοδιάγραμμα, πάλι επαναλαμβάνω ότι αντίπαλος μας είναι 

ο χρόνος, προκειμένου η πόλη μας να γίνει τουλάχιστον ανταγωνιστική. Και βέβαια ο 

περιφερειακός χώρος στάθμευσης που την ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση το Δ.Σ., το 

περιφερειακό πάρκιν στο στρατόπεδο Εμ. Παπά.  
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Για τις δενδροφυτεύσεις αναφέρθηκα. Και θέλω να πω ότι επίσης δώσαμε ένα στίγμα 

ότι ο Δήμος δεν είναι μόνο το κέντρο αλλά είναι και οι συνοικισμοί με τη μορφή η οποία 

απέμεινε σ’ αυτούς και … Γι’ αυτό έχουμε να επιδείξουμε 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο 

το οποίο χρίζει βελτίωσης και εργασιών απαραίτητων ούτως ώστε να βελτιωθεί και το άλλο το 

γήπεδο στην περιοχή των Σφαγείων, πηγαίνοντας για το αμαξοστάσιο του Δήμου όπου εκεί 

πραγματικά ήταν ένας σκουπιδότοπος. Τρόμαζε κανείς να βλέπει τα μπάζα και τα σκουπίδια 

να είναι σε ύψος 5-7 μ. Όλο αυτό καθαρίστηκε, σε επίπεδο γειτονιάς έγινε ένα πάρα πολύ 

ωραίο γήπεδο, ούτως ώστε να το χαίρονται. Αλλά και αυτό εδώ, θέλω να πω, ότι χρίζει 

περαιτέρω εργασιών ούτως ώστε να γίνει ένα πραγματικά ωραίο γήπεδο, όχι απλώς ένας 

χώρος όπου θα πηγαίνουν τα παιδιά. Όταν λέμε γήπεδο ποδοσφαίρου, εννοούμε γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Να το δούμε γιατί η υποδομή εκεί υπάρχει. 

Και βέβαια για τις παιδικές χαρές, πάλι σε επίπεδο γειτονιάς έχουμε κατασκευάσει και 

κατασκευάζονται.  

Θέλω να αναφερθώ και στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο αν και δεν ήταν στο 

πρόγραμμα μας, παρόλα αυτά νοιαστήκαμε και δρομολογήσαμε, όπως κοινή ομολογία είνα ότι 

έγινε ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η δημιουργία και η 

κατασκευή ενός νέου γηπέδου ποδοσφαίρου. Γιατί πάντοτε είχαμε υπόψη μας την 

απελευθέρωση του χώρου τον οποίο καταλαμβάνει σήμερα το γήπεδο, ως χώρος του 

κεντρικού πάρκου για το οποίο θα συζητήσουμε λίγο παρακάτω, και επ’ ευκαιρία της ανόδου 

του Πανσερραϊκού και της ιστορίας του Σερραϊκού ποδοσφαίρου, από το γήπεδο με την εικόνα 

και την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα κατά την άποψη μου και την άποψη του Σερραϊκού 

λαού δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα όνειρα του. Έτσι ακριβώς έχουμε αυτή την 

μελέτη η οποία ερευνά τους δυνητικούς χώρους από τις προτάσεις που δεχθήκαμε, και ο 

Δήμος έκανε τις δικές του προτάσεις αλλά και οι όμοροι δήμοι, δήμοι οι οποίοι διαθέτουν 150 

στρ. απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, είχαμε τα αποτελέσματα 

αυτής της μελέτης, αυτής της έρευνας, ένα βήμα πολύ σημαντικό και βέβαια σήμερα βρίσκεται 

στα χέρια ενός τεχνοκράτη ο οποίος εξετάζει επιχειρηματικά αυτούς τους χώρους γιατί μην 

ξεχνάτε ότι η πολιτεία τέτοια έργα δεν τα χρηματοδοτεί και επομένως πρέπει να ανατρέξουμε 

σε ιδιώτη επενδυτή, πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτό που λένε όλοι ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα). Και βέβαια και εδώ πάλι θέλω να πω ότι το πρόβλημα το οποίο 

παρουσίασε και παρουσιάζει και έχει να κάνει σε σχέση με τα Μ.Μ.Ε. είναι ότι έχουμε 

εκπονήσει μια μελέτη και την οποία λίαν συντόμως θα παρουσιάσουμε ούτως ώστε και το 

τελευταίο ορεινό, ημιορεινό χωριό και οικισμός, όπως πχ. ο Ελαιώνας, να έχουν την 

δυνατότητα να παρακολουθούνε τα τοπικά και τα πανελλήνιας εμβέλειας Μ.Μ.Ε. και 

αναφέρομαι στις τηλεοράσεις και βέβαια αυτή η μελέτη την οποία θα παρουσιάσουμε πιστεύω 

ότι θα γίνει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό και στα πλαίσια της προστασίας του 

περιβάλλοντος μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να γίνονται σε καθημερινή βάση οι 

έλεγχοι για τους ρύπους της ατμόσφαιρας, για τα υπόγεια λήμματα, για τους ρύπους από τον 

ήχο και άλλες παρεμβάσεις.  

Για τα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι 

συνεχίσαμε όλα τα έργα τα οποία εντάχθηκαν από την προηγούμενη Δ.Α. και συνεχίζονται και 

τα παρακολουθείτε και είναι βέβαια σε μία καλή σειρά.  

Εκεί που έχουμε μόνο ένα πρόβλημα και το ξέρετε, είναι τα έργα τα οποία είχαν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 2004. Που είναι το κολυμβητήριο και είναι και το κλειστό 

γυμναστήριο. Δεν μείναμε αδιάφοροι απεναντίας μας καίει και είναι ένας μόνιμος 

πονοκέφαλος. Αλλά με συζητήσεις που κάνουμε με άλλους συναδέλφους και κυρίως με τον 

Γ.Γ. της Κεντρικής Περιφέρειας Μακεδονίας, αυτή τη κατάσταση που εμφανίζουν αυτά τα 

έργα στις Σέρρες και στην Περιφέρεια εμφανίζουν σε όλη τη χώρα. Βέβαια κεντρικά θα παρθεί  
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μια απόφαση μέσω του ΥΠΕΣ και προσανατολίζονται από το 20% του ΘΗΣΕΑ να μπει 

χρηματοδότηση ούτως ώστε να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα.  

Βέβαια υπήρχε μια … και υπάρχει μια προέγκριση για τα γήπεδα του πάρκου της 

Ομόνοιας. Εκεί όμως θέλω να σας πω ότι εδώ δώσαμε μια προτεραιότητα στην ολοκλήρωση 

των έργων υποδομής και των κτιριακών του Αυτοκινητοδρομίου και γι’ αυτόν τον λόγο 

έμειναν πίσω οι μελέτες για την αξιοποίηση αυτών των χώρων, των γηπέδων στο πάρκο της 

Ομόνοιας. Κατά την άποψη μου πιστεύω ότι καλά κάναμε γιατί ήταν και το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα και έπρεπε να γίνει η ολοκλήρωση. Εδώ θέλω να πω ότι ο Δήμος των Σερρών, 

όπως σας τον περιέγραψα προηγούμενα, με τα χαρακτηριστικά του, με το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του, κατά την άποψη μου δεν έχει εκείνο το απαραίτητο επιστημονικό 

προσωπικό, έχει επιστημονικό προσωπικό ικανό, ικανότατο, χρίζει στελέχωσης ακόμη και 

άλλων για να μπορούμε να παρακολουθούμε όλα αυτά τα έργα τα οποία είχα την ευκαιρία να 

σας περιγράψω.  

Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, δίνοντας βέβαια μια απάντηση στην 

καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, στον σχεδιασμό και σε όλες τις αποφάσεις που εσείς 

εγκρίνατε και σας ευχαριστώ που το κάνατε προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της 

Δ.Α., αυτόν τον σχεδιασμό μας, αυτόν τον προγραμματισμό μας, είναι το τι έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα και βέβαια βάλαμε ένα χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον 15 

με τέλος Νοεμβρίου όλα αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε, να τα δρομολογήσουμε όλοι από 

κοινού και γι’ αυτό ζητώ και τη βοήθεια σας, αυτά τα θέματα … (αλλαγή κασέτας) … και 

επίσης κ. Πρόεδρε να γίνει ένας φάκελος ο οποίος θα είναι στη διάθεση όλων των δημοτικών 

συμβούλων που αφορά την ιστορία του κεντρικού πάρκου από τον σχεδιασμό του το 1925 

μέχρι τώρα, … ότι ενέργειες υπάρχουν, ότι προτάσεις υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε, 

να υπάρχει μια συνοπτική έκθεση της ιστορίας, ούτως ώστε να ελπίζουμε ότι σ’ αυτή 

τουλάχιστον την 4ετία το κεντρικό πάρκο της πόλης θα πάρει μορφή, θα πάρει σάρκα και 

οστά. Και θα ήθελα όλοι σας σ’ αυτό να συμβάλλετε με την ενασχόληση σας στο σπουδαίο 

αυτό πρόγραμμα του κεντρικού πάρκου.  

Και για τα Γ’ Νεκροταφεία είχα μια ευκαιρία να αναφερθώ και σύντομα οι υπηρεσίες 

έχουν ετοιμάσει την προώθηση του σχετικού φακέλου για να ενταχθεί προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι απαραίτητο, είναι η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Εγκρίναμε 

την πρώτη φάση, έχει έρθει η έγκριση που ζητούσαμε και οι απόψεις της εταιρείας μελετητές 

οι οποίοι ανέλαβαν και είναι σε μια διαβούλευση η υπηρεσία μας εδώ έχει στείλει σε όλους 

τους εμπλεκόμενους, δασαρχείο – Δ/νση Πολεοδομίας – Νομαρχία – Στρατό, στα 

επιμελητήρια κ.α. ούτως ώστε να έχουμε επί του προτεινομένου από πλευράς μελετητών 

απόψεις για να έρθουμε εδώ να αποφασίσουμε. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι. Εγκρίθηκε το 

Εθνικό χωροταξικό, αλλά είναι υπό έγκριση, είναι σε μια δημόσια διαβούλευση όλα τα 

επιμέρους χωροταξικό που αφορά την ενέργεια, τον τουρισμό, την βιομηχανία, την γεωργία, 

την κτηνοτροφία, και άποψη δική μου είναι και ενόψει της συνένωσης των δήμων στο εγγύς 

μέλλον και τη διοικητική μεταρρύθμιση, ότι πρέπει να περιμένουμε και αυτά τα ειδικά 

χωροταξικά προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια τελική πρόταση, διότι κακά τα ψέματα πρέπει 

να κάνουμε μια σοβαρή και σε βάθος έρευνα για το ποια πόλη θέλουμε, πως πρέπει 

πολεοδομικά και πως πρέπει να λειτουργεί αυτή η πόλη σωστά, και μια πόλη που θα αντέξει 

στο βάθος του χρόνου.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι το κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ. 

Έργο το οποίο ξεκίνησε, την ιστορία την ξέρετε, το αγοράσαμε, το μελετήσαμε, εντάχθηκε, 

χρηματοδοτήθηκε και πάρθηκε και ένα δάνειο προκειμένου να ολοκληρωθεί. Εδώ σ’ αυτό το 

σημείο αναφέρομαι στον φορέα ο οποίος θα λειτουργήσει τα ΑΣΤΕΡΙΑ και από πού θα 

βρεθούν  οι  πόροι,  διότι μην ξεχνάτε το είπαμε και στην δημαρχιακή, τον προβληματισμό τον 
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οποίο έθεσα, ότι τα ΑΣΤΕΡΙΑ κάθε μέρα θέλουν € και όχι ένα και δύο αλλά πολλά € σε 

καθημερινή βάση για να λειτουργήσουν και πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα του φορέα 

που θα διαχειρίζεται, ποιος θα αναλάβει και από πού θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία και η 

συντήρηση του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ και το θέμα κατά την άποψη μου είναι πέρα ως 

πέρα σοβαρό.  

Μαζί με τα ΑΣΤΕΡΙΑ βάζω και το πρόβλημα του ΟΡΦΕΑ γιατί είχαμε πει εδώ και 

συνεχίζουμε να εμμένουμε στην άποψη μας ότι ο ΟΡΦΕΑΣ πρέπει να παραμείνει έδρα του 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών το οποίο όμως, είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη χρονιά να γίνει μια 

συζήτηση εδώ, και η κ. Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ να σας περιγράψει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται. Οπωσδήποτε χρίζει της αναμόρφωσης της στέγης και της ανακατασκευής της 

στέγης και της συντήρησης και της ανακατασκευής γενικότερα του θεάτρου του ΟΡΦΕΑ 

προκειμένου να δοθεί μια αξιοπρεπή … του δημοτικού θεάτρου.  

Εδώ θέλω να σας πω για να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία ότι εξασφαλίσαμε από 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, μια χρηματοδότηση πάνω από 2 εκ. 

€ το οποίο εντός των επομένων θα μας έρθουν. Με τις συχνές επαφές μας, με τις συχνές 

οχλήσεις μας και παρουσιάσεις των προβλημάτων και βέβαια μην το εκλάβετε ότι 

αναφέρθηκα στον κ. Υπουργό ότι δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο μεγάλο όπως το 

κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ να χρησιμοποιήσει έσοδα από αυτά που δεν έχει ο Δήμος και να 

προστρέχει στη λήψη δανείου που τα τοκοχρεωλύσια για τον δήμο Σερρών τρέχουν και 

τρέχουν. Στο σύνολο αυτών των χρημάτων που στη χρονιά αυτή θα έχω την ευκαιρία στο 

τέλος της τοποθέτησης μου να αναφερθώ, θα δείτε και θα κάνετε μια άθροιση όλων αυτών που 

σας προανέφερα.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει σύντομα να απασχολήσει είναι η επικινδυνότητα που 

εμφανίζει ο Κουλάς, η Ακρόπολη των Σερρών. Το θέμα αυτό κατά την επίσκεψη του κ. 

Κοντού, παρουσία όλων και των Μ.Μ.Ε. το θέσαμε, είπαμε να κάνουμε σχετικό τεχνικό 

δελτίο, και ελπίζουμε να τύχουμε της χρηματοδότησης, να βρούμε έναν τρόπο να το 

χρηματοδοτήσουμε αλλά δεν σας κρύβω ότι η ψυχή μας και η καρδιά μας χτυπά σε 

καθημερινή βάση, ουαί και αλίμονο μας μη συμβεί κάτι, δεν ξέρω τι να κάνω, το λέω για να 

μην γίνει, μην κατρακυλήσουν αυτές οι πέτρες. Και μια που αναφέρθηκα στην Ακρόπολη των 

Σερρών που πάση θυσία πρέπει να βρούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να εκλείψει 

αυτός ο κίνδυνος, και να αναφερθώ και στους χωματόλοφους. Από ότι θυμάμαι έχει γίνει μια 

έρευνα σε επίπεδο ΤΕΙ οι οποίοι είπαν ότι η εξασθένηση των δασών και η διάβρωση από τις 

βροχές, όλοι αυτοί οι χωματόλοφοι,  πρέπει να και αυτοί να έχουν μια μέριμνα και πιστεύω και 

πρέπει να μας απασχολήσει, να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες εκεί, είναι θέμα το 

οποίο μπορεί να φαίνεται αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μ’ αρέσει να επικινδυνολογώ και 

δεν μ’ αρέσει να σκέφτομαι άσχημα πράγματα, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει να μας 

απασχολούν, γιατί με απασχολούν και θέλω αυτή την αγωνία μου να την μεταφέρω και σε 

εσάς και αυτό το θέμα θα έρθει προς συζήτηση εδώ στο Δ.Σ.  

Μια άλλη δέσμευση μας και μια επαφή μας την οποία έχουμε να επικαιροποιήσουμε 

απόφαση παλιά του Δ.Σ. και προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. και αυτό το θέμα θα έρθει να πάρουμε 

τη σωστή απόφαση, αλλά σας το αναφέρω γιατί έχουν γίνει συνεννοήσεις του Δημάρχου με 

τους ανθρώπους, με την Τ.Υ. του ΟΕΚ προκειμένου στην περιοχή του Κρίνου και διευθετείται 

το θέμα του χαρακτηρισμού του χώρου, να παραχωρήσουμε αυτά τα 100 στρ. να τα 

ανταλλάξουμε με τα 10 στρ. εντός σχεδίου του ΟΕΚ που βρίσκονται μεταξύ του 

Σαρανταπόρου και Φλωρίνης, προκειμένου ο ΟΕΚ με τη σειρά του να έρθει να κατασκευάσει 

αυτές τις 400 κατοικίες και θα είναι πέραν της εξυπηρέτησης, πέραν της ανακούφισης που θα 

έχουν και θα απολαύσουν νέες κατοικίες, σύγχρονες και μοντέρνες και λειτουργικές οι 

εργάτες, θα έχουν μια τόνωση στην αγορά γιατί αυτά τα 30 δις, αναφέρομαι σε δραχμές, θα 

τονώσουν  την  τοπική  αγορά  διότι και εργατικό δυναμικό και προμήθειες και υλικά όλα αυτά 
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στους όρους που θα βάλουμε να γίνουν από την τοπική μας αγορά. Και αυτό είναι ένα θέμα το 

οποίο σύντομα, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, μέχρι τέλος Νοεμβρίου πρέπει να έχουν 

θεμελιωθεί.  

Και πρέπει να αναφερθώ και στους ξενώνες της Χρυσοπηγής. Οι ξενώνες της 

Χρυσοπηγής μας απασχόλησαν και το ξαναβάζω το θέμα. Το εντάξαμε στο 20% του ΘΗΣΕΑ, 

έχω την πληροφορία ότι δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα έργα, διότι όλη η χώρα και οι δήμοι 

προστρέχουν σ’ αυτό το 20% του ΘΗΣΕΑ, εδώ κάνω κάποιες άλλες σκέψεις, σκέψεις που είχα 

και παλιότερα, να δούμε ποιος μπορεί να δουλέψει αυτές τις εγκαταστάσεις, το ξενοδοχείο, 

γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα θέμα και γι’ αυτό πρέπει να γίνει ένας φάκελος και να 

τεθεί υπόψη και να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για να καταθέσουν εν 

ευθέτω χρόνο τις προτάσεις τους για την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργία αυτού του 

χώρου. Παραδείγματα έχουμε και η Ξάνθη διαθέτει και έδωσε σε ιδιώτες ένα ξενοδοχείο, και η 

Λάρισα έχει ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, και εισπράττει του κόσμου τα χρήματα από αυτή 

του την ενέργεια και μετά από 18 χρόνια αυτό το ξενοδοχείο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του 

Δήμου Λαρισαίων και είναι και άλλα παραδείγματα. Και αυτό το θέμα των ξενώνων της 

Χρυσοπηγής το βλέπουμε και το εξετάζουμε μέσω της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. και βρίσκεται 

προς το τέλος του όπου και διευθετείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

Και κρίνω κ. Πρόεδρε να κάνω μια αναφορά στα στρατόπεδα και να πω το εξής απλό, 

άλλο είναι κ. συνάδελφοι και να το επαναλάβω γιατί έτσι το καταλαβαίνω και έτσι είναι ο 

νόμος που διέπει την παραχώρηση των στρατοπέδων στους ΟΤΑ και άλλο είναι αυτό που το 

Δ.Σ. με την πρόσφατη απόφαση που πήρε και έχει να κάνει απλά με την αισθητική της πόλης 

γενικότερα και την ασφάλεια των κατοίκων. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό πρέπει να 

σας πω ότι πρέπει να το πετύχουμε και πρέπει να το πετύχουμε πριν από το παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. Και σ’ αυτό θέλω τη βοήθεια σας και το υπόμνημα γράφει επακριβώς ¨αυτά τα 

οποία ζητάμε είναι ανεξάρτητα από το νόμο και την οριστική παραχώρηση ή διευθέτηση¨. 

Αυτό τα λέει όλα, δεν υπάρχει καμία από πλευράς μας υποχώρηση στο θέμα αυτό. Το μόνο 

που είναι ότι η άποψη της Δ.Α. είναι αυτή που ήταν και της προηγούμενης Δ.Α. να δράσουμε 

μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος νόμου. Τον νόμο ορκιστήκαμε να τον εφαρμόζουμε, τους 

νόμους τους αλλάζουν το κοινοβούλιο, οι βουλευτές. Και αυτό το κάναμε, παρέλασαν όλοι οι 

βουλευτές, όχι μόνο για το θέμα των στρατοπέδων, ζήτησα τη βοήθεια τους για τροπολογίες, 

για τροποποιήσεις νόμων και μεταξύ αυτών ήταν, τους έδωσα κατά τον καλύτερο τρόπο, 

πιστεύω να κατανοήσουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νόμος 2745/99 βάζει για την 

παραχώρηση και την ανταλλαγή των στρατοπέδων μέσω της υπηρεσίας … είναι όχι μόνο για 

τον δήμο των Σερρών αλλά ιδιαίτερα για τον δήμο των Σερρών και τους άλλους δήμους είναι 

όροι δυσβάσταχτοι. Αυτό το λέω και αυτό το κάναμε.  

Για το 2%, θα ήθελα να πω ότι αυτό που είχαμε δεσμευτεί σε όλους αυτούς και η 

άποψη μας παραμένει η ίδια, και έχω αποδεικτικά πάνω σ’ αυτό, ότι εμείς σε όλους δημόσια, 

επίσημα και εδώ που τους καλέσαμε τους είπαμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ως πρόεδρος της Τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων και ως Δήμαρχος 

Σερρών, ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την τροποποίηση αυτού του νόμου. Αυτό 

πάλι ήταν ένα θέμα ενημέρωσης από πλευράς μου και απαίτησης από τους βουλευτές να το 

καταλάβουν και μαζί με συναδέλφους να τροποποιήσουν τον νόμο, μάλιστα τους έδωσα και το 

κείμενο του νόμου που χρειαζόταν μια προσθήκη, σε μια ψήφιση ενός νόμου να περάσουν μια 

τροπολογία ούτως ώστε αυτό το 2% να ήταν δυνητικό. Πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση 

κινήθηκε και η ΚΕΔΚΕ και είχαμε κάποια αποτελέσματα. Είχαμε τις βάσιμες πληροφορίες και 

αυτό υπάρχει, κάποιες αντιδράσεις από πλευράς κάποιων τουριστικών δήμων οι οποίοι δεν 

συμφωνούν με την κατάργηση αυτού του 2% ή με την τροποποίηση αυτού του 2% γιατί αυτοί 

όπως είναι ολοφάνερο έχουν πάρα πολλά έσοδα από την είσπραξη του 2% που είναι υπέρ των 

παρεπιδημούντων. 
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Εδώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός, όλο αυτό το όραμα 

δεν είναι τυχαίο, πριν χρόνια το Δ.Σ. Σερρών πήρε μια απόφαση κατά την άποψη μου 

πολύτιμη, να αναθέσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το γνωστό σε όλους 

μας ερευνητικό πρόγραμμα και βάσει αυτού του ερευνητικού προγράμματος, όλα αυτά τα 

οποία προανέφερα στον χρόνο τον οποίο βάζουμε ανάπτυξης και ανάδειξης αυτής της πόλης 

βάζουμε ότι έχει να κάνει … διότι πράγματι πρέπει να λάβουμε και εμείς τουλάχιστον 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αποφάσεις, την έρευνα του πανεπιστημίου που έδειξε ότι οι 

Σέρρες σαν πόλη πρέπει να αναπτύξει λειτουργίες δορυφορικού πολεοδομικού συγκροτήματος 

σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αναφέρω διότι σύντομα θα μας απασχολήσουν πολύ 

σοβαρά θέματα, είναι αυτά που ακούγονται και προσανατολίζεται η κεντρική εξουσία για τις 

συνενώσεις των νομών. Κάνω αυτή την αναφορά διότι εμείς έχουμε στοιχεία στα χέρια μας 

και αναφέρομαι σ’ αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο προκύπτει αυτό το συμπέρασμα 

και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σ’ αυτό το θέμα, 

έχουμε ατράνταχτα επιχειρήματα για να πούμε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε ενδοχώρα της 

Θεσσαλονίκης και ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε σ’ αυτή τη θέση, εκμεταλλευόμενοι αν 

θέλετε και την γεωπολιτική μας θέση, και πάλι κάνω χρήση κάποιας άλλης έρευνας του 

ΟΑΑΣΑ που έχει σαν πόλο ανάπτυξης, ο κ. Μωυσιάδης χειρίστηκε ένα ανάλογο θέμα για την 

συνένωση με τους δήμους εδώ της γείτονος χώρας της Βουλγαρίας. Και βέβαια εκείνο το 

ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο για μένα, εγώ το θυμόμουν πάρα πολύ καλά γιατί είχα 

συμφωνήσει και είχα  υπερθεματίσει υπέρ της εκπόνησης του άσχετα αν είχε την κατάληξη 

που είχε, κακώς για μένα, δυσάρεστη για τον δήμο, το λέω και δημόσια πλέον, που έβγαζε 

τους 3 άξονες ανάπτυξης και τον μνημιακό κυρίως άξονα που έχει να κάνει με την ιστορική 

είσοδο της πόλης και αναφέρομαι στην οδό Ι. Δραγούμη και την πλατεία του ΙΚΑ. Να 

αναφερθώ στον άξονα ανάπτυξης που είχε, Δήμος - Μεραρχία – Νομαρχία, και τον άλλον 

άξονα ανάπτυξης που είχε να κάνει με την πλατεία Εμπορείου και το στρατόπεδο Παπαλουκά.  

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικότητα και είναι η 

αλήθεια, όταν ανεβήκαμε σαν Δ.Α. εδώ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα όσον 

αφορά το θέμα της καθαριότητας και βέβαια επειδή έχω μια εμπειρία στον τομέα της 

καθαριότητας και στον τρόπο τον οποίο πρέπει να γίνεται η συγκομιδή και η εναπόθεση των 

απορριμμάτων, πήγαμε ακόμη περισσότερο για να προλάβουμε τον χρόνο. Αναφέρομαι για 

την ανάσταση της ΕΣΑΝΣ, της προσαρμογής στην τελευταία νομοθεσία στις οδηγίες της Ε.Ε. 

και προτιμήσαμε, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μας και γιατί έτσι λειτουργούμε, να κοιτάμε 

μπροστά και να μην κοιτάζουμε πίσω, διότι αν ήταν να κοιτάζουμε πίσω, ακόμη θα ήμασταν 

εδώ να διαπληκτιζόμαστε, να μαλώνουμε, να διαφωνούμε για την τύχη αυτής της εταιρείας. 

Και το αναφέρω αυτό διότι παρέλαβα, γνωρίζοντας την κατάσταση του υπάρχοντος ΧΥΤΑ, 

έργο το οποίο δημιουργήθηκε από την προηγούμενη θητεία τη δική μας, και βέβαια κάναμε 

χρήση μιας προκαταρκτικής μελέτης της προηγούμενης Δ.Α. αλλά εν πάση περιπτώσει ο 

Δήμος των Σερρών είναι από τους λίγους δήμους στη χώρα που διαθέτει έναν οργανωμένο, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αλλά όταν 

ήρθαμε ως Δ.Α. ετέθη το πρόβλημα επί τάπητος, ότι αυτός ο χώρος έχει κορεστεί, είχε γίνει 

από την προηγούμενη Δ.Α. μια επέκταση, είναι σε εξέλιξη μια μελέτη επέκτασης του 

υπάρχοντος ΧΥΤΑ, αυτές τις μέρες γίνεται η ανάθεση, περάσαμε από την δημαρχιακή 

επιτροπή, περάσαμε ενστάσεις και επιτέλους σαν πόλη Σερρών δεν έχουμε πρόβλημα αλλά με 

την ιδιότητα μου, γιατί και αυτός ο νέος χώρος τον οποίο προγραμματίζουμε να επεκτείνουμε 

είναι κάποιας χρονικής διάρκειας, καλό θα είναι από τώρα να σκεφτόμαστε σε βάθος χρόνου, 

όπως συνηθίζω να λέω, γιατί έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γιατί αυτοί οι σχεδιασμοί 

χαρακτηρίζουν την κάθε Δ.Α. και τον δήμαρχο ο οποίος έχει την τιμή να προΐσταται των Δ.Σ. 

κάθε 4ετία. Και αναφέρομαι στην ΕΣΑΝΣ. Παρέλαβα την μελέτη αδειοδότησης 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από το ΥΠΕΣ και έπρεπε να την τρέξουμε για να πετύχουμε να 
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κερδίσουμε τον χρόνο της οριστικής αδειοδότησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για τον ΧΥΤΑ σε επίπεδο νομού. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η συλλογή 22-24 υπογραφών από 

τον εισηγητή, τον προϊστάμενο, τον τμηματάρχη, τον διευθυντής, τον γενικό διευθυντή, από 

τον γενικό γραμματέα, από τον υφυπουργό, από τον υπουργό 5 υπουργείων, από το ΥΠΕΣ το 

πήγαμε στο υπουργείο Υγείας γιατί έτσι ήταν το αποτέλεσμα της προσφυγής του Συμβουλίου 

Επικρατείας, η νέα αδειοδότηση έπρεπε να έχει την σύμφωνη γνώμη 5 συναρμόδιων 

υπουργείων. Αυτό το πετύχαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα αδύνατο, που αν δεν 

είχα κάνει εκείνη την προσωπική παρέμβαση και εκείνη την ενασχόληση μου ότι αυτό το έργο 

πρέπει να γίνει γιατί είναι χρήσιμο και πολύ απαραίτητο για τον νομό Σερρών σε συνδυασμό 

με τις υποδομές τις οποίες ο υπόλοιπος νομός διαθέτει, ακόμα σας διαβεβαιώ ότι θα βρισκόταν 

σε κάποια υπουργεία προκειμένου να πάρουμε τις υπογραφές. Και θυμάμαι πολύ καλά την 

ημερομηνία ότι αυτή η μελέτη από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ ήρθε στον νομό Σερρών στις 

2/5/2007. Ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε ευθύς αμέσως μόλις οι συνάδελφοι δήμαρχοι του 

νομού μου ανέθεσαν την Προεδρεία της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και έτσι 

μπορούσαν και αυτό έγινε τον τελευταίο μήνα του Μαρτίου και αρχές Απριλίου και τελείωσε 

όλη αυτή η διαδικασία και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια και 

γι’ αυτό το αναφέρω, είχαμε στα χέρια μας αυτή την αδειοδότηση την έγκριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αυτό το έργο πρέπει να γίνει, μπορεί να γίνει, υπάρχει 

πολιτική βούληση και πιστεύω ότι θα προλάβουμε τους χρόνους και θα γίνει.  

Και τέλος στο θέμα της Καθαριότητας θα σας πω και γνωρίζετε εξάλλου, είναι ο 

πεπαλαιωμένος χώρος τον οποίο έχουμε, … ότι έχουμε και να θυμίσω το σύστημα της 

ανακύκλωσης, τα δύο απορριμματοφόρα και οι κάδοι απορριμμάτων, … τη σχετική μελέτη για 

να δούμε που θα τοποθετηθούν μέσα στην πόλη, και αυτός ο τομέας παίρνει σάρκα και οστά.  

Και πριν ολοκληρώσω, τελειώνω σε 5 λεπτά γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όλες 

τις πλευρές, να επαναλάβω ότι επιζητούμε τον έλεγχο, επιζητούμε την κριτική, αλλά 

επιζητούμε την βοήθεια σας προκειμένου να γίνουν όλα αυτά τα έργα, ικανά κατά την άποψη 

μας, συμφωνεί μαζί μας η πλειοψηφία του Σερραϊκού λαού, ικανά να αλλάξουν την εικόνα της 

πόλης την οποία αγαπάμε και την οποία υπηρετούμε.  

Θέλω να πω για τις κινήσεις και για τα χρήματα τα οποία σε ένα χρόνο ήρθαν ή θα 

έρθουν. Να αναφερθώ στα 2 εκ. και για την ολοκλήρωση των κτιριακών του 

Αυτοκινητοδρομίου, να αναφερθώ σε 900.000 περίπου το οποίο ήταν μια υποχρέωση της 

ΔΕΥΑ να επιστρέψει από την μη έγκριση κάποιων έργων που είχε κάνει μέσω του ΠΕΠ της Κ. 

Μακεδονίας για κάποιες μη επιλέξιμες δαπάνες. Ήταν μια υποχρέωση μας και αυτά τα 

χρήματα έπρεπε να τα επιστρέψουν και ξέρει ο κ. Γαλάνης ότι αυτά τα χρήματα καταφέραμε 

να γίνει ένας συμψηφισμός από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αυτά τα χρήματα 

παρέμειναν στα χέρια μας, παρέμειναν σε μας. Άρα μας έγινε ένα δώρο περίπου 1 εκ. € όσον 

αφορά την ΔΕΥΑ και αυτό δεν έγινε καθόλου τυχαία. Εγώ θέλω να πω γι’ αυτά τα 2 εκ. 

επιπλέον τα οποία εντός των ημερών θα έρθουν από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Να αναφερθώ στο έργο του δικαστικού μεγάρου πόσα χρήματα θα διατεθούν και πόση 

επένδυση είναι; Το ύψος του προϋπολογισμού το αφήνω σε εσάς. Αλλά πρέπει να αναφερθώ 

και στο ορφανοτροφείο και να σας δώσω μια χαρούμενη είδηση. Σήμερα το πρωί είχα 

επικοινωνία με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία και έθεσα υπόψη τις ανησυχίες και εκεί θέλησα 

να εξηγήσω ότι δεν πέρασε με ομοφωνία της παραχώρησης στο υπουργείο Παιδείας. Με 

διαβεβαίωσαν στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της συνεννόησης που υπάρχει, ότι ο 

χώρος τον οποίο εξετάζουν και υπάρχουν όλα στη διάθεση τους, θα μπορούσε να εξασφαλίσει 

τουλάχιστον έναν χώρο για την λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στο χώρο αυτού του 

ορφανοτροφείου το οποίο παραχωρήσαμε προκειμένου το κράτος να διαθέσει δύο και 

ακούστηκε και τρία εκ. προκειμένου να το αναστηλώσει, να το ανακατασκευάσει και να το 

δώσει  στη  χρήση  της  Σερραϊκής  κοινωνίας  προκειμένου  να  στεγάσει δύο νηπιαγωγεία, να 
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στεγάσει μια σχολή κωφών, να στεγάσει μια σχολή 2ης ευκαιρίας, να συστεγάσει τα 

προγράμματα δια βίου εκμάθησης και παιδικό σταθμό. Άρα αν τα μαζέψουμε όλα αυτά είναι 

αρκετά τα λεφτά τα οποία είτε τα έχουμε εξασφαλίσει είτε σύντομα θα τα εξασφαλίσουμε και 

νομίζω ότι και σ’ αυτή την κατεύθυνση δεν μείναμε με δεμένα χέρια απεναντίας 

εξασφαλίσαμε όλα αυτά τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα τα οποία σας 

προανέφερα. Και τελειώνοντας, οδηγός δικός μας και δικός σας είναι ότι οι Σέρρες πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

είναι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, το μοναδικό στην επικράτεια το οποίο πρέπει … (αλλαγή 

πλευράς) … και θα έχω την ετοιμότητα να φέρω συγκεκριμένα προσχέδια, προμελέτες για 

κάτι πολύ μεγάλο εκμεταλλευόμενος πάντα την γεωπολιτική θέση της πόλης μας. Με αυτά κ. 

Πρόεδρε θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που πήρα τόσο χρόνο. Αυτά ήθελα  να πω, να δώσω 

το στίγμα της Δ.Α. και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα.  

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι η λογοδοσία του Δημάρχου αυτή ήταν. Θα 

παρακαλούσα τους αρχηγούς των συνδυασμών, θα παρακαλούσα σε ημίωρες τοποθετήσεις για 

να φύγουμε όσο είναι δυνατόν πιο ευχαριστημένοι.  

κ. Αγγελίδης: Αγαπητοί συνάδελφοι επειδή ο απολογισμός πεπραγμένων του 

περασμένου έτους της Δ.Α. πραγματοποιείται συνήθως στο μέσο της χρονικής περιόδου του 

τρέχοντος έτους, είθισται στην κατάθεση των κρίσεων, απόψεων, παρατηρήσεων, 

επισημάνσεων και προτάσεων των δημοτικών συμβούλων να συμπεριλαμβάνεται και το 

χρονικό διάστημα που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Και φυσικά η συζήτηση επεκτείνεται και 

σε όλους τους τομείς και τις δράσεις του Δήμου.  

Μία Δ.Α. κρίνεται οριστικά και συνολικά στο τέλος της 4ετίας. Αυτό φυσικά δεν 

σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας δεν πρέπει να ασκείται έλεγχος, 

κριτική, δεν πρέπει να κατατίθενται απόψεις και προτάσεις. Προκύπτει άλλωστε από το 

θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης και κατά τη δική μου άποψη είναι χρέος όλων των 

δημοτικών συμβούλων ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην αντιπολίτευση ή στην συμπολίτευση.  

1,5 χρόνος πέρασε από την έναρξη της δημαρχιακής θητείας. Σίγουρα ο 1,5 χρόνος δεν 

είναι αρκετός για να υλοποιήσει μια Δ.Α. τις προεκλογικές της υποσχέσεις και να παρουσιάσει 

ορατό έργο. 1,5 χρόνος όμως είναι αρκετός για να δώσει μια Δ.Α. το στίγμα της και η Δ.Α. σ’ 

αυτόν τον 1,5 χρόνο εμφανίστηκε … χωρίς σχέδιο και προοπτική, αρκούμενη σε καλή 

διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης με αποτέλεσμα την στασιμότητα και την απραξία. 

Δικαιολογημένα ο … της Δ.Α. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απολογισμός απραξίας. Και 

άλλωστε γι’ αυτόν τον λόγο, για να καλύψει την απραξία της Δ.Α. σ’ αυτό το χρονικό 

διάστημα, στον απολογισμό πεπραγμένων δεν ακούσαμε, 1,5 χρόνος πέρασε, δεν ακούσαμε 

κάτι που έκανε, ακούσαμε πάλι υποσχέσεις. Υποσχέσεις για το πάρκο, για τον Κουλά, για νέο 

γήπεδο, για εργατικές κατοικίες, για κεντρικό πάρκο, για τους ξενώνες της Χρυσοπηγής, για 

κεραίες που θα τοποθετήσει στον Ελαιώνα και στον Ξηρότοπο, λες και είναι πολύ μεγάλο έργο 

αυτό, υποσχέσεις για την ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΡΦΕΑ, και σαν να μην έφταναν οι 

υποσχέσεις που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος στον απολογισμό πεπραγμένων, για να καλύψει 

την απραξία μας είπε και τι έκανε και στην πρώτη του δημαρχιακή θητεία.  

Μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει χρόνος μπροστά και έχουμε άλλα δύο χρόνια που 

μπορεί να παραχθεί έργο, μπορεί να παραχθεί αποτέλεσμα. Το ευχόμαστε εμείς, αλλά πρέπει 

να λάβουμε υπόψη μας και την λαϊκή ρήση που λέει ¨η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται¨. 

Παρατηρώντας τη μέχρι τώρα πορεία της Δ.Α. θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις 

μας, τις επισημάνσεις μας, τις κρίσεις μας, τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.  

Θα ήταν παράλογο να είχαμε την απαίτηση από μία Δ.Α. μέσα σε 1,5 χρόνο να 

υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις της και να παράγει ορατό έργο. Είναι όμως πολύ 

λογικό να έχουμε την απαίτηση σε 1,5 χρόνο να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την 

υλοποίηση  έστω  κάποιων  προεκλογικών της υποσχέσεων. Αντιθέτως αυτό που παρατηρούμε 
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είναι νηνεμία σε όλους τους τομείς του Δήμου. Η Δ.Α. διαχειρίζεται την υπάρχουσα 

κατάσταση, δεν έχει προσθέσει τίποτα νέο, τίποτα δικό της, δεν έχει ξεκινήσει καμία 

διαδικασία για να υλοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις στους διάφορους τομείς. 

Έχουμε χρέος από το θεσμικό μας ρόλο ως αντιπολίτευση να ενημερώνουμε τον Σερραϊκό 

λαό. Να θυμίζουμε τι υποσχέθηκε η Δ.Α. προεκλογικά και τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Όπως 

επίσης έχουμε χρέος να πιέσουμε την Δ.Α. για να υλοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις 

με στόχο να παραχθεί έργο προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.  

Για να αποδείξω αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι η Δ.Α. δεν έχει ξεκινήσει 

καμία διαδικασία για την υλοποίηση των προεκλογικών της υποσχέσεων, θα αναφερθώ στους 

διάφορους τομείς του Δήμου για να δούμε που βρισκόμαστε, πως έχει διαμορφωθεί η 

κατάσταση και να δούμε αν ξεκίνησε κάτι από αυτά που υποσχέθηκε.  

Θα ξεκινήσω από τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής η Δ.Α. όχι μόνο δεν έχει προσθέσει κάτι δικό της αλλά παρατηρούμε ότι στο ταμείο 

αλληλοβοήθειας μέσα στο 2007 διέθεσε μόνο 3.600 €. Να συγκρίνουμε με την προηγούμενη 

χρονιά; Στο 2006 το ταμείο αλληλοβοηθείας διέθεσε 40.500 € για την εκπλήρωση κάποιων 

κοινωνικών σκοπών. Και για να δούμε αν ξεκίνησε κάτι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 

από αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Θα σας διαβάσω τι υποσχέθηκε προεκλογικά η Δ.Α. 

στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής: ¨Δημιουργία κινητής … ιατρικής μονάδας, δημιουργία 

ψυχαγωγικού κέντρου για άτομα με ειδικές ικανότητες, προσφορά ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ, 

δημιουργία προστατευμένων επαγγελματικών εργαστηρίων για την απασχόληση των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες, δημιουργία διαδρομών διάβασης ατόμων με προβλήματα όρασης και 

επαναλειτουργία ειδικών ηχητικών σημάτων στους φωτεινούς σηματοδότες¨.  

Για να δούμε στον τομέα του αθλητισμού, στον τομέα του αθλητισμού γι’ αυτό που 

διακρίθηκε μέχρι τώρα ήταν η κόντρα μεταξύ προέδρου του Α.Ο. και του διευθυντή. Σ’ αυτό 

πράγματι ακούστηκε πολύ ο τομέας του αθλητισμού. Τίποτα δεν φάνηκε στον ορίζοντα, εδώ 

έχουμε απλή διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης και τίποτα δεν φάνηκε στον ορίζονται 

από τις προεκλογικές υποσχέσεις της Δ.Α. Δεν ξεκίνησε τίποτα, ούτε καν συζήτηση ήρθε στο 

Δ.Σ. κάτι. Να υπενθυμίσω τις υποσχέσεις της Δ.Α. και στον τομέα του Αθλητισμού: 

¨Κατασκευή βοηθητικής πισίνας στο κολυμβητήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, κατασκευή 

πίστας paint ball στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, κατασκευή σκάκι μεγάλων διαστάσεων σε 

κεντρική πλατεία της πόλης μας, κατασκευή αίθουσας βαρέων αθλημάτων σε υπάρχον 

οικόπεδο χαρακτηρισμένο για αθλητικές δράσεις στον συνοικισμό Αγ. Αθανασίου, 

αποπεράτωση κολυμβητηρίου στην Ομόνοια¨.  

Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και συγκεκριμένα στο Αυτοκινητοδρόμιο, στα θετικά 

της Δ.Α. καταγράφεται το γεγονός ότι εξασφάλισε ποσό 1.300.000 για αποπεράτωση έργων 

στο Αυτοκινητοδρόμιο και για την προβολή του Αυτοκινητοδρομίου. Και για να μην 

αδικήσουμε τους … θα πρέπει να πούμε ότι στο Αυτοκινητοδρόμιο λόγω των δραστηριοτήτων 

που επέδειξαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι υπάρχει μια ωριμότητα στο έργο αυτό. Ο κ. 

Μητλιάγκας στη θητεία του εξασφάλισε 700 εκ. στο Αυτοκινητοδρόμιο, και ο κ. Μωυσιάδης 

με αίτηση που είχε κάνει και εγκρίθηκε εξασφάλισε 580.000 € για την δημιουργία πίστας 

motto cross στο Αυτοκινητοδρόμιο. Αυτά είναι αλήθειες αναμφισβήτητες. Περιμένουμε και 

ευχόμαστε κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, να υλοποιήσει και η Δ.Α. την υπόσχεση της 

για αναβάθμιση της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου σε προδιαγραφές Φόρμουλα 1, μέχρι τώρα 

προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγινε τίποτα. Θα περίμενα επίσης σήμερα, ένα ευχαριστώ στη 

Λέσχη Αυτοκινήτου – Μοτοσικλέτας Σερρών, που εξασφάλισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τη 

μεγάλη αυτή διοργάνωση το 2004. Οφείλουμε να τους πούμε ένα ευχαριστώ.  

Στον τομέα του Πολιτισμού. Άκρα του τάφου σιωπή. Τίποτα δεν κινείται. Διαχείριση 

απλή της υπάρχουσας κατάστασης και εδώ σύμφωνα με τον Ισολογισμό η ΔΕΠΚΑ 

παρουσίασε  το  2007  ζημιές  χρήσης 116.000 €. Και πριν πω τι υποσχεθήκατε στον τομέα του 
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Πολιτισμού και αν έχει γίνει κάτι, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής, 

σχετικά με τα Ελευθέρια, νομίζω ότι δεν είναι κομψό όποιος καλλιτέχνης περνάει από την 

Σέρρες τον εμφανίζετε ότι τον φέρνετε εσείς. Δήμος Σερρών για την Αλεξίου, μα είναι 

δυνατόν; Και όποιος καλλιτέχνης και τραγουδιστής πέρασε πέρυσι τον εμφανίσατε ότι δήθεν 

τον έφερε η Δ.Α. ενώ δεν είναι έτσι. Την Αλεξίου, όπως ο Χατζηγιάννης, όπως και άλλοι 

καλλιτέχνες κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και έρχονται και στις Σέρρες και εδώ 

παρουσιάζεται το μοναδικό φαινόμενο να τους παρουσιάζεται τους καλλιτέχνες ότι τους 

φέρνετε εσείς. Μάλιστα απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι για να πάει κάποιος στη 

συναυλία της Αλεξίου θέλει 20 €, μόνο στον Πλιάτσικα συνεισέφερε η ΔΕΠΚΑ και γι’ αυτό 

πλήρωσε ο κόσμος μόνο 5 €, αλλά όχι με όλους. Σιγά – σιγά θα μας πείτε ότι την Madonna την 

φέρατε εσείς. ειλικρινά δεν εκπλήσσομαι αν το ακούσω και αυτό με αυτά που έχω ακούσει 

μέχρι τώρα.  

Στον τομέα του Πολιτισμού για να δούμε τι υποσχεθήκατε και αν ξεκίνησε κάτι, μια 

διαδικασία, όχι αν ξεκίνησε κάτι, αν ήρθε στο Δ.Σ. για συζήτηση κάτι. Σας υπενθυμίζω τις 

προεκλογικές σας υποσχέσεις γιατί ενδεχομένως τις ξεχάσατε: ¨Ανάδειξη των 

χαρακτηρισμένων κτιρίων της πόλης¨, δεν τα γράφουμε εμείς, εσείς τα γράφετε κ. Δήμαρχε 

στο πρόγραμμα σας, ¨Δημοτική Πινακοθήκη στο οικόπεδο έναντι της ΔΕΠΚΑ, … 

κινηματογράφους στο υπόγειο του ιδίου κτιρίου, δημιουργία θερινού θεάτρου στην κοιλάδα 

Αγ. Βαρβάρας, αξιοποίηση του κτιρίου Νάσιουτζικ σε μικρού μεγάρου μουσικής, ίδρυση 

Μουσείου Παιδικής Τέχνης¨.  

Η ίδια εικόνα και στον τομέα της παιδείας. Λέξη δεν ακούσαμε μέχρι τώρα για αυτά 

που υποσχεθήκατε όπως δημιουργία σχολής μεταφραστών και διερμηνέων βαλκανικών 

γλωσσών, λειτουργία 4 νηπιαγωγείων στο στρατόπεδο Παπαλουκά. 

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος βάζατε σαν πρώτη 

προτεραιότητα σας την κατασκευή του υπόγειου πάρκιν στον δημοτικό χώρο πίσω από την 

νομαρχία. Γιατί λέγατε ότι θέλετε να προσθέσετε νέες θέσεις στάθμευσης με την κατασκευή 

υπόγειου πάρκιν. Εδώ βλέπουμε αντί να κατασκευάζετε νέες θέσεις στάθμευσης, επιβάλλεται 

νέους φόρους στάθμευσης με την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

περιμετρικά του κέντρου της πόλης.  

Για το κυκλοφοριακό δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε στην ολιγωρία σας, να 

μην ενταχθεί ο Δήμος στο πρόγραμμα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ που θα μπορούσε να αγοράσει αυτή τη 

στιγμή όπως άλλοι δήμοι έχουν αγοράσει, mini bus για την βελτίωση του κυκλοφοριακού μας 

προβλήματος. Χάσατε την ευκαιρία, το 2009 θα μας δοθεί πάλι και πιστεύω ότι αυτή τη φορά 

δεν θα το ξεχάσετε και θα καταθέσετε την αίτηση σας. Και μη μου πείτε τώρα ότι δεν μας 

ειδοποίησαν, δεν είναι δικαιολογίες αυτές.  

Να θυμίσω και μερικές άλλες προεκλογικές σας υποσχέσεις για τις οποίες τίποτα δεν 

πέρασε από εδώ, ούτε μία λέξη. ¨Διαπλάτυνση γέφυρας Αγ. Αναργύρων – Επταμύλων, 

αξιοποίηση και ανάδειξη σπηλαίου Επταμύλων, ανάδειξη του λόφου Κουλά και 

ηλεκτροφωτισμός του δρόμου για την κοιλάδα έως το τουριστικό περίπτερο, αναμόρφωση του 

χώρου του Αγ. Ιωάννη αναδεικνύοντας το υδάτινο στοιχείο και τις φυσικές ομορφιές του 

τοπίου, δημιουργία επτά σύγχρονων αποχωρητηρίων¨, για τα αποχωρητήρια που 

υποσχεθήκατε καλά θα είναι να ξεκινήσετε γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη εκεί και 

κατασκευάζοντας ένα αποχωρητήριο στην λαϊκή αγορά, την υλοποίηση αυτής σας της 

υπόσχεσης να την ξεκινήσετε από την λαϊκή αγορά γιατί η ανάγκη εκεί είναι μεγάλη, και με 

την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω, τα άλλα 6 αποχωρητήρια που θα τα κατασκευάσετε; Σε 

ποια σημεία της πόλης; Ας ελπίσουμε να μας το πείτε.  

Και πάνω σ’ αυτή την αγωνία σας να μας δείξετε ότι κάτι κάνατε αυτόν τον 1,5 χρόνο, 

δεν διστάσατε να παρουσιάσετε το δικαστικό μέγαρο που θα γίνει σαν δικό σας έργο. 
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 Ειλικρινά εκπλήσσομαι και απορώ και ας με ακούσει ο δικηγορικός σύλλογος γιατί 

δεν αντιδρά ο δικηγορικός σύλλογος. Πρέπει να πάρει θέση πάνω σ’ αυτό που λέει ο 

Δήμαρχος. Το δικαστικό μέγαρο είναι μία προσπάθεια που την ξεκίνησε πριν από χρόνια ο 

δικηγορικός σύλλογος, στον χώρο στον οποίο θα γίνει το δικαστικό μέγαρο, ανήκει στο 

υπουργείο γεωργίας το οποίο υπουργείο γεωργίας θα τον δώσει σε εμάς τον χώρο και εν 

συνεχεία εμείς θα τον δώσουμε στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Και έρχεται και παρουσιάζει ο 

Δήμαρχος αυτό σαν δικό του έργο, και ο δικηγορικός σύλλογος αδικαιολόγητα σιωπά. Γιατί να 

μην πει και ο νομάρχης ότι είναι δικό του έργο. Ούτε το οικόπεδο είναι δικό μας, είναι του 

υπουργείου γεωργίας, θα το δώσει σε μας, θα το δώσουμε στο υπουργείο δικαιοσύνης και το 

υπουργείο δικαιοσύνης θα κάνει το δικαστικό μέγαρο. Έλεος!  

Και ενώ μέχρι τώρα η Δ.Α. δεν έχει ξεκινήσει όπως απέδειξα προηγουμένως, δεν 

νομίζω κανένας να πει τίποτα σ’ αυτά που είπα προηγουμένως, αυτά είναι γραμμένα στο 

πρόγραμμα σας και μπορεί να τα δει ο κάθε πολίτης, και ενώ τίποτα δεν ξεκινήσατε, καμία 

διαδικασία για την υλοποίηση των προεκλογικών σας υποσχέσεων, βλέπουμε να εμφανίζεστε 

ανακόλουθοι σε σχέση με άλλες προεκλογικές σας υποσχέσεις. Όπως πχ. για το θέμα των 

στρατοπέδων, ξέρετε τι γράφατε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα για τα στρατόπεδα; Να σας 

θυμίσω: ¨διατήρηση των στρατοπέδων ως χώρου πρασίνου για την πόλη με την φιλοξενία 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών¨. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε ¨τι λέει ο 

νόμος¨. Όταν γράφατε το πρόγραμμα σας δεν είδατε τι λέει ο νόμος; Τώρα πλέον 

συμφωνήσατε και αποδέχεστε την οικοδόμηση της μισής έκτασης του στρατοπέδου Εμ. Παπά. 

Οι υποσχέσεις για το νερό, υποσχέσεις για μείωση της τιμής του νερού στους 

χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών, υπόσχεση επίσης ότι θα πληρώνουν οι κάτοικοι των 

Δ.Δ. Οινούσας, Επταμύλων, των οικισμών Μετοχίου και Ξηροτόπου μόνο 50 € το χρόνο για 

κατανάλωση νερού, αυτές τις υποσχέσεις τη Δευτέρα που συνεδριάζει η ΔΕΥΑΣ θα 

μετατραπούν σε γενναίες αυξήσεις τη τιμή του νερού. 

Την ίδια τύχη είναι βέβαιο αυτό ότι θα έχει και η προεκλογική σας υπόσχεση για 

μείωση των τελών καθαριότητας. Και εδώ υποσχεθήκατε προεκλογικά στον Σερραϊκό λαό ότι 

θα μειώσετε τα τέλη καθαριότητας στους χαμηλοσυνταξιούχους και όπως επίσης θα μειώσετε 

τα τέλη καθαριότητας και στις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 

άτομα.  

Θα περίμενα για την υπόσχεση που δώσατε του 2% να ζητούσατε ταπεινά μια 

συγγνώμη και όχι να βγάζατε ψεύτες τους επαγγελματίες. Τους βγάζετε ψεύτες. Τους 

κοροϊδέψατε διότι οι ίδιοι είπαν στα Μ.Μ.Ε. ότι ¨ερχόταν εδώ ο Δήμαρχος με τους 

συμβούλους του και μας έλεγε ότι θα καταργήσει το 2%¨, και αντί να ζητήσετε μια συγγνώμη 

από τους συμπολίτες μας αυτούς, τους βγάζετε τώρα ψεύτες και τους λέτε ότι λέγαν ψέματα 

ότι εσείς δεν είπατε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ψέματα γιατί ερχόταν και σε εμάς προεκλογικά 

και στον κ. Μωυσιάδη, και στον κ. Σαουλίδη, και στον κ. Γκότση και μας λέγαν ότι ¨ο κ. 

Βλάχος μας υπόσχεται ότι θα καταργήσει το 2%, εσείς τι θα κάνετε;¨  Και μάλιστα τους λέγατε 

χαρακτηριστικά κ. Δήμαρχε όταν σας έλεγαν αν θα το κάνετε σίγουρα ¨εμείς φοράμε 

παντελόνια ή δεν φοράμε, θα το κάνουμε σίγουρα¨.  

κ. Δήμαρχος: Τα κουτσομπολιά μην τα φέρνετε εδώ μέσα.  

κ. Αγγελίδης:  Αυτά τα κατέθεσε δημόσια, υπάρχουν τα DVD μπορούμε να τα 

παίξουμε όποτε θέλετε.  

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι δυσάρεστη. Όπως είπα προηγουμένως η 

ΔΕΠΚΑ το 2007 εμφάνισε ζημιές χρήσης 116.000 €, η ΔΕΥΑΣ περί 480.000 €, σύμφωνα με 

τους πίνακες χρεών του Δήμου στο τέλος του 2007 τα χρέη του Δήμου ανήλθαν στα 3,5 εκ. € 

σε σύγκριση με το 2006 που ήταν 2.300.000 €.  

Για την εικόνα δήμαρχε, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα επίσημα χαρτιά της 

υπηρεσίας … 
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κ. Αναστασιάδης: Ακόμα τιμολόγια έρχονται κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Δεν διέκοψα κανέναν αν και το ήθελα. Η πόλη εμφανίζει της εικόνα 

μιας πόλης βομβαρδισμένης και έχετε μεγάλη ευθύνη γιατί δεν μπορέσατε να συντονίσετε και 

να ελέγξετε τις εταιρείες που υλοποιούν τα έργα Τηλεθέρμανσης και Φυσικού Αερίου. Είναι 

επόμενο να μην μπορέσετε να τους συντονίσετε και να τους ελέγξετε όταν βάλατε μία μόνο 

υπάλληλο πολιτικό μηχανικό για να εποπτεύει ότι γίνεται στο οδικό δίκτυο του Δήμου από την 

Οινούσα μέχρι τον Ξηρότοπο. Και μη μου πείτε ότι βάλατε και δεύτερο υπάλληλο, γιατί μια 

μέρα έτσι είπατε στο Δ.Σ., την 2η υπάλληλο που λέτε ότι βάλατε την βάλατε σε μια επιτροπή 

περιβάλλοντος της νομαρχίας η οποία επιτροπή δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την 

αποκατάσταση των τομών που ανοίγονται. Η επιτροπή αυτή περιβάλλοντος της νομαρχίας έχει 

σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, επιβάλλει πρόστιμα στις εταιρείες αν αφήσουν την άμμο, τα 

χαλίκια κ.λπ. Πηγαίνετε να ενημερωθείτε και θα σας πουν ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. 

Λοιπόν έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη για το ότι καταστράφηκε το οδικό δίκτυο της πόλης και 

δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι συμπολίτες μας.  

Λάθος ήταν, παραχωρήσατε εν λευκώ χωρίς όρους ολόκληρο το κτίριο του 

ορφανοτροφείου στο Υπουργείου Παιδείας, ενώ και το Ν.Π. προσχολικής Αγωγής και ο 

Δήμος έχουν ανάγκες από χώρους και είπατε και εσείς προηγουμένως, νοικιάζουμε χώρους για 

να στεγάσουμε υπηρεσίες μας, η Δ.Α. πάνω στο άγχος της για να εμφανίσει και εκείνο ως δικό 

της έργο,  και το εμφανίζει ήδη, λέει θα πέσουν εκεί τόσα χρήματα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει 

να περηφανεύεστε γι’ αυτό. Ήταν λάθος αυτό που κάνατε. Έχουμε τόσες υπηρεσίες τις οποίες 

τις στεγάζουμε σε ενοικιαζόμενους χώρους, έχουμε ένα ωραιότατο κτίριο, το κτίριο του 

ορφανοτροφείου, έκανα την ερώτηση προχτές στον δήμαρχο και του λέω, κάνατε μια μελέτη, 

αναθέσατε στην Τ.Υ. να κάνει μια μελέτη για να δούμε πόσα χρήματα χρειάζονται για να 

ανακαινιστεί και να λειτουργήσει αυτό το κτίριο και μου είπε πως όχι. Αυτό είπε ο Δήμαρχος. 

Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα χρειάζονται. Και αν ισχυριστείτε τώρα ότι κάνατε αυτή τη μελέτη, 

γιατί δεν τη φέρατε στο Δ.Σ. να μας ενημερώσετε; Πόσες φορές συζητήθηκε αυτό το θέμα και 

το έχουμε πει, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Μία μελέτη έπρεπε να γίνει για να δούμε πόσα 

χρήματα χρειάζονται για να ανακαινιστεί εκείνο το κτίριο ή μέρος του κτιρίου για να 

στεγάσουμε κάποιες δικές μας υπηρεσίες που βρίσκονται στα ενοίκια, όπως η Πολεοδομία, 

παιδικοί σταθμοί, βρεφικοί σταθμοί κ.λπ. Έχουμε δικές μας υπηρεσίες που στεγάζονται σε 

ενοικιαζόμενους χώρους και εμείς δώσαμε ολόκληρο το κτίριο στο Υπουργείο Παιδείας για να 

στεγάσει δικούς τους χώρους που είναι σε ενοικιαζόμενους χώρους, να γλιτώσουν αυτοί από 

τα νοίκια και εμείς να παλεύουμε στα νοίκια. Το πρώτο που έπρεπε να γίνει ήταν αυτό, για  να 

βλέπαμε πόσες υπηρεσίες μπορούσαμε να στεγάσουμε και αν περίσσευε χώρος γιατί όχι να τον 

δίναμε στο υπουργείο παιδείας, ή αν η μελέτη που θα γινόταν έδειχνε ένα υπέρογκο ποσό για 

την ανακαίνιση του κτιρίου αυτού, τότε ναι να λέγαμε στο υπουργείο παιδείας να το πάρει 

αλλά να κάναμε και μια σκληρή διαπραγμάτευση. Να λέγαμε εμείς έχουμε 5 υπηρεσίες που 

νοικιάζουμε, αυτές θα τις βάλετε όλες εκεί και μετά ανακαινίστε αυτό το κτίριο. Η νομαρχία 

αυτό κάνει, όπου υπάρχουν υπηρεσίες που βρίσκονται σε ενοικιαζόμενους χώρους, τις 

υπηρεσίες αυτές τις παίρνει, ανακαινίζει άλλα παλιά κτίρια που έχει και τους βάζει εκεί. Και 

έρχεται ο Δήμαρχος και λέει έχουμε έλλειψη από χώρους πρέπει να ανακαινίσουμε το 

Δημαρχείο και μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι θέλετε να κάνετε και 2ο όροφο στο 

Δημαρχείο επειδή έχουμε έλλειψη χώρων. Αφού λέτε ότι δεν είχατε χρήματα για την 

ανακαίνιση του κτιρίου του ορφανοτροφείου, που θα βρείτε χρήματα για να κάνετε 2ο όροφο 

στο Δημαρχείο; Και πάλι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.  

Κάτι άλλο επίσης που θα ήθελα να πω στον 1,5 χρόνο, είναι απαράδεκτη η απόφαση 

που πήρε η Δ.Α. να προσλάβει στο Αυτοκινητοδρόμιο ως εκπρόσωπο τύπου τον εκδότη της 

εφημερίδας Ανεξάρτητος, κ. Ρακιντζή. Είναι μια απόφαση που προσβάλλει τη νοημοσύνη των 

Σερραίων  δημοτών  διότι  αγνοεί  κάθε  έννοια  ηθικής  και  δεοντολογίας.  Μα  είναι δυνατόν 
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ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε. να είναι εκπρόσωπος τύπου του Δημάρχου, γιατί περί αυτού πρόκειται, 

είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε. να ασκήσει αντικειμενική κριτική για τα τεκτενόμενα στον 

δήμο; Αγαπητοί συνάδελφοι … (αλλαγή κασέτας) … πολλές δυνατότητες και προϋποθέσεις 

για να μπορέσουμε να ζούμε σε μια πόλη δημιουργική, ανθρώπινη και όμορφη. Χρειάζονται 

όμως στόχοι, προτεραιότητες, και βούληση. Κάτι που λείπει από τη σημερινή Δ.Α.  

Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες κατά την άποψη μας; Ένας 

μεγάλος στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των αξιοθέατων του Δήμου Σερρών με 

στόχο την προσέλκυση ξένων επισκεπτών. Η αξιοποίηση του Αγ. Ιωάννη, του σπηλαίου 

Επταμύλων, της κοιλάδας Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Γεωργίου, της Ι.Μ. Τιμίου 

Προδρόμου, του Χιονοχωρίου, του Ελαιώνα. Θα μου πείτε αυτά όλα μπορούν να γίνουν σε μια 

4ετία; Ασφαλώς και δεν μπορούν να γίνουν, αυτός είναι ένας στόχος, όμως για να γίνουν 

πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, να θέσουμε προτεραιότητα και την προτεραιότητα που 

προτείνουμε εμείς για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να ξεκινήσουμε από το πιο 

τουριστικό μέρος της πόλης μας τον Αγ. Ιωάννη, ένα μέρος που είναι πανελληνίως γνωστό σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση του σπηλαίου Επταμύλων.  

Στόχος μας πρέπει να είναι η λειτουργική πόλη και η πόλη για να είναι λειτουργική 

πρέπει να αντιμετωπίσει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που έχει στο κέντρο της και ποιο είναι 

αυτό; Είναι οι χώροι στάθμευσης. Χώρους στάθμευσης χρειαζόμαστε για να γίνει λειτουργική 

η πόλη σε συνδυασμό με την πεζοδρόμηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης. 

Χώροι στάθμευσης στο δημοτικό οικόπεδο πίσω από την νομαρχία σε συνδυασμό με υπόγειο 

πάρκιν σε όλο τον αύλειο χώρο, υπόγειο πάρκιν στο κεντρικό πάρκο, όπως επίσης και υπόγειο 

πάρκιν και στο οικόπεδο της Δημοτικής Αγοράς. Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος σίγουρα 

δίνουμε προοπτική και λύση για τα επόμενα 100 χρόνια σε συνδυασμό με την πεζοδρόμηση 

του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης. Αυτός ο στόχος από πού μπορεί να 

ξεκινήσει; Ποια είναι η προτεραιότητα; Δεν μπορεί να γίνει σε μια 4ετία. Προτεραιότητα 

αυτού του στόχου είναι η κατασκευή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, του υπόγειου πάρκιν στο 

δημοτικό οικόπεδο πίσω από την νομαρχία.  

Στόχος μας πρέπει να είναι η ανθρώπινη πόλη, και για να έχουμε μια ανθρώπινη πόλη 

πρέπει να έχουμε ελεύθερους χώρους, χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής. Έχουμε τέτοιους 

χώρους και πρέπει πάση θυσία να τους κρατήσουμε και να τους διατηρήσουμε και να τους 

αναδείξουμε. Πρέπει τον χώρο του κεντρικού πάρκου να τον μετατρέψουμε σε έναν 

πανέμορφο χώρο πρασίνου και αναψυχής, όπως επίσης τα στρατόπεδα δεν χρειάζονται 

βιασύνες, ο χρόνος κυλάει υπέρ υμών, τα στρατόπεδα να τα κρατήσουμε ελεύθερα και να τα 

παραδώσουμε στην χρήση των πολιτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου της ανθρώπινης 

πόλης, προτεραιότητες πρέπει να είναι η αποζημίωση των δικαιούχων του κεντρικού πάρκου. 

Αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Ξεκίνησε κάτι από την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία 

και πρέπει να συνεχιστεί. Και για τα στρατόπεδα αυτό που πρέπει να γίνει αύριο κιόλας είναι 

να έρθει σε συνεννόηση με την Ν.Υ. του Δήμου για να μας πει πως μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το στρατόπεδο Παπαλουκά το οποίο εμφανίζεται και αυτή τη στιγμή ότι ο 

Δήμος έχει στο στρατόπεδο αυτό την πλήρη κυριότητα.  

Βασικός στόχος μας είναι επίσης και ο πολιτισμός, ο οποίος αποτελεί επένδυση σε 

βάθος χρόνου και προτεραιότητα μας για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να είναι 

άμεσα η δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού πανελλήνιας εμβέλειας. Θα πρέπει να κληθούν 

όλοι οι φορείς οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι με τον πολιτισμό και να καταθέσουν 

προτάσεις για την δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού πανελλήνιας εμβέλειας. Νομίζω, εμείς 

ρίχνουμε μια ιδέα, ασφαλώς μπορούν να υπάρξουν και καλύτερες, αλλά έχουμε δύο 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ΤΕΙ και ΤΕΦΑΑ, αυτό το νεανικό δυναμικό που έχουμε πρέπει να το 

αναδείξουμε μέσω της δημιουργίας ενός πολιτιστικού θεσμού.  
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Η καθαρότερη πόλη, σίγουρα πρέπει να αποτελεί στόχο μας και η άμεση 

προτεραιότητα για μια καθαρότερη πόλη είναι η εκπόνηση μιας μελέτης που θα λέει πως θα 

γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων, πιο γρήγορα, με πιο ασφαλή τρόπο, με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο και με πιο οικονομικό τρόπο. Άλλωστε αυτό το έχετε και στο 

προεκλογικό σας πρόγραμμα, ξεκινήστε το.  

Ένα πρόβλημα που οπωσδήποτε πρέπει να αποτελεί στόχο μας διότι έχει σχέση με την 

καθημερινότητα, είναι το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, ακούμε όλοι παράπονα από τους 

συμπολίτες μας ότι καταστρέφονται τα αυτοκίνητα τους στο άσχημο αυτό οδικό δίκτυο που 

υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάθε χρόνο τουλάχιστον 500.000 € να διατίθενται για την 

αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδικού δικτύου.  

Και έναν τελευταίο στόχο, σαν αναφορά, είναι η εγκαταλελειμμένη περιφέρεια. Στόχος 

μας πρέπει να είναι περιφέρεια. Η γειτονιές, τα Δ.Δ. Επταμύλων, Οινούσας, Ελαιώνα, οι 

οικισμοί Μετοχίου, Ξηροτόπου και Κρίνου. Πάτε επισκεφτείτε αυτούς τους τόπους και θα 

δείτε τι παράπονα θα ακούσετε. Και καλά θα κάνετε πριν κάνετε πριν κάνετε την αύξηση στο 

νερό, περάστε από την Οινούσα και τους Επταμύλους θέλουν κάτι να σας πουν.  

Αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες. Λίγο πολύ όλοι έχουμε τους 

ίδιους στόχους, είναι γνωστοί. Οι Δ.Α. διαθέτουν εμπειρία μεγάλη και πρέπει να υπάρχει 

συνέχεια μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σ’ αυτή τη πόλη, 

μπορούν να υπάρξουν καλά αποτελέσματα, μπορεί να παραχθεί έργο, χρειάζεται όμως πίστη 

και αποφασιστικότητα γι’ αυτό που κάνουμε. Και πρέπει οι αποφάσεις μας να είναι 

απαλλαγμένες από το πρόσκαιρο πολιτικό, μικροπολιτικό όφελος, αν θέλουμε να 

προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στον τόπο μας και να μας ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές. 

Γιατί η ουσία της όλης υπόθεσης είναι αυτό, τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Θα 

αφήσουμε προβλήματα ή θα δημιουργήσουμε στέρεες βάσεις για να οικοδομήσουν και να 

πάνε πιο μπροστά; Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα … αναφερόμενος πριν μπω στην δραστηριότητα και στα 

ΑΣΤΕΡΙΑ, στον τρόπο λειτουργίας της και θα ήθελα να πω ότι με πολλές ενέργειες δείχνει 

έλλειψη σεβασμού στο Δ.Σ. Αναφέρομαι σε ενέργειες και σε πράξεις της οι οποίες έπρεπε να 

περάσουν και να πάρουν έγκριση του Δ.Σ. και όμως… χωρίς τη συγκεκριμένη έγκριση από το 

Δ.Σ. 2ον υπάρχουν περιπτώσεις όπου δείχνουν έλλειψη σεβασμού απέναντι στον Σερραϊκό λαό. 

Χαρακτηριστική περίπτωση, γίνεται διαβούλευση και λέει όλος ο κόσμος στη διαβούλευση ότι 

δεν επιθυμεί κάτι και παίρνει αντίθετη απόφαση. Ειρωνεύεται τον κόσμο; 3ον δείχνει έλλειψη 

σεβασμού πολλές φορές ακόμη και στην κείμενη νομοθεσία. Υπάρχουν ενέργειες και πράξεις 

της οι οποίες δεν είναι σύννομες. Θέλοντας λοιπόν όχι να κατηγορήσω, αλλά να συμβάλλω 

στο να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου, πρέπει να παρακαλέσω να είμαστε πιο 

προσεκτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Και θα ήθελα να μπω σ’ 

αυτό το οποίο λέμε απολογισμό. Έχω την εντύπωση ότι έγινε μια παρεξήγηση, δεν είχαμε 

σήμερα απολογισμό, είχαμε έναν προγραμματισμό και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε, διότι 

αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, ήταν σκέψεις για πράξεις που θα γίνουν. Σε ένα 20% 

ενδεχόμενα ήταν νύξεις για κάποιο βήμα το οποίο θα σχολιάσουμε για να δούμε αν ήταν 

αρκετό για να δικαιολογηθεί ο 1,5 χρόνος λειτουργίας του Δήμου. 

Θα ξεκινήσω με αυτά για τα οποία όντως κάτι έχει ξεκινήσει. Θα αναφερθώ καταρχήν 

στην Δημοτική Αγορά. Η Δ.Α. όντως μας έφερε μια πρόταση για να πάρουμε απόφαση, για να 

κατεδαφίσουν το κτίριο. Από εκεί και πέρα επίσης αναφέρθηκε και μία μελέτη, διερεύνηση και 

η οποία ακόμα δεν μας έχει έρθει. Καταρχήν η κατεδάφιση δεν ήταν ενέργεια η οποία ήταν 

επίκαιρη όταν πήραμε την απόφαση αυτή, πήραμε απόφαση να κατεδαφίσουμε κάτι για το 

οποίο δεν μας ήρθε καν η πρόταση … δεν είναι σκόπιμο προτού να το ξεκινήσουμε να το 

κάνουμε πριν ένα χρόνο; Για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση; Έγινε για να πούμε ότι κάτι 
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κάναμε. Περιμένουμε απλώς, για να πούμε ότι γίνεται αυτό το 1ο βήμα, περιμένουμε να μας 

έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση του μελετητή για να δούμε τι μας προτείνει για το κτίριο 

αυτό. Βέβαια η δική μας η θέση είναι δεδομένη, την γνωρίζετε, ήταν ένα πρόγραμμα 

ολοκληρωμένο το οποίο θα έλυνε στην πόλη των Σερρών μεγάλα προβλήματα, εν πάση 

περιπτώσει το έχετε εγκαταλείψει.  

Ένα 2ο για το οποίο θα λέγαμε ότι κάτι ξεκίνησε είναι ότι δώσατε σε κάποιον 

επιστημονικό συνεργάτη να προετοιμάσει τεύχη για να προκηρύξετε μελέτη, για να γίνει η 

μελέτη. Εδώ και 1,5 χρόνο πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή η διαδικασία είναι για 1,5 χρόνο; 

Νομίζω ότι αν λέγατε πως ναι θα προσβάλλατε τη νοημοσύνη μας και είναι ιδιαίτερα επείγον 

και πρέπει να προχωρήσει.  

Μετά μιλάμε για το πάρκιν της νομαρχίας. Είχε μελέτη, και από τη στιγμή που 

αποφασίσατε να το ξεχωρίσετε καταργήθηκε το επενδυτικό και αποφασίσατε να το 

ξεχωρίσετε, δεν χρειαζόταν να κάνετε διερευνήσεις και προγραμματισμούς. Θα μπορούσατε 

και θα έπρεπε και μπορούσατε να προχωρήσετε άμεσα. Επομένως και εδώ απλούστατα ψάξατε 

διαδικασίες με τις οποίες θα δικαιολογούσατε την παρουσία σας ελλείψει δυνατοτήτων των 

δραστηριοτήτων. Και αυτά μέχρι εδώ είναι τα έργα που κάνατε.   

Ήθελα να συμπληρώσω ακόμη ένα, επειδή  αναφερθήκατε όταν μπήκατε στην ΕΣΑΝΣ 

και στο ΧΥΤΑ και στο θέμα της Ανακύκλωσης, είναι γεγονός ότι από τις πόσες αποφάσεις 

που πάρθηκαν τον περασμένο χρόνο, δυο τρεις είναι οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν 

να δικαιολογήσουν κάποια δραστηριότητα Δ.Α. Οι άλλες όλες είναι αποφάσεις ρουτίνας και 

από τις αποφάσεις αυτές της Δ.Α. έχουμε τις δύο αποφάσεις συνεργασίας για ανακύκλωση με 

έναν ιδιώτη και κάποια άλλα.  

κ. Πρόεδρος:   Με τον ιδιώτη αφορά την αποκομιδή των αχρήστων.  

κ. Μωυσιάδης: Δηλαδή αν δεν υπήρχε και ο νόμος για να σας αναγκάσει να 

προχωρήσετε για να κάντε κάτι δεν θα είχατε κάνει τίποτα.  

Εάν αφήσουμε λοιπόν αυτά για να δούμε, εγώ δεν θα αναφερθώ σε όλα, δεν θα 

αναφερθώ στο πρόγραμμα που είχατε εξαγγείλει, θα αναφερθώ σε αυτά που τώρα 

παρουσιάσατε εσείς σαν έργο σας. Και λέω ότι αν εξαιρέσω αυτά τα 4 τα οποία αποτελούν 

απλώς σημειωτών βηματισμό σε 3 στοιχειώδη θέματα, θα δούμε ότι όλα τα άλλα δεν είναι 

έργα αλλά απλώς σκέψεις και εκτιμήσεις.  

1ον νομαρχία και το διοικητικό κέντρο. Ο χώρος στον οποίο θα γίνει το διοικητικό 

κέντρο δεν είναι δημοτικός. Η διοίκηση που θα πάει εκεί, είναι υπηρεσίες που ανήκουν σε 

άλλον φορέα. Εμείς τι ρόλο παίζουμε, το ρόλο του προστάτη; Για να μην χρησιμοποιήσω 

χειρότερη έκφραση. Τι κάνει ο Δήμος; Απλώς για να εμφανιστεί ότι κάτι κάνει, ανέθεσε μια 

μελέτη για να πει ότι εμείς κάνουμε το έργο αυτό. Το έργο αυτό ούτε σε γη δική μας γίνεται, 

ούτε δικές μας υπηρεσίες εξυπηρετεί, το ίδιο ενδιαφέρον φαίνεται ότι έχει εκδηλώσει η Ν.Α. 

και εμείς τι ρόλο παίζουμε; Και όταν θα προχωρήσει το έργο, αν θα προχωρήσει, δεν θα γίνει 

με εργοδότη τον δήμο Σερρών, ή το δημόσιο θα είναι ή η νομαρχία θα είναι.  

Προχωρούμε, τα δικαστήρια, πολύ σωστά το ανέφερε ο κ. Αγγελίδη, σαφώς το έργο 

ήταν προαποφασισμένο, είχε αποφασιστεί το κτίριο να γίνει και μάλιστα να γίνει και κτίριο 

μεγάλο ούτως ώστε να γίνει και εφετείο και η ίδια άποψη εξακολουθεί να υπάρχει. Είχαν γίνει 

ενέργειες από εμάς, για το κτίριο εκεί, με ανταλλαγή για να αποκτήσει ο Δήμος ένα μεγάλο 

ακίνητο, μια περιουσία, στο οποίο είχαμε φτάσει, υπήρξε η έγκριση του υπουργού, υπήρξε μια 

επιτροπή διερεύνησης για τον τρόπο υλοποίησης του έργου υπό την προεδρεία του κ. … 

πρώην υπουργού, που έδωσε πρόταση πολύ συγκεκριμένη, υπήρξε αναγνώριση, αυτοψία του 

χώρου και από την επιτροπή της αξιολόγησης και της έγκρισης του χώρου και βρέθηκε ο 

κατάλληλος χώρος και πήγαμε να δώσουμε 10 στ. εκτός σχεδίου πόλεως και να παίρναμε ένα 

μεγάλο εκεί. Δεν προχωρήσαμε όμως και κρίναμε σκόπιμο να γίνει σε άλλον χώρο οποίος δεν 

είναι …………. και  επομένως  πάλι  προτείνεται  απλώς,  ένα έργο το οποίο το έχει κυνηγήσει 
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προηγούμενα ο δικηγορικός σύλλογος, και η προηγούμενη Δ.Α. και για το οποίο έχουν παρθεί 

και κάποιες πρώτες αποφάσεις και έχουν γίνει και κάποιες που είναι ανάγκη για να γίνει και το 

είχε ενταγμένο και στο πρόγραμμα της η προηγούμενη Δ.Α. για να γίνουν, το σκάτε τώρα σαν 

δικό σας έργο.  

Πηγαίνουμε στο πάρκο. Ας μιλήσουμε για το πάρκο. Εάν υπάρχει πραγματικό 

ενδιαφέρον για το πάρκο, σήμερα ξεκίνησε και ελευθερώθηκε αρκετός χώρος και αυτός δεν 

ελευθερώθηκε οπωσδήποτε με … στο νότιο ανατολικό τμήμα του πάρκου, υπάρχει η 

δυνατότητα και υπάρχει και η ανάγκη να προχωρήσετε στην αξιοποίηση του χώρου αυτού σαν 

πρώτο βήμα. Αλλά για να προχωρήσετε στην αξιοποίηση αυτού του τμήματος πρέπει 

οπωσδήποτε να προηγηθεί μια μελέτη. Υπήρχε μια μελέτη που έγινε πριν από 30 χρόνια και 

είναι εντελώς άχρηστη σήμερα. Εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη αλλά είναι με άλλα δεδομένα. 

Πρέπει να γίνει μια μελέτη και η μελέτη αυτή σχετίζεται άμεσα με το υπόγειο πάρκιν που 

πρέπει να γίνει. Αν λοιπόν πραγματικά ενδιαφερόμαστε, από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να 

προχωρήσετε στην εκπόνηση, στην αναβάθμιση της μελέτης στον χώρο αυτό. Ήδη θα σας 

έλεγα, σαν πρώτο μπούσουλα, είχαμε ζητήσει από το γραφείο που εκπονείται το Γ.Π.Σ. και 

είχε δώσει έναν προϊδεασμό του τι περίπου και πως μπορούσε να γίνει κάτι για να ξεκινήσει με 

βάση αυτό στην ανάθεση της μελέτης και το οποίο έπρεπε να γίνει άμεσα.  

Και το Γ.Π.Σ., δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι για αυτό, κάτι έχετε κάνει και είναι η μόνη 

περίπτωση στην οποία οι συγκυρίες σας δικαιολογούν. Είναι ότι έχετε τρομερή καθυστέρηση. 

Αλλά αυτό που είχατε με τα σημερινά δεδομένα, πριν από ένα χρόνο όμως δεν το ξέρατε, δεν 

ξέρατε αν θα προχωρήσει και πόσο γρήγορα θα προχωρήσει ο Καποδίστριας. Επομένως δεν 

ήσασταν δικαιολογημένος που δεν επιταχύνατε τις διαδικασίες. Σήμερα που βλέπουμε ότι 

ενδεχόμενα μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, για δύο μήνες ή για 3 μήνες δεν 

αξίζει τον κόπο να πούμε ότι θα βιαστούμε, να περιμένουμε να δούμε πράγματι τι γίνεται με 

τον Καποδίστρια και αν πράγματι έχουμε μια οριστικοποίηση τότε πιστεύω ότι εκείνο που 

πρέπει να γίνει είναι να ζητήσουμε από τους μελετητές αναθεώρηση και ενδεχόμενα θα 

χρειαστεί και κάποια διαπραγμάτευση διότι θα έχει μεγαλώσει το αντικείμενο τους.  

Για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση, ίσως επειδή υπήρχε και ένας 

δισταγμός όπως είπατε για το πώς θα λειτουργήσει, ίσως επειδή δεν ήταν και τότε επιθυμητό 

από την Πρόεδρο του φορέα ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο φυσικός φορέας. Η 

πραγματικότητα είναι ότι οι υποδομές που γίνονται ξέρουμε ότι έχουν και κάποιες δαπάνες 

άρα έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κάποιες υποδομές γιατί αλίμονο να μην κάνουμε τίποτα 

για να μην έχουμε δαπάνες. Υπάρχουν σε κάποιες πόλεις πολύ μεγαλύτερα κτίρια, 

πολυτελέστατα κτίρια, και όμως αναλαμβάνουν την ευθύνη και να τα κάνουν και να τα 

λειτουργήσουν. Να πούμε παραδείγματα; Να πω για την Βέροια. Πρέπει επομένως να πούμε 

ότι πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι κοστίζει η λειτουργία και η συντήρηση του, δεν είναι 

τρομερά τα νούμερα, νομίζω ότι ίσως δεν το επιθυμούσαν κάποιοι και κάπως σας φόβισαν, και 

μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι ο χώρος ο οποίος πρέπει να 

βρίσκεται το θέατρο. Αν θέλουμε μπορούμε να έχουμε δεύτερο χώρο τον ΟΡΦΕΑ, αλλά ο 

κύριος χώρος είναι αυτός. Γιατί το κάναμε; Για να το βλέπουμε; Τώρα όσον αφορά τον τρόπο 

λειτουργίας του, είτε ο Α φορέας είτε ο Β φορέας είτε ο Δήμος ο ίδιος είτε αυτός που θα τον 

διαχειρίζεται και αυτός που θα τον συντηρεί, τα χρήματα είναι δεδομένα. Ας τον πάρει λοιπόν 

το ΔΗΠΕΘΕ που έτσι και αλλιώς αυτό πρέπει αν το λειτουργεί και αυτό πρέπει να στεγαστεί 

μέσα και από εκεί και πέρα πηγαίνετε στο υπουργείο και λέτε ¨κάναμε μια αξιόλογη υποδομή 

για το ΔΗΠΕΘΕ του οποίου η λειτουργία χρηματοδοτείται με όποιον τρόπο χρηματοδοτείται, 

τώρα που κάναμε και μια αξιόλογη υποδομή δεν δικαιούμαστε κάτι παραπάνω¨; Ένας τρόπος 

διαπραγμάτευσης και απαίτησης για περισσότερα χρήματα για το ΔΗΠΕΘΕ. 2ον αν δεν 

μπορούμε  από εκεί θα κοιτάξουμε με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και να έχει 
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αν είναι δυνατόν κάποια έσοδα και να μπορέσουμε να τα βολέψουμε όσο το δυνατόν η 

συντήρηση του να γίνεται κανονικά. Αλλά αυτό είτε στο ΔΗΠΕΘΕ ανήκει, είτε στον δήμο 

ανήκει, είτε σε άλλον φορέα, αν … Επομένως πρέπει να πάει στο ΔΗΠΕΘΕ. Αν έχετε κάποιον 

αντίλογο να τον ακούσουμε και να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το λογικό είναι να 

το πάρει το ΔΗΠΕΘΕ, να ξεκινήσει να το λειτουργεί, να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο 

Πολιτισμού χρήματα και από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβει τη λειτουργία του ο Δήμος.  

Για την Χρυσοπηγή, νομίζω ότι περισσότερες από μία φορές κουβεντιάσαμε, αν τυχόν 

αυτά που σας είπα δεν είναι ακριβή, να με ενημερώσετε. Γιατί εκείνο το οποίο ήξερα είναι ότι 

όταν είχαμε αναλάβει, οι εγκαταστάσεις της Χρυσοπηγής δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν 

καθόλου, δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε ρεύμα και εσείς μου λέτε να πάμε να κάνουμε και 

ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να 

γίνει τίποτα. Όταν αναλάβαμε μας είπαν ότι οι εγκαταστάσεις αυτές, σήκωσε τα χέρια η 

υπηρεσία και μας είπε ότι δεν γίνεται τίποτα και τότε ξεκινήσαμε και είπαμε ¨δεν ήταν κάποτε 

εκεί οι παιδικές κατασκηνώσεις; Θα πάμε και θα πούμε στη ΔΕΗ ότι οι παιδικές 

κατασκηνώσεις είχαν ρεύμα, επανασυστήνουμε τις κατασκηνώσεις και δώστε μας ρεύμα για 

τις κατασκηνώσεις¨, έτσι πήραμε το ρεύμα. Μόνο έτσι μπορούμε να το λειτουργούμε τώρα, 

υπό μορφή κατασκηνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να του δώσουμε άλλη είδους 

δραστηριότητα. Όταν γίνει το Γ.Π.Σ. είπατε, πότε θα γίνει; Πρώτα απ’ όλα για να τελειώσουν 

οι εγκρίσεις θέλουμε δυο χρόνια, και όταν τελειώσουν θα χρειαστεί να γίνει τροποποίηση του 

υπάρχοντος διατάγματος, και για να γίνει τροποποίηση διατάγματος πρέπει να περάσει από το 

Συμβούλιο Επικρατείας και θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη και μετά να πάει για 

δημοσίευση το Προεδρικό Διάταγμα.  3-4 χρόνια θέλει. Επομένως προς το παρόν το 

λειτουργούμε όπως το λειτουργούμε, θα φροντίσουμε να το λειτουργούμε ως ξενώνες όσο το 

δυνατόν περισσότερο, το καλοκαίρι να έχουμε κάποια δραστηριότητα εκεί, δραστηριότητες 

που έχουμε στην πόλη μας … (αλλαγή πλευράς) … έτσι και αλλιώς αυτά που τους δίνουμε 

είναι λιγότερα, και με τις καλύτερες συνθήκες, ακόμη και αυτό το οποίο ισχυρίζονται και μας 

λένε ότι το Παπαλουκά είναι δικό μας, αυτά που έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα είναι 

ευνοϊκότερα. Υπάρχει μια άλλη άποψη, να μη δώσουμε εκεί και να δώσουμε κάπου αλλού. Μα 

αυτά τα οποία δίνουμε, είναι, ενώ το Παπαλουκά είναι εντός σχεδίου πόλεως, παίρνουμε από 

το Εμ. Παπά το κομμάτι που είναι εκτός σχεδίου πόλεως το κομμάτι που κοιτάζει προς το 

σχέδιο πόλης και τους δίνουμε το κομμάτι το από έξω. Τίποτα περισσότερο δεν τους δίνουμε. 

Και αν τους δώσουμε κάπου αλλού, πόσα μέτρα θα τους δώσουμε; Και σε πόσα μέρη να 

συμφωνήσουν να παν; Διότι ο τρόπος διαπραγμάτευσης είναι ο εξής, παίρνουμε την αξία του 

χώρου και παίρνουνε χώρο ο οποίος να αντισταθμίζεται με την αναβάθμιση που θα 

εξασφαλίσουμε με την όποια πολεοδόμηση ώστε να έχει ο καινούργιος χώρος ίδια αξία με τον 

χώρο τον οποίο θα παραχωρηθεί. Άρα δεν μπορούμε να τους δώσουμε στη Βροντού 5 στρ. και 

να μας πουν ¨εντάξει συμφωνούμε¨.  

Και πέραν αυτού, να πούμε ότι όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε, υπάρχει 

ένας πολύ απλός τρόπος ο οποίος κατοχυρώνει όλους και μας δίνει και το δικαίωμα να 

διαπραγματευτούμε γι’ αυτά τα 65 στρέμματα και είναι μια πολύ απλή … στην απόφαση την 

οποία θα πάρουμε. Και την οποία την είχα πει στον κ. Κουροπαλάτη όταν κουβεντιάζαμε και 

όταν μου είχε πει ότι ήταν απογοητευμένος και εσείς ήσασταν απογοητευμένοι και ότι δεν 

σκοπεύατε να προχωρήσετε, του είπα προχωρήστε και να πάρετε μια απόφαση η οποία είναι 

διατυπωμένη ως εξής: ¨συμφωνούμε να προχωρήσουμε στην πολεοδόμηση με την προϋπόθεση 

ότι τα δύο αυτά στρατόπεδα ανήκουν στην κυριότητα του ΥΠΕΘΑ¨. Όταν λοιπόν εκ των 

υστέρων αποδειχθεί και αποδειχθεί ότι το ένα στρατόπεδο δεν είναι δικό του, αυτομάτως 

διαφοροποιείται η συμφωνία. Αυτομάτως τα 65 στρ. θα τα διαπραγματευτούμε για να γίνουν 

35. Γιατί λοιπόν διστάζουμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διατύπωση στην απόφαση που θα 

πάρουμε  και  δεν  μπορούν  όταν  τους  προτείνουμε  τέτοια  διατύπωση  να πουν  ότι δεν τους 
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αρέσει η διατύπωση. Διότι θα τους πούμε τι μας κοροϊδεύετε; Εδώ πέρα λέτε ότι έχετε δύο 

στρατόπεδα  και μας τα δίνετε και εμείς λέμε ότι εφόσον είναι δικά σας, σας δίνουμε 65 στρ. Η 

διατύπωση έχει σχέση. Η απόφαση τότε πάρθηκε, εάν το έγγραφο είναι έτσι τότε προχωράμε 

…  

Πάω στην ΕΣΑΝΣ και στον ΧΥΤΑ. Η ΕΣΑΝΣ ήταν εύλογο όταν έγινε, όταν υπήρχε η 

καθυστέρηση που υπήρχε με την υπόθεση του νομαρχιακού ΧΥΤΑ. Γι’ αυτό το λόγο εμείς 

είχαμε προχωρήσει στην επέκταση του τοπικού και γι’ αυτό ζητήσαμε να τελειώσετε την 

επέκταση και γι’ αυτό είχαμε ζητήσει από την περιφέρεια να πάρει απόφαση στην οποία να 

λέει για τον νομαρχιακό ΧΥΤΑ ότι αποφασίζει για έναν νομαρχιακό αλλά να μην διευκρινίζει 

ποιος θα είναι ο χώρος και είχαμε πει ότι εάν τυχόν δεν ευδοκιμήσει η προσπάθεια για να 

χρηματοδοτηθούμε από το Ταμείο Συνοχής, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ΧΥΤΥ στο 

δικό μας ΧΥΤΑ. Ευτυχώς βλέπω ότι μάλλον προχωράει, ευτυχώς βλέπω ότι έχουμε την 

δυνατότητα να το κάνουμε, από τη στιγμή που προφταίνουμε σωστά ενεργοποιείται η ΕΣΑΝΣ 

να αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αναλαμβάνοντας τη λειτουργία αυτή θα πρέπει 

οπωσδήποτε η ΕΣΑΝΣ να είναι αυτή που θα πάρει την πρωτοβουλία και για την όλη 

διαδικασία της ανακύκλωσης.  

Για το ορφανοτροφείο, είχα τοποθετηθεί, η θέση μου ήταν σαφής ότι έπρεπε να 

διεκδικήσουμε. Σήμερα είδα ότι δημιουργήθηκε ένα επίτευγμα ότι σας είπαν ότι δίνουν δύο 

χώρους. Και αυτό έγινε χωρίς διεκδίκηση. Είναι απόδειξη του τι θα μπορούσαμε να πάρουμε 

αν από την αρχή απαιτούσαμε. Διότι μόνο με τη νύξη ότι υπήρχε διαφωνία στο Δ.Σ. παρ’ ότι 

υπήρχε απόφαση, αμέσως σας είπαν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι εάν 

τοποθετούσασταν με απαιτήσεις στην αρχή πόσα περισσότερα θα μπορούσατε να πάρετε.  

Για τα 5 εκ. που λέτε, καταρχήν νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να τα πείτε. Όσον αφορά 

την περίπτωση των 2 εκ. για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, να ξεκαθαρίσουμε ότι στο συγκεκριμένο μέτρο από 

το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα ΑΣΤΕΡΙΑ υπήρχαν διάφορα έργα και είχε πολύ μεγάλο … 

αιτήσεων, στριμώχθηκαν οι αιτήσεις και γι’ αυτόν τον λόγο δίνονταν και περιορισμένα 

χρήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το στρίμωγμα είχε σχέση άμεση και με την υλοποίηση. 

Πολλοί έκαναν πίσω, ή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει 

αναπορρόφητο το ποσό και ψάχνουν πως θα μπορέσουν να κάνουν απορρόφηση. Εύλογα 

λοιπόν σε δήμους, και δεν είναι πάρα πολλοί, που προχώρησαν και ολοκλήρωσαν έργο να 

έρχονται και να τους ανταμείβουν. Ήδη κατ’ επανάληψη υπήρχε το έργο του ¨δώστε μας¨, έτσι 

από τη στιγμή που δεσμεύτηκαν χρήματα μπορούν να σας τα δίνουν. Το έργο προχώρησε πολύ 

καλά και η ανταμοιβή για το ότι προχώρησε καλά το έργο είναι τα λεφτά αυτά.  

Από εκεί και πέρα για τα Νεκροταφεία. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να 

προχωρήσουμε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα γιατί μετά από λίγο χρόνο δεν θα ξέρουμε που να θάψουμε κόσμο. Θα 

πρέπει, έχω πει στην υπηρεσία, να ετοιμάσουν μια μελέτη, μια πρόχειρη καταρχήν περίφραξη 

και μία πρόχειρη διαμόρφωση για να ξεκινήσει υποτυπωδώς στην ανάγκη να λειτουργεί όταν 

δεν θα έχουμε που να θάψουμε νεκρούς. Είναι απόλυτη η ανάγκη. Επομένως πρέπει με ένα 

μικρό ποσό να ξεκινήσουμε κάτι. Ούτως ή άλλως το συνολικό το έργο θα ενταχθεί στα ΠΕΠ, 

δεν υπάρχει θέμα και θα πάρει και προτεραιότητα γιατί είναι από τα έργα τα οποία 

χρηματοδοτούνται. Θα χρηματοδοτηθεί αλλά δεν ξέρουμε πότε και εμείς δεν έχουμε 

περιθώρια χρόνου για να περιμένουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει. Κακώς δεν ξεκίνησε 

η υποτυπώδης αυτή προετοιμασία, μια απλή περίφραξη. Οι καταληψίες φεύγουν με 

διαδικασίες. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά τις διαδικασίες;  

κ. Δήμαρχος: Το κάνουμε με συνεννόηση γιατί αν ακολουθήσουμε τις διαδικασίες θα 

θέλει 3-4 χρόνια.  

 

27 



κ. Μωυσιάδης: Το πρώτο μέρος της διαδικασίας είναι η διαπραγμάτευση και η 

συνεννόηση.  

Όσον αφορά τα Ολυμπιακά έργα, όντως υπήρχε μικρότερη χρηματοδότηση αλλά θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι τολμήσαμε και τα εξασφαλίσαμε ήταν προς όφελος του 

Δήμου διότι δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για να απαιτήσουμε χρήματα ώστε να 

ολοκληρωθούνε. Όταν ξεκινάει κάτι, θα αργήσει να γίνει αλλά θα γίνει. Εμείς λοιπόν όταν 

ξεκινήσαμε ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει δυσκολία στη χρηματοδότηση με την 

προοπτική ότι θέλουμε δεν θέλουμε με τον Α ή Β τρόπο θα χρηματοδοτήσουνε και θα γίνουν.  

Όπως βλέπετε είναι γεγονός ότι δεν ήταν τόσο πολλά όση η ώρα στην οποία μας είπατε 

αυτά τα οποία μας είπατε για απολογισμό. Ήταν περισσότερο προγραμματισμένα ή έκθεση 

ιδεών. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σε όλα όσα αναφέρατε έστω και σαν σκέψεις και σαν 

επιθυμίες ότι είμαστε κοντά σας αλλά πρέπει να προχωρήσετε. Δεν θα πω ότι όλα αυτά τα 

οποία … γιατί δεν γίνονται. Είναι γεγονός ότι πολλά από αυτά δεν επρόκειτο να γίνουν και 

αυτό το ξέρετε και εσείς. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται την τελευταία στιγμή, να μην θυμίσω 

την προηγούμενη σας θητεία. Να πω απλώς ότι πρέπει να ενεργοποιηθείτε, βάλτε μπρος γιατί 

όντως … 

κ. Σωτηριάδης: Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την έννοια από ώρες δουλειάς.  

κ. Μωυσιάδης: Ουδέν σχόλιο. 

κ. Σαουλίδης:  Δεν θα επαναλάβω πράγματα που ήδη έχουν ακουστεί, απλά για μια 

ακόμη φορά θα πω ότι η Δ.Α. δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα για την πόλη. Αυτά τα πράγματα 

παρουσιάστηκαν προεκλογικά, κάποιες ιδέες, κάποια οράματα, … εμείς σαφώς ευχόμαστε 

κάθε Δ.Α. να αφήνει κάτι σημαντικό στην πόλη. Άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα, αυτό 

που μετράει πάνω από όλα είναι το αποτέλεσμα γιατί αυτό το απολαμβάνουν οι πολίτες. … 

επιθυμία μας από την θέση της συμπολίτευσης είναι να συμβάλλουμε έτσι ώστε το έργο σας 

να είναι πιο αποδοτικό και πιο ουσιαστικό. Τα οικονομικά επιδεινώνονται, τα έχουμε 

κουβεντιάσει πολλές φορές και το κουβεντιάσαμε και με τον Δήμαρχος και πριν από λίγο το 

είπε ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουν τα οικονομικά να 

βελτιωθούν προς το καλύτερο. Εδώ και λίγα χρόνια … μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα μας, 

υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε τα έσοδα μας, και να περικόψουμε ακόμη περισσότερο τις 

δαπάνες. Υπάρχει περιθώριο. Δοκιμάστηκε αυτό, κάναμε δοκιμή σ’ αυτόν τον τομέα και 

πιστεύω ότι έχουμε αποτέλεσμα.  

Υπάρχει το καινούργιο ΚΠΣ, δεν έχουμε ακούσει από τον κ. Δήμαρχο ούτε στον 

απολογισμό, και στην προγραμματική διάθεση που έδειξε σήμερα να μας δείχνει 

συγκεκριμένους τομείς τους οποίους προτείνει η Δ.Α. να τους εντάξει σε συγκεκριμένα 

προγράμματα. Είναι γεγονός ότι με τα έσοδα που έχουμε κάνουμε διαχείριση της φτώχειας 

μας. Το έχουμε πει επανειλημμένα, έχει ακουστεί σ’ αυτό το τραπέζι τα τελευταία 25 χρόνια 

που παρακολουθώ εγώ διαχείριση της φτώχειας γινόταν που είχε σχέση με τα έσοδα ή με τα 

οικονομικά του Δήμου. Έγινε μια αναφορά για το θέμα της Χρυσοπηγής, το θέμα της 

Χρυσοπηγής είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, είναι ένα εργαλείο για την πόλη αλλά είναι το 

γνωστό διάταγμα το οποίο μας έχει μπλοκάρει. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι υπάρχει εκεί και τι 

προοπτική μπορεί να δημιουργήσει στον δήμο και στην πόλη και στον νομό γιατί έχει 

περιθώρια ανάπτυξης αυτός ο συγκεκριμένος χώρος.  

Έγινε αναφορά για τον ΧΥΤΑ, είναι τραγικό ότι δεν προχωρήσαμε σε δημοτικό ΧΥΤΑ 

όταν έπρεπε, όταν ήταν ώριμες οι συνθήκες θα είχε τελειώσει και θα είχαμε λύσει ένα πολύ 

σημαντικό πρόβλημα. Το επαναλάβαμε και άλλη φορά, και άλλη θα χτυπήσω τον κώδωνα, με 

την δημιουργία του νομαρχιακού ΧΥΤΑ η πόλη των Σερρών, οι συνδημότες μας θα 

πληρώσουν  διπλάσια  την  αποκομιδή των  απορριμμάτων. Γιατί το 70% του συνολικού όγκου 
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των απορριμμάτων θα προέρχονται από την πόλη, θα πληρώνουν …, αλλά έχουμε ένα 

πρόσθετο πρόβλημα ότι δεν έχει προβλεφθεί από την μελέτη να υπάρχει σταθμός 

μεταφόρτωσης. Σκεφτείτε, αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή να σας φέρω και κόστος μεταφοράς, 

θα είναι υπέρογκο με τις σημερινές τιμές των καυσίμων καταλαβαίνετε πόσο επώδυνο και 

πόσο πιο δύσκολο θα είναι για τον δήμο των Σερρών να μπορέσει να καλύψει εκείνο το 

συσσωρεμένο κόστος που θα έχουμε και για τη μεταφορά. 

Για τους δρόμους, εμείς είμαστε ξεκάθαροι και κάθετοι, μη ξαναδούμε να 

ασφαλτοστρώνονται δρόμοι οι οποίοι θα σκαφτούν. Υπάρχει απαράδεκτη κατάσταση. Οι 

εργολάβοι όταν βγήκαν στο τελευταίο έργο ύδρευση – αποχέτευση, είχαν συνειδητοποιήσει 

ότι η επιχείρηση ήταν πολύ αυστηρή στην επίβλεψη της. Προσαρμόστηκαν έφεραν καινούργια 

μηχανήματα και είδαν ότι η αποκατάσταση τους πολλές φορές ήταν και υποδειγματική. Και 

στο σκάμμα, και στα χώματα και στα … ουσιαστικά επειδή το έργο είχε δημοπρατηθεί πιο 

πριν κατάλαβαν αυτοί ότι τα πράγματα ήταν σκληρά. Μπήκαν τα έργα τα καινούργια και 

υπάρχει ένα ερώτημα, εκεί που υπάρχει εγκεκριμένο έργο λες ότι μπορείς να κάνεις μια 

παρέμβαση μέσω εισαγγελέα, εκεί που δεν υπάρχει εγκεκριμένο έργο τι κάνουμε; μπορούμε 

να παρέμβουμε; Υπάρχει παρανομία; Δεν υπάρχει παρανομία; Αυτό πρέπει να το δούμε. Εδώ 

αυτή τη στιγμή έχουν ξεσαλώσει και οι εργολάβοι που κάνουν δικά μας έργα. Παλιότερα 

υπήρχε ένας σεβασμός προς τον χώρο, αυτή τη στιγμή υπάρχει και από εργολάβους που είναι 

εγκατεστημένοι για τα έργα της ΔΕΥΑ και η αποκατάσταση τους είναι απαράδεκτη. Έχουμε 

δρόμους που είναι μόνο μπαλώματα σε γνωστές περιοχές τις οποίες τις ξέρουμε και τις ζούμε 

καθημερινά. Πρέπει να το δούμε λίγο.  

Υπάρχουν προγράμματα που θα ανοίξουν. Ξέρουμε την κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί στην ΔΕΥΑ τα οποία μελλοντικά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάπτυξη 

παραπέρα της επιχείρησης. Είναι μια επιχείρηση που έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο. Δεν 

χρειάζεται να πούμε τι έκανε και τι δεν έκανε. Αλλά θέλω να ξέρω, έχει την ετοιμότητα σε 

επίπεδο μελετητών για να μπορέσει να διεκδικήσει πόρους; Γιατί τα ποσά είναι μεγάλα. 

Ακόμη η πίτα είναι έτοιμοι για μας, τους μεγάλους, οι μικροί δεν μπορούνε να μπούνε στην 

πίτα. Μπορούμε να εντάξουμε έργα που έχουν μείνει όπως το υπόλοιπο της αποχέτευσης ή ένα 

κομμάτι από τα βρόχινα;  

Και επειδή αυτό το διάστημα και στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και στην Κοινωνία και στο 

συνέδριο της ΤΕΔΚ, το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης, για μια ακόμη φορά θα πρέπει 

να τονίσω ότι εάν η διοικητική μεταρρύθμιση είναι μόνο αριθμητική με την έννοια να κάνουμε 

μια περιφέρεια η οποία θα μας βολέψει για να έχουμε καλύτερο έλεγχο των πραγμάτων, 

χάσαμε την ευκαιρία. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος έκανε τραγικό σφάλμα. Ήταν άτολμος 

μεταρρυθμιστής. Σε δυο τομείς εγώ τον παρακολούθησα και στο … ήταν άτολμος, εκεί που θα 

είχαμε 450 δήμους, φτάσαμε στους 900 δήμους και έχουμε 22 δήμους στο νομό Σερρών με 

αποτελέσματα αμφίβολα. Πρέπει να έχει τόλμη αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πέρα από τα 

θεσμοθετημένα που θα παίρνουν από την πολιτεία και πρέπει να τα πάρουν γιατί θα τα 

δικαιούνται, να υπάρξει συνοδευτικά και αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτό το 

μοντέλο το οποίο είναι σαν σημείο αναφοράς στην Αθήνα, έχει τελειώσει, έχει ξεπεραστεί, 

ήδη είδαμε ότι από την στιγμή που απορροφήθηκαν τα χρήματα από τα ΚΠΣ, οι … θα πέσουν 

γιατί δεν μπορεί το κέντρο όπως είναι συγκροτημένο να δημιουργήσει μια δυναμική. Οι 

ολυμπιακοί αγώνες ήταν από τα μεγάλα έργα που δώσαν μια δυναμική περιστασιακή και με 

χρονικό ορίζοντα. Θα πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο. Να δοθεί έμφαση στην 

περιφέρεια και να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να πάρει από την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί 

σε όλη την περιφέρεια, να υπάρχει ισόνομη ανάπτυξη, να πάρει πολλαπλάσια έσοδα για να 

μπορέσει η περιφέρεια να ζωντανέψει, να κρατήσει νέους ανθρώπους, να μην αποδυναμώνεται 

η περιφέρεια, να μην έχουμε συγκέντρωση στα κέντρα των περιφερειών αλλά κυρίως στα δύο 

μεγάλα κέντρα που είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.  
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Θεωρούμε ότι σ’ αυτόν τον χώρο όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Να μην συμβάλλουμε 

μόνο με τους λόγους μας, με τις υποδείξεις μας, με τις προτάσεις μας, να συμβάλλουμε και με 

το έργο μας. Αγαπητέ δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μαζί να στηρίξουμε και να 

βοηθήσουμε σε όποιες επιλογές κάνετε που θα είναι στην κατεύθυνση του να πάει η πόλη 

ακόμη πιο μπροστά.  

κ. Σαντοριναίος:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να κάνω 

και εγώ, θα ήταν ατόπημα από αυτά τα ιερά, τα ευλογημένα έδρανα να μην πω 5 λόγια τα 

οποία μας αφορούν όλους. Και λέω ιερά έδρανα διότι η τύχη των συμπολιτών μας κρέμεται 

και κρεμόταν επί σειρά ετών από αυτόν εδώ τον χώρο. Δήμαρχε θέλω να σε συγχαρώ για την 

φαντασία σκέψης 2006-2010, για τον προγραμματισμό τον οποίο είχες ενόψει των δημοτικών 

μας εκλογών ο οποίος πράγματι έγινε αποδεκτός από τους Σερραίους πολίτες οι οποίοι τον 

ψηφίσαν, σε στείλαν σαν διαχειριστή Δήμαρχο αυτής της πόλης με το Δ.Σ.  

Θέλω να σε συγχαρώ για το ’98 και γι’ αυτό αισθάνομαι υπερήφανος, όταν έχασες πάλι 

τον Οκτώβρη τις δημοτικές εκλογές, όταν ρωτήθηκες από τα Μ.Μ.Ε. είπες ¨αποδέχομαι την 

ήττα την οποία έχω υποστεί, αλλά στόχος μας είναι να στηρίξουμε την καινούργια Δ.Α. για το 

κοινό καλό της πόλης μας¨. Βέβαια αισθανόμαστε υπερήφανοι όλοι διότι στηρίζοντας την Δ.Α. 

τότε Μητλιάγκα, ολοκληρώθηκε το αποχετευτικό δίκτυο, ολοκληρώθηκε ο Βιολογικός 

Καθαρισμός, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική ενέργεια, γίναν προσπάθειες και έφερε χρήματα και 

η Δ.Α. Μητλιάγκα αποδέχτηκε και αγκάλιασε το Αυτοκινητοδρόμιο. Βέβαια όλα αυτά γίναν 

με συναίνεση με συνεργασία. Το ίδιο πιστεύω όμως και εσείς με την ευαισθησία την οποία 

δείξατε, όλοι οι συνάδελφοι αγαπάνε τα του Δήμου μας, την πόλη μας, τους συμπολίτες μας. 

Πράγματι δεν είμαι στην ευχάριστη θέση, ούτε εσείς βέβαια, ούτε και οι συνάδελφοι μας για 

τα πεπραγμένα της πόλης μας. Για τον τομέα της καθαριότητας, για τον τομέα λειτουργίας, το 

ότι η πόλη μας είναι σκαμμένη και πράγματι 15 χρόνια έχουμε ταλαιπωρήσει εμείς και έχουμε 

ταλαιπωρηθεί και εμείς σαν πολίτες αυτής της πόλης, ούτε για την καθαριότητα, η 

καθαριότητα δεν με βρίσκει χαρούμενο γιατί οι συμπολίτες μας διαμαρτύρονται για την 

λειτουργία καθαριότητας γιατί δεν είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας αυτός. Γι’ αυτό θα 

παρακαλέσω τον Πρόεδρο, σε ένα ειδικό συμβούλιο, γενικά κάποια θέματα σοβαρά που 

αφορούν την υγεία της πόλης μας θα πρέπει να έρχονται μεμονωμένα και να ακούγονται 

ολονών οι σκέψεις. Βέβαια νιώθω και υπερήφανος διότι λέμε ότι είμαστε και στο πνεύμα της 

εποχής αυτής. Βέβαια έχουμε τις γνώσεις με το πνεύμα της εποχής αυτής; Όχι. Απλώς 

αποδεχόμαστε τους ειδικούς και τις γνώσεις και εμείς σαν λειτουργοί εξουσίας να 

αποδεχόμαστε αυτά τα οποία θα κρίνει και θα εγκρίνει το Δ.Σ. ποια είναι αποδεκτά.  

Βέβαια, ο Δήμος όταν κάνει μια Δ.Α. δεν σταματάει. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η 

καινούργια Δ.Α. η οποία εκλέγεται για να υλοποιήσει το πρόγραμμα της, δεν υπάρχει μαγικό 

ραβδί, ούτε και οικονομική πολυτέλεια να βάζει το χέρι στην τσέπη και να το βγάζει. Θέλει 

προσπάθειες, θέλει επαφές, συνεχίζονται τα έργα τα οποία μένουν από την προηγούμενη Δ.Α. 

και όταν δεις ότι σου περισσεύουν κάποια χρήματα … (αλλαγή κασέτας) … οι επαρχίες οι 

οποίες δεν φιλοξενούν τουρισμό, είναι χαράτσι να πληρώνουν το 2%. Θα συμμετέχουμε στο 

να μπορέσουμε να αποβάλλουμε το 2%. Βέβαια σήμερα δεν με βρίσκει σύμφωνο σαν αρμόδιο 

αντιδήμαρχο καθαριότητας το να στερήσουμε αυτό το 2%, να μην το εισπράξουμε, διότι ο 

τομέας καθαριότητας, βλέπω από τα καταστήματα αυτά τα συγκεκριμένα από τα οποία 

εισπράττει ο Δήμος το 2%, δεν συμμετέχουν, δεν βοηθάνε στον τομέα καθαριότητας. Δεν 

ξέρω τι φόρμουλα θα βρεθεί και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να εισπραχθεί για να 

βοηθήσουμε τη λειτουργία καθαριότητας.  

Τώρα όσον αφορά το 1986 – 1990, στο ορφανοτροφείο θηλέων λειτουργούσε μια 

αίθουσα η οποία ήταν πανέμορφη και γίναν μεγάλα αναπτυξιακά συνέδρια και αν θυμάμαι 

καλά είχαμε και την τιμή να φιλοξενούμε και την περιφερειάρχη την κ. Αρσένη. Ήταν μια 

αίθουσα,  η οποία είχε τον εξαερισμό της, τα air conditions, το 1998-2007 που επισκέφτηκα το  
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ορφανοτροφείο βρήκα μια κατάσταση, ένα ρεμάλι, ευτυχώς δεν πήραμε φωτιά και δεν 

σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος, μέχρι τη μέση μου είχε νερά εκεί που ήταν οι γενικοί πίνακες 

και ο εξοπλισμός. Όλα χαλάσαν, καταστραφήκαν. Ο Δήμος βέβαια είναι κοινωνικός φορέας. 

Όσον αφορά τώρα για τα στρατόπεδα, το 1990 η Δ.Α. Ανδρέου πάλι ασχολήθηκε τότε 

με επισκέπτη τον βουλευτή τον κ. Αγγελούση, σ’ αυτό το Δ.Σ., μπήκαμε στην διαδικασία ότι 

δεν ήταν ώριμος ο στρατός να απομακρυνθεί από τις πόλεις. Και αν θυμόσαστε πήραμε μια 

απόφαση παρών ως βουλευτής τότε ο κ. Αγγελούσης, να απομακρύνουμε τα στρατόπεδα να 

εισέλθουν στους δήμους διότι είναι περιουσία του Δήμου. Είναι του Δήμου; Επί των 

ανταλλαξίμων. Είναι του ΥΠΕΘΑ ή ήταν μετόχι του Αγ. Όρους. Αυτά βεβαίως δεν μας 

συμφέρει να τα σκαλίζουμε, σιωπηλά να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο, να μπορέσουν να 

εισέλθουν στην κατοχή του Δήμου διότι αν μπουν οι πολίτες μέσα, όπως λέει η λαϊκή ρήση 

¨οργή λαού, χαρά θεού¨, κανείς δεν θα μπορεί να μας βγάλει από εκεί μέσα. Το μάτι μας 

πρέπει να είναι το πώς θα μπούμε μέσα. Βέβαια επειδή η ώρα είναι περασμένη και ο χρόνος 

περιορισμένος, δεν θα ήθελα να ταλανίσω άλλο το Δ.Σ. αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και τους 

συνεργάτες της αντιπολίτευσης και θα παρακαλούσα να είχαμε συμμετοχή όλοι γιατί δεν είναι 

και εύκολο πράγμα κ. Σαουλίδη, που πράγματι θα το πω δημόσια η φιλοσοφία του Μαρξ ήταν 

θετική και αποτελεσματική, προέβλεπε τον συνδικαλισμό αλλά δεν προέβλεπε όλοι οι 

πολιτικοί να είναι του συνδικαλισμού. Προέβλεπε όταν στην 2ετία, 3ετία, 4ετία, όταν δεν θα 

αποδίδει ο κ. Σαντοριναίος να περνάει από επιτροπές και δεν θα διώκεται, θα αλλάζεται, θα 

αλλάζει τομέα. Καλό θα ήταν μόνο με τη συμμετοχή του Δ.Σ. και την συμμετοχή των 

συμπολιτών μας, να πείτε στους συμπολίτες μας να συμμετέχουν. Ο Δήμος είναι κοινωνικός 

φορέας.  

κ. Σωτηριάδης: Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά πολύ περιληπτικά στην τοποθέτηση 

του κ. Αγγελίδη. Σε σχέση με τις δύο χρηματοδοτήσεις, το 1.314.000 που λέει ότι είναι 

αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας όμως για τα 580, που δεν είναι 580 είναι και άλλα, δεν 

είναι αποτέλεσμα της Δ.Α. Θα ήθελα να θυμίσω ότι είχε κατατεθεί ένα αίτημα μετά από 

πρόταση της ΛΑΜΣ, γιατί δεν είχε δικαίωμα η ίδια να το καταθέσει, το Σεπτέμβριο του 2006, 

την προέγκριση την πήραμε τον Ιούνιο, αυτό το 6μηνο λοιπόν με την ανάληψη των 

καθηκόντων, απλά ένα κατατεθειμένο αίτημα εμείς το κάναμε χρηματοδότηση. Δεν θέλω να 

αδικήσω κανέναν απλά είμαι υποχρεωμένος να πω την αλήθεια.  

Επίσης μια ακόμη επισήμανση για την αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου. Δεν θα πω 

αν υπάρχει διάθεση να ισοπεδώσουμε, να μηδενίσουμε κ.λπ. Ενδεχομένως όμως ορισμένα 

πράγματα να μην είναι γνωστά και θέλω να τα καταθέσω γιατί δεν έκαναν αναφορά ούτε και ο 

κ. Δήμαρχος. Τον Φεβρουάριο του 2007 βγήκε το περιβόητο διάταγμα 54 για τα 

Αυτοκινητοδρόμια που λειτουργούν στην Ελλάδα να πάρουν το περιβόητο σήμα λειτουργίας. 

Αν θα ρίξετε μια ματιά στο προεδρικό διάταγμα, βασικά εκεί χρειάζεται να γίνουν τρία 

βήματα, θα πω όμως ότι η διαδικασία είναι και χρονοβόρα. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια 

από τον Μάρτιο του 2007, υπάρχουν τρία βήματα, αν θα δείτε το προεδρικό διάταγμα και δείτε 

τι δικαιολογητικά χρειάζονται μία μέρα χρειάζεται μόνο για να τα διαβάσεις, και για όλα αυτά 

χρειάζεται και μια ξεχωριστή μελέτη. Το 1ο βήμα είναι η προέγκριση σκοπιμότητος την οποία 

την έχουμε πάρει και για να μπούμε στο 2ο βήμα πρέπει απαραίτητα να έχεις την έγκριση του 

προηγουμένου, πήραμε λοιπόν μέσα σ’ αυτό το διάστημα, πάρα πολύ σύντομα με τη στενή 

συνεργασία του ΤΕΙ, γιατί όλες τις μελέτες που χρειάζονταν τις αναθέταμε στα ΤΕΙ, πήραμε 

την έγκριση σκοπιμότητας, μπήκαμε στο 2ο βήμα, έχουμε την έγκριση προφορικά αλλά δεν 

μας ήρθε ακόμη, για τον κάθε βήμα δεν καταθέτουμε φάκελο καταθέτουμε κιβώτιο. Η 

αναβάθμιση που αναφέραμε στην αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου προεκλογικά, θα το 

είχαμε κάνει αν δεν μας προέκυπτε το Προεδρικό Διάταγμα, ήταν μια πιο εύκολη διαδικασία 

από το να πάρουμε αυτό το περιβόητο … Αυτά όμως κ. Αγγελίδη εκτιμώ ότι δεν τα γνωρίζετε, 
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 διαφορετικά δεν θα μιλούσατε για την αναβάθμιση. Ξέρετε γι’ αυτή την προσπάθεια, το 

Προεδρικό Διάταγμα είναι για πίστα φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Στο κομμάτι που αναλογεί το 

Υπουργείο Τουρισμού, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί μετά εμπλεκόμεθα με … είναι μια 

άλλη ιστορία. Αλλά έρχεται η πολιτεία και λέει ότι ¨για να οργανώσετε αγώνες στην Ελλάδα, 

το Αυτοκινητοδρόμιο πρέπει να έχει αυτές τις προδιαγραφές¨, εμείς σαν Αυτοκινητοδρόμιο τις 

είχαμε όλες, απλά έπρεπε όλα αυτά να τα αποδείξουμε για να ξέρουμε τι κάνουμε, ... πιάνουμε 

τι εστιατόρια ή τι ξενοδοχεία έχει στη Καβάλα, σε πόλη ώρα θα πάμε στο Αεροδρόμιο, όχι 

προφορικά ότι είμαστε 100 χλμ από το Αεροδρόμιο, όλα αυτά πρέπει να τα αποδείξουμε, αυτή 

η διαδικασία λοιπόν … 1,5 χρόνο και δεν έχουμε τελειώσει, είμαστε όμως έτοιμοι και για το 3ο 

βήμα, για να μπούμε όμως εκεί πρέπει να πάρουμε την έγκριση από το 2ο βήμα. Και 

ολοκληρώνω, εκτιμώ ότι μέσα στο 2008 θα έχουμε τελειώσει γιατί έχουμε την ετοιμότητα και 

για το 3ο βήμα, απλά περιμένουμε την έγκριση του 2ου βήματος.  

Και μια πολύ μικρή αναφορά για τα οικονομικά και για τον κ. Σαουλίδη. Σε λίγο θα 

ψηφίσουμε τον Ισολογισμό. Ο κ. Αγγελίδης έλεγε ότι ο καθρέφτης της οικονομικής 

διαχείρισης, και συμφωνώ απόλυτα, είναι ο Ισολογισμός. Ας περιμένουμε να έρθει ο 

Ισολογισμός και τότε θα το συζητήσουμε. Μη λέμε πράγματα για να τα πούμε μόνο και μόνο.  

Ο κ. Σαουλίδης είπε για περικοπή δαπανών. Τι άλλες περικοπές θέλετε να κάνουμε; Τα 

έχουμε κόψει όλα. Δεν πάει άλλο. Παλεύουμε 1,5 χρόνο έχοντας έσοδα που δεν καλύπτουμε 

τις βασικές μας λειτουργικές δαπάνες, χωρίς να κάνουμε καμία άρση σε ανταποδοτικά, χωρίς 

να μπούμε σε δανεισμό. 1,5 χρόνο και μας βρίζει όλη η αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Το παλεύουμε όμως. Τι άλλες περικοπές να κάνουμε; Το άλλο είναι να κλείσουμε, δεν πάει 

άλλο. Με αυτές τις οφειλές που υπήρχαν καλώς ή κακώς, αυτές κληρονομήσαμε, και 

ξανατονίζω ότι τα έσοδα μας δεν καλύπτουν τις βασικές λειτουργικές μας δαπάνες. Τι 

σημαίνει αυτό; Ότι κάθε μήνα ο Δήμος είναι από μέσα, και πώς να καλύψουμε αυτά που είναι 

πολύ περισσότερα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, πόσα έχετε κ. Μωυσιάδη να παίρνετε 15.000 

€; Θα σας δώσουμε 2.000, εσείς κ. Γαλάνη 10.000 θα σας δώσουμε 1500, κάπως έτσι το 

παλεύουμε 1,5 χρόνο αλλά δεν πάει άλλο. Περικοπές δεν αντέχει άλλο, στο τέλος θα πάψουμε 

να λειτουργούμε. Όσο δε για την αύξηση εσόδων, γιατί αυτό πάντα τονίζεται, και μείωση των 

δαπανών, αυτό το έχουμε κάνει πράξη εδώ και 1,5 χρόνο, το ότι στέλνουμε 14.500 κλήσεις, 

και είπα και προχτές ότι αυτή τη διαδικασία την ξεκινήσαμε πέρσι την άνοιξη και τώρα 

καρποφορεί. Τι άλλο να κάνουμε; Από πού να αυξήσουμε τα έσοδα μας; Φανταστείτε ότι 

14.500 κλήσεις πηγαίνουν, και έρχεται ο άλλος και λέει ¨καλά κ. Σωτηριάδη από το 2004 τώρα 

το θυμηθήκατε¨; Αυτό καταλαβαίνετε ότι για μας έχει ένα κόστος αλλά πρέπει να 

προστατέψουμε τα συμφέροντα των δημοτών. Μας είναι αδιάφορο το πολιτικό κόστος. 

Έχουμε να εισπράξουμε και θα το εισπράξουμε. Σ’ αυτή τη διαδικασία, και θα το θυμηθείτε, 

είχε γίνει μία και μόνο φορά για λίγες κλήσεις παλιότερα. Λέμε λοιπόν αύξηση εσόδων, 

σοβαρό παράδειγμα τώρα με τις κλήσεις και μείωση δαπανών που δεν πάει άλλο. Σας λέω 

πάτε μέσα στις υπηρεσίες, δείτε τα έξοδα αν υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να 

γίνουν. Είναι ανελαστικές δαπάνες. Δεν θα πω περισσότερα για τα οικονομικά, θα τα πούμε 

στον Ισολογισμό.  

κ. Αναστασιάδης: Λόγω χρόνου θα τα πω επιγραμματικά, αυτή η Δ.Α. έχει ρίξει 

χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικα στην αγροτική οδοποιία που ποτέ κανείς δεν έστρωσε ούτε ένα 

κυβικό. Αυτή η Δ.Α. έχει κάνει δύο γήπεδα σε επίπεδο γειτονιάς με δικά της εργαλεία, χωρίς 

να πληρώσει μια δεκάρα πουθενά. Έχει φτιάξει στην Γ. Καφταντζή ένα τεράστιο πάρκο που 

λειτουργεί θαυμάσια χωρίς να πληρώσει καμία δεκάρα πουθενά. Αφού ρίξαν χιλιάδες κυβικά 

μπάζα, που η πόλη βρωμούσε περιαστικά, έχουμε κάνει δυο γήπεδα σε επίπεδο γειτονιάς, δυο 

τεράστια πάρκα, έχουμε κάνει άλλες 3 παιδικές χαρές καινούργιες και μία ακόμη βρίσκεται σε 

εξέλιξη,  έχουμε   καθαρίσει   όλους  τους   ξηροπόταμους,  αυτή  τη  στιγμή  καθαρίζουμε  τον 
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Βαθύλακκο όπου αυτή τη στιγμή εκεί δημιουργήσαμε άλλα …, είναι η μόνη πολιτεία που δεν 

έχει πάθει ποτέ τίποτα από την ημέρα που πήρε ο κ. Βλάχος την δημαρχεία. Έχουμε ρίξει 

επάνω στην Οινούσα αμμοχάλικα αγροτική οδοποιία χωρίς να πληρώσουμε ούτε μια δραχμή. 

Ο Δήμος πληρώνει μέχρι τώρα 700.000 τόκους από δάνεια. Αντιλαμβάνεστε που 

βρισκόμαστε; Από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε στους δρόμους, η κοινωνία βλέπει που 

είμαστε. Ο κόσμος βλέπει το έργο που παράγουμε. Σπείραμε πόσες χιλιάδες δέντρα.  

κ. Πρόεδρος:   Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

680/08 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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