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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 23/2013  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Κινηματοθέατρο «ΑΣΤΕΡΙΑ», σήμερα την 16η του μηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 23/02-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

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

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

παρόντες ήταν 33, δηλαδή: 
 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αγοραστός Αγοραστός 

6. Αναστασιάδης Ηλίας  

7. Αραμπατζής Θεόδωρος 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Γάτσιος Αθανάσιος 

10. Γκότσης Ηλίας 

11. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12. Δήμου Ιωάννης 

13. Δούκας Γεώργιος 

14. Δρίγκα Χρυσούλα 

15. Θεοχάρης Μιχαήλ 

16. Ίντος Δημήτριος 

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Αρναούτογλου Φωτεινή 

 Βαλτσάνης Δημήτριος 

 Δημητρίου Ευστράτιος 

 

 

17. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

18. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

19. Μερετούδης Δημήτριος 

20. Μηλίδης Θεόδωρος 

21. Μοσχολιός Ζωγράφος 

22. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

23. Μπόικος Αθανάσιος 

24. Μυστακίδης Παύλος 

25. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

26. Σούζας Ζαχαρίας 

27. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

28. Στεργίου Νικόλαος 

29. Φωτιάδης Στέφανος 

30. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

31. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

32. Χράπας Παντελής 

33. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

5. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

6. Νεράντζης Βασίλειος 

7. Νιζάμης Δημήτριος 

8. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Ασσανακίδου-Πανούδη Σταυρούλα, Κρυστάλλης Δημήτριος, Γρέψιος Στέργιος, Πολατίδου 

Γεσθημανή, Τσίμας Θωμάς και Χειμωνίδου Μαρία. 
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      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ   :  Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2012.    

   

   

 

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 711/2013 

ΘΕΜΑ : Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Σας 

καλωσορίζω στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ειδική συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 

2012. Σε σας ο λόγος, κ. Δήμαρχε. Πριν ξεκινήσει ο Δήμαρχος τον απολογισμό, ο χρόνος επειδή 

η αποψινή συνεδρίαση είναι μοναδική, ειδική και αφορά τα πεπραγμένα όλου του έτους 2012, ο 

χρόνος από τον Δήμαρχο, από τους επικεφαλής των παρατάξεων και από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους αλλά και από τους πολίτες είναι ελεύθερος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Οι ομιλητές να… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Συγγνώμη, κ. Δήμαρχε, πριν αρχίσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σίγουρα θα πρέπει να είναι… ο χρόνος, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι και 

απεριόριστος, γιατί… να μη φτάσουμε στο τέλος σε μια… σε μονολόγους και… Πρέπει να 

δώσουμε τη δυνατότητα νομίζω και στους Τοπικούς Προέδρους και στους συμπολίτες μας να 

μας κάνουν ερωτήσεις, απορίες, θα περάσει πάρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ασφαλώς. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα έλεγα να είναι στα στενά πλαίσια του… αλλά να μην… Αντιλαμβάνομαι 

αυτό που λέτε, πιστεύω ότι ένας εύλογος χρόνος θα ήταν… για όλους. 

Δ.Σ. : Εντάξει, αυτό… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δηλαδή, να μην εκφυλιστεί η όλη διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι κορυφαία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι κορυφαία διαδικασία όπως το λέτε, κ. Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …αλλά δεν πρέπει να εκφυλιστεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν ξέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει. 

Δ.Σ. : Οι ομιλητές να μην επαναλαμβάνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τηρουμένων των αναλογιών… Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη, έχετε κάτι να 

προσθέσετε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε… είναι Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Βεβαίως θα πρέπει να δείξετε κάποια ανοχή και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουν 

και πολλοί και κυρίως να ακούσουμε και τους πολίτες. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγουμε πολύ, διότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : …θα χαλάσει η διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ασφαλώς είναι μοναδικό το θέμα, είναι κορυφαία η πράξη της λογοδοσίας, δεν 

πρέπει νομίζω να υπάρχει το άγχος του χρόνου, ασφαλώς δεν πρέπει να υπάρξει και η 

κατάχρηση. Συνήθως στα Δημοτικά Συμβούλια, γνωρίζετε πολύ καλά, κρατάν τέσσερις και 

πέντε ώρες. Λοιπόν, ένα θέμα έχουμε, μπορούμε αν σεβόμαστε τους ομιλητές, να μιλήσουν οι 

πάντες. Είναι τόσο λίγοι εδώ που όλοι αν πουν να πάρουν το λόγο, ο χρόνος μας φτάνει. Λοιπόν, 

μπορώ να ξεκινήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Δήμαρχε, ξεκινήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, αγαπητοί μου συνδημότες. Ο 

απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής αποτελεί κορυφαία πράξη, διότι αυτοί οι 

οποίοι ασκούν δημόσια εξουσία αποδίδουν τον οφειλόμενο λογαριασμό για τη διοίκηση του 

Δήμου, την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα δημοτικά 

έσοδα κλπ, κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, όπως αυτό εγκρίθηκε από 

τα αρμόδια όργανα. Με γνώμονα συνεπώς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 

Δήμου υλοποιήσαμε κατά το έτος 2012 στο μέτρο του δυνατού και πάντοτε εντός των 

οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου το πρόγραμμα δράσης της δημοτικής αρχής το οποίο και 

καταθέτουμε. Κρατάμε το λόγο μας. Η Δημοτική Αρχή κάνει έργο τις δεσμεύσεις της. Με 

σκληρή δουλειά, συνέπεια και αποτελεσματικότητα υλοποιούμε τις προτεραιότητες που θέσαμε 

προεκλογικά στο σερραϊκό λαό για ένα Δήμο νοικοκυρεμένο και όμορφο. Η δημοτική αρχή με 

ετοιμότητα και σχέδιο ξεκίνησε τη θητεία της έχοντας δύο παράλληλους στόχους. Ο πρώτος 

στόχος ήταν η οργάνωση του νέου Καλλικρατικού Δήμου, που προήλθε από τη συνένωση 

τεσσάρων Δήμων και δύο Κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ενιαία δημοτική 

κοινωνία, η οποία αποτελείται από 90.000 κατοίκους, 76.000 δημότες, 23 Κοινότητες και 3 

οικισμούς. Ο δεύτερος στόχος ήταν η υλοποίηση των δεκαέξι προτεραιοτήτων που καταθέσαμε 

προεκλογικά στο σερραϊκό λαό. Για την υλοποίηση αυτών των δύο στόχων η Δημοτική 

Αρχή συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, με επιμονή και αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα η 

εντατική αυτή δουλειά να αποδίδει καρπούς, παρά το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διανύει 

την πιο δύσκολη περίοδο, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. 

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή της οργάνωσης του νέου Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με όσα επιτάσσει η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης με το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης», ολοκληρώθηκε κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο της δημαρχιακής θητείας με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νεόδμητων θεσμών, όπως τις συγχωνεύσεις εξήντα πέντε  Σχολικών 

Επιτροπών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μία σχολική Επιτροπή και των δεκαεπτά 

Σχολικών Επιτροπών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μία Σχολική Επιτροπή. Επίσης, τις 

συγχωνεύσεις εικοσιένα νομικών προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το 

διακριτό τίτλο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού», 

ΟΠΑΚΠΑ  και τη συγχώνευση έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση 

του Δήμου Σερρών, την ΚΕΔΗΣ. Εκτός από το στόχο της οργάνωσης του νέου Δήμου, σύμφωνα 

με όσα επιβάλλει η νέα διοικητική μεταρρύθμιση, ο άλλος παράλληλος στόχος της δημοτικής 

αρχής ήταν η υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Σχετικά με τον παράλληλο στόχο 

της υλοποίησης των προεκλογικών μας δεσμεύσεων θα ήθελα να υπενθυμίσω και να πω ότι 

προεκλογικά καταθέσαμε στο σερραϊκό λαό ένα πρόγραμμα -αυτό- που αναφέρεται σε όλους 

τους τομείς του Δήμου, στο οποίο πρόγραμμα είναι καταγεγραμμένο το όραμα της Δημοτικής 

Αρχής για το Δήμο Σερρών. Με ειλικρίνεια είχαμε ξεκαθαρίσει προεκλογικά στο σερραϊκό λαό 

ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί σε μία τετραετία και θέσαμε δεκαέξι 

προτεραιότητες γι’ αυτή τη δημαρχιακή θητεία, σε αυτό το φυλλάδιο. Σε αυτές τις δεκαέξι 

προτεραιότητες που θέσαμε προεκλογικά θα αναφερθώ αναλυτικά. Πρώτη προτεραιότητα που 



5 

 

θέσαμε ήταν το νοικοκύρεμα των οικονομικών του νέου Δήμου Σερρών. Για το σκοπό αυτό ένα 

από τα πρώτα θέματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψεις… και 

λήψη απόφασης σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήταν το θέμα της εφαρμογής ενός 

σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου,  το οποίο κινείται σε 

τρεις άξονες: α) την εξόφληση χρεών, β) τη μείωση δαπανών και γ) την αύξηση εσόδων. 

Η εξόφληση των χρεών του Δήμου ήταν ο πρώτος άξονας του σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης 

της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Όταν αναλάβαμε το Δήμο, τα χρέη του Δήμου χωρίς 

τους  οργανισμούς του, δηλαδή χωρίς το Νομικό Πρόσωπο, την ΚΕΔΗΣ και το ΔΗΠΕΘΕ, ήταν 

6.700.000€ προς την αγορά και 6.600.000 προς τις τράπεζες. Τέλος του 2012 τα χρέη προς την 

αγορά μειώθηκαν σε 5.700.000€ και προς τις τράπεζες σε 6.000.000€. Στο τέλος του 2013 τα 

χρέη προς τις τράπεζες θα είναι 5.200.000€, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής 

υπηρεσίας, τα χρέη του Δήμου προς την αγορά θα είναι κάτω από 3.400.000€. Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι τα χρέη προς την αγορά, τα οποία αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα στην οικονομική 

λειτουργία του Δήμου, μειώθηκαν σε αυτή την τριετία κατά 50%. Επίσης όταν αναλάβαμε το 

Δήμο, το Νομικό Πρόσωπο είχε χρέη 274.000€,  ενώ τώρα τα χρέη είναι τα τρέχοντα, η ΚΕΔΗΣ 

είχε χρέη 1.500.000€, τα οποία μειώθηκαν σε 600.000€, ενώ τα χρέη του ΔΗΠΕΘΕ παρέμειναν 

τα ίδια, δηλαδή 203.000€. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα χρέη του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων μειώθηκαν αισθητά. Ο τρίτο άξονας… ο δεύτερο άξονας, συγγνώμη, της… του 

σχεδίου σταδιακής εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου ήταν η μείωση των δαπανών. Τι 

κάναμε για να μειώσουμε τις δαπάνες. Δεύτερος άξονας… Λοιπόν, περιορίσαμε τις δαπάνες με 

μείωση δαπανών για ενοίκια, μειώνοντας επίσης τις δαπάνες εξοικονομώντας ενέργεια στα 

δημοτικά μας κτίρια και μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες με τη δημιουργία ηλεκτρονικής 

αποθήκης. Μείωση δαπανών για ενοίκια. Απαλλάξαμε το Δήμο από την καταβολή ενοικίων σε 

ιδιόκτητα κτίρια, στα οποία λειτουργούσαν δημοτικές υπηρεσίες, μεταφέροντας τις υπηρεσίες 

αυτές σε δημοτικά κτίρια. Έτσι μεταφέρθηκε η Πολεοδομία του Δήμου στο κτίριο της πρώην 

ΤΥΔΚ στο Διοικητήριο και ωφελήθηκε ο Δήμος κατά 22.000€ το χρόνο από τη μη καταβολή 

ενοικίων. Μεταφέρθηκαν ο 3ος Παιδικός Σταθμός της πόλης Σερρών στον Παιδικό Σταθμό 

Αγίου Αντωνίου και ωφεληθήκαμε κατά 8.000€ ετησίως από τη μη καταβολή ενοικίων. Ο 4ος 

και ο 5ος Παιδικός Σταθμός της πόλης μεταφέρθηκαν στον Παιδικό Σταθμό του Αθλητικού 

Πάρκου Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να ωφεληθούμε κατά 13.000€ το χρόνο από μη καταβολή 

ενοικίων. Από τις… και ο Παιδικός Σταθμός Σκουτάρεως πήγε στο νέο κτίριο του Παιδικού 

Σταθμού Σκουτάρεως και ωφεληθήκαμε επίσης από 10.000€ που καταβάλαμε ετησίως ενοίκια. 

Από τις μετεγκαταστάσεις αυτών των τεσσάρων Παιδικών Σταθμών σε δημοτικά κτίρια 

απαλλάχτηκε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου από την καταβολή 31.000€ για ενοίκια ετησίως. 

Επίσης ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανακαίνισης του κτιρίου του πρώην Ορφανοτροφείου 

Θηλέων και θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ σε αυτό το κτίριο, με αποτέλεσμα να 

απαλλαχθεί η ΔΕΥΑΣ από την καταβολή ενοικίων ύψους 45.000€ το χρόνο. Συμπέρασμα, από 

τη μεταφορά αυτών των υπηρεσιών σε δημοτικά κτίρια, ωφελείται ο Δήμος Σερρών συνολικά 

κατά 100.000€ το χρόνο. Μειώσαμε τις δαπάνες εξοικονομώντας ενέργεια. Πώς; α) Μειώνοντας 

τις δαπάνες στον οδοφωτισμό. Τι κάνουμε; Σταδιακά αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες με 

αντίστοιχους λαμπτήρες καλύτερης απόδοσης και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης. 

β) Μειώνουμε τις… θα μειώσουμε τις λειτουργικές δαπάνες σε δημοτικά κτίρια. Τα δημοτικά 

κτίρια, Δημαρχείο, Κολυμβητήριο και Κλειστό Γυμναστήριο, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», προϋπολογισμού… Ορίστε; 

Δ.Σ. : …απολογισμός του 2012; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απολογισμός του 2012 είναι. 

Δ.Σ. : Για το 2014 λέτε εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, λάθος κάνετε. Μεγάλο λάθος κάνετε. Είναι απολογισμός του 2012. Αυτά 

που λέω… αυτά που λέω… τώρα, γίνονται δημοπρασίες, γίνονται διαγωνισμοί και βγαίνουν 

ανάδοχοι. 
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Δ.Σ. : Έτσι είναι, 2013 έχουμε τώρα, εμείς μιλάμε για το 2012. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, αυτά ξεκίνησαν από το 2012 όμως, δεν ξεκίνησαν τώρα. Αυτή η 

διαδικασία ξεκίνησε από το 2012. Όλα, ό,τι λέμε είναι και μέσα στο 2012. Έτσι; Λοιπόν, τα 

δημοτικά κτίρια, Δημαρχείο, Κολυμβητήριο και Κλειστό Γυμναστήριο, εντάχθηκαν στο 

πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», προϋπολογισμού 970.000€, μέσα από το οποίο θα γίνουν 

εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία αυτά ενεργοβόρα κτίρια και επομένως 

εξοικονόμησης πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών. γ) Μειώνουμε τις 

λειτουργικές δαπάνες σε δυο Δημοτικά Σχολεία της πόλης των Σερρών, το 5ο και το 20ο, τώρα 

ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και θα βγουν οι ανάδοχοι και στο Λύκειο Προβατά που 

ενταχθήκαμε φέτος σε πρόγραμμα, με την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας . Οι 

εργασίες αυτές εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία αυτά σχολεία θα πραγματοποιηθούν μέσω 

προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στα οποία έχουν ενταχθεί και συγκεκριμένα μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Οι προϋπολογισμοί των 

έργων αυτών για τα παραπάνω σχολεία είναι 424.000€ για το 5ο Δημοτικό Σχολείο, 181.000€ 

για το 20ο Δημοτικό Σχολείο και 400.000€ για το Λύκειο Προβατά. Μειώσαμε τις δαπάνες 

ηλεκτροφωτισμού σε 26 σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, τοποθετώντας στις στέγες 

των σχολείων αυτών φωτοβολταϊκά συστήματα. Είναι μια φωτογραφία από φωτοβολταϊκά 

συστήματα που βάλαμε στο… σε σχολεία. Αυτό είναι το σχολείο του… το Γυμνάσιο του 

Λευκώνα εδώ. Μειώσαμε επίσης, μειώνουμε τις δαπάνες καυσίμων των απορριμματοφόρων και 

των άλλων δημοτικών οχημάτων υλοποιώντας ένα πρόγραμμα, το Καινοτόμο Σύστημα 

Εξοικονόμησης Πόρων μέσω της βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριμμάτων και της 

κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών, προϋπολογισμού 147.000€. Επίσης, μειώσαμε τις 

λειτουργικές δαπάνες των συνεργείων αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δήμου με τη δημιουργία 

ηλεκτρονικής αποθήκης. Με την ηλεκτρονική αποθήκη καταγράφονται και παρακολουθούνται 

το σύνολο των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών και λοιπά, 

ώστε ο Δήμος να μην προβαίνει σε άσκοπες προμήθειες, με στόχο τη συμπίεση του λειτουργικού 

κόστους. Ως τρίτος άξονας της οικονομικής εξυγίανσης  τέθηκε η αύξηση των εσόδων του 

Δήμου, η οποία μπορεί να προέλθει: 1ον) Έσοδα… με έσοδα από τη λειτουργία του υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων πίσω από το Διοικητήριο, η λειτουργία του οποίου  ξεκίνησε αρχές του 

έτους 2013. 2ον) Με την εντατικοποίηση των εισπράξεων των οφειλών, όπως έσοδα ενοικίων, 

τέλη διαφήμισης, τέλη διέλευσης δικτύων επικοινωνίας, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη επί των 

ακαθαρίστων κλπ. 3ον) Με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Γι’ αυτό 

προκηρύξαμε διαγωνισμό και ήδη έχουμε υπογράψει, νοικιάσαμε τα 400 στρέμματα στο 

Αγρόκτημα της πόλης των Σερρών. Επίσης, ακίνητα του Δήμου, τα οποία είχαν μετατραπεί σε 

χωματερές, όπως το τουριστικό περίπτερο της Ακρόπολης των Σερρών, το δημοτικό 

αναψυκτήριο του Αγίου Ιωάννη, το δημοτικό αναψυκτήριο της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων και 

το θερινό θεατράκι, τα αξιοποιήσαμε και τα θέσαμε σε λειτουργία, χωρίς να ξοδέψει ο Δήμος 

ούτε ένα ευρώ, με αποτέλεσμα ο κόσμος να τα απολαμβάνει, να βρίσκουν δουλειά σε αυτά 

Σερραίοι Δημότες και να εισπράττει κάποια έσοδα ο Δήμος. Να σημειωθεί ότι έγινε καταγραφή 

της ακίνητης περιουσίας των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που ενσωματώθηκαν στον πρώην 

Δήμο Σερρών. Πέρα όμως από το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, αξίζει να γίνει 

αναφορά και για το νοικοκύρεμα και την αξιοποίηση των κτιρίων του Δήμου, τα οποία είχαν 

εγκαταλειφθεί, κατέρρεαν και παρέμειναν αναξιοποίητα. Εκτός από το τουριστικό περίπτερο της 

Ακρόπολης Σερρών, τα δημοτικά αναψυκτήρια του Αγίου Ιωάννη και της κοιλάδας 

Αγίων Αναργύρων και το θερινό θεατράκι, τα οποία, όπως προείπα, είχαν μετατραπεί σε 

χωματερές και αξιοποιήθηκαν, αξίζει να αναφερθούμε και σε άλλα κτίρια τα οποία 

ανακαινίσθηκαν, αξιοποιήθηκαν και λειτουργούν, όπως το κτιριακό συγκρότημα των ξενώνων 

Χρυσοπηγής, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί, ανακαινίσθηκε και φιλοξενεί διάφορους 

Πολιτιστικούς Συλλόγους. Το ιστορικό κτίριο του Ορφέα, το οποίο στην κυριολεξία κατέρρεε, 

ανακαινίσθηκε, λειτουργεί και ξαναβρήκε την παλιά του αίγλη. Το κτίριο του πρώην 
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Ορφανοτροφείου Θηλέων ανακαινίζεται και σύντομα θα μετατραπεί σε ένα κτίριο κόσμημα για 

το Δήμο Σερρών. Η οικία Μάλλιου, η οποία είχε εγκαταλειφθεί και υποστεί πολλές ζημίες, 

ανακαινίσθηκε και λειτουργεί πλέον ως Συμβουλευτικό Κέντρο κακοποιημένων γυναικών 

θυμάτων βίας. Το κτίριο της ΚΕΔΗΣ, πρώην ΔΕΠΚΑ, ανακαινίσθηκε εσωτερικά και εξωτερικά 

για πρώτη φορά από τότε που κατασκευάστηκε. Ανακαινίσθηκαν και βάφτηκαν κτίρια παιδικών 

σταθμών. Βάφτηκε εξωτερικά το Δημαρχείο και φωταγωγήθηκε μετά από 30 χρόνια. Επίσης 

ανακαινίσθηκαν και έγινε ένα συμμάζεμα σε κτίρια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα 

τρία τελευταία χρόνια λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, οι 

χρηματοδοτήσεις του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί δραματικά. Η 

τακτική επιχορήγηση που προορίζεται για τη μισθοδοσία, λειτουργικές δαπάνες, προμηθευτές 

κλπ μειώθηκε δραματικά κατά 65%, όπως επίσης και τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ που 

χρησιμοποιούνται για διάφορα μικρά έργα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττεται η 

καθημερινότητα του πολίτη, διότι με τις παραπάνω τακτικές επιχορηγήσεις οι Δήμοι 

προσφέρουν καθημερινά υπηρεσίες στους πολίτες, όπως η συντήρηση του πρασίνου, το κλάδεμα 

των δένδρων, η θέρμανση των δημοτικών κτιρίων, η συντήρηση των αγροτικών δρόμων, η 

συντήρηση του οδικού δικτύου, δηλαδή λακκούβες κτλ, οι ασφαλτοστρώσεις, η συντήρηση του 

δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, η συντήρηση του δικτύου οριζόντιας σήμανσης και 

προσβασιμότητας, το κυκλοφοριακό κλπ. Δεν είναι όμως μόνον οι συνεχώς δραματικά 

μειούμενες επιχορηγήσεις του κράτους προς τους Δήμους που δυσκολεύουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες των Δήμων για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά μειώνεται επίσης και το 

προσωπικό των Δήμων. Έτσι ο Δήμος Σερρών, όπως και όλοι οι Δήμοι, καλείται να 

αντιμετωπίσει την καθημερινότητα του πολίτη με λιγότερα χρήματα και λιγότερο προσωπικό, σε 

έναν Δήμο που έχει μεγαλώσει κατά πολύ σε έκταση και πληθυσμό και είναι πλέον ο μισός 

Νομός. Μέσα από αυτές τις συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι, Δημοτική Αρχή και υπάλληλοι 

του Δήμου Σερρών, να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα του πολίτη και καταβάλλουμε 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε με όσα μέσα διαθέτει ο Δήμος τις καλύτερες 

υπηρεσίες στην καθαριότητα, στο πράσινο, στα κλαδέματα των δένδρων, στη συντήρηση των 

αγροτικών δρόμων, στη συντήρηση του οδικού δικτύου, στη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων 

και άλλα. Ένας τομέας επίσης που έχει σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη είναι και 

το κυκλοφοριακό. Ποιες ήταν οι ενέργειες που κάναμε με στόχο την αντιμετώπιση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος. Ολοκληρώσαμε το υπόγειο πάρκινγκ 160 θέσεων πίσω από το 

Διοικητήριο, με αποτέλεσμα να δίδεται πλέον διέξοδος στο μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης 

των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. 2ον) Εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών στο πρόγραμμα 

ENCLOSE, προϋπολογισμού 57.000€, μέσω του οποίου θα διερευνηθούν και θα αποτυπωθούν 

οι συνθήκες εμπορευματικών μεταφορών, όπως τροφοδοσία καταστημάτων, αστικές 

συγκοινωνίες, ταχυδρομικές μεταφορές κλπ, στην πόλη και θα προταθούν λύσεις βελτίωσής 

τους, με αποτέλεσμα την επίτευξη βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών. 3ον) Επίσης ο 

Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα ACTIVE TRAVEL NETWORΚ, προϋπολογισμού 42.000€, 

μέσω του οποίου ο Δήμος ήρθε σε επαφή και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, με στόχο 

την κατάρτιση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης Ενεργούς Μετακίνησης, το οποίο ήδη ψηφίστηκε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το οποίο προτείνεται ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, 

για το οποίο σταδιακά θα ξεκινήσει η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων 

χρηματοδότησής τους. 4ον) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την άμβλυνση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος, η Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της ξεκίνησε 

συνεργασία με τη διοίκηση του Υπεραστικού και Αστικού ΚΤΕΛ. Ο στόχος της συνεργασίας με 

το Υπεραστικό ΚΤΕΛ ήταν η μεταφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στις νέες εγκαταστάσεις στην 

οδό Απαμείας και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, ο Δήμος μετά από πρόταση του 

Υπεραστικού ΚΤΕΛ ξεκίνησε διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών στο χώρο των νέων 

εγκαταστάσεων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, όπως ασφαλτόστρωση της οδού Απαμείας, κατασκευή 
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πεζοδρομίου, ηλεκτροφωτισμός, οι οποίες εργασίες υλοποιήθηκαν και μεταφέρθηκε το 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ στις νέες τους εγκαταστάσεις. Ο στόχος της συνεργασίας με το Αστικό 

ΚΤΕΛ, ήταν η δημιουργία νέων αστικών γραμμών σε περιοχές της πόλης που δεν υπήρχαν. Η 

συνεργασία για το θέμα αυτό που άρχισε από το 2011, ήδη έφερε καρπούς και λειτουργούν δυο 

νέες αστικές γραμμές. Η αστική γραμμή 40 Μάρτυρες ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων Νίκαια 

και η αστική γραμμή Πλατεία Εμπορίου-Μεραρχίας-Ναυάρχου Σαχτούρη ΚΤΕΛ Υπεραστικών 

Λεωφορείων. Ένα θέμα επίσης που έχει σχέση με την καθημερινότητα, είναι και το πρόβλημα 

των αδέσποτων ζώων. Για το δύσκολο αυτό πρόβλημα εφαρμόζουμε το πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, όπως ορίζει η νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος 

Σερρών διαθέτει το Δημοτικό Κυνοκομείο, το οποίο κατασκευάστηκε από το 1990 και μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης των κτιρίων του, έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο 

κυνοκομείο, στο οποίο πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο περισυλλογές αδέσποτων ζώων, 

κτηνιατρική περίθαλψη, στειρώσεις, υιοθεσίες, επανεντάξεις, εμβολιασμοί, αιμοληψίες, 

σημάνσεις κτλ. Με στόχο την καλλιέργεια του αισθήματος της ζωοφιλίας, ξεκινήσαμε τις 

διαδικασίες προβολής κοινωνικών μηνυμάτων, σποτ, τα οποία ήδη προβάλλονται. Μια τρίτη 

προτεραιότητά μας, που έχει σχέση και με την καθημερινότητα είναι η καθαριότητα του Δήμου. 

Στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων προσθέσαμε 850.000€ 

κυρίως μέσω προγραμμάτων. Ψηφίστηκε, πρώτον, ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός της 

καθαριότητας, με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, τη 

βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου και την προστασία του περιβάλλοντος. 2ον) Για τη 

βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 

147.000€ ευρώ, με στόχο τα απορρίμματα σε όλο το νέο Δήμο Σερρών να συγκεντρώνονται με 

πιο οικονομικό τρόπο, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ρύπανση του 

περιβάλλοντος. 3ον) Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του προγράμματος 

ανακύκλωσης, ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε μέσα από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και 400 κάδους ανακύκλωσης συνολικού κόστους 

300.000€. 4ον) Ο Δήμος Σερρών με δικά του  έσοδα προμηθεύτηκε 150 κάδους απορριμμάτων, 

συνολικού κόστους 70.000€. 5ον) Με στόχο πάντα την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, 

ο Δήμος Σερρών εξασφάλισε την προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου και κάδων 

κομποστοποίησης συνολικού ύψους 181.000€, μέσα από το πρόγραμμα Αστική  Αναζωογόνηση 

του Πράσινου Ταμείου. 6ον) Καταθέσαμε τώρα, το Σεπτέμβριο του 2013 στο ΕΠΠΕΡΑΑ 

πρόταση για προμήθεια ακόμη 500 κάδων κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 70.000€. 7ον) 

Τοποθετήσαμε κοντέινερς σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς για την εναπόθεση συσκευασιών, 

κουτιά, μπουκάλια από αγροτικά φάρμακα, διάφορα μπάζα και άλλα αντικείμενα, 

ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων αυτών των περιοχών. Κατά αυτό τον τρόπο 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι δημιουργίας εστιών μόλυνσης και αναβαθμίζεται το περιβάλλον. 

8ον) Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή προστίμων αποκαταστήσαμε 

τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Προβατά και Άνω Βροντούς, αφού προηγουμένως εξασφαλίσαμε 

ποσό 230.000€ για την υλοποίηση του έργου αυτού μέσω προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 

9ον) Καθιερώσαμε περιβαλλοντικό θεσμό με την επωνυμία ECO FESTIVAL με στόχο την 

υιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, κυρίως σε 

μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. 10ον) Δημιουργήσαμε τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά σποτ για  την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας, 

ανακύκλωσης και σεβασμού του περιβάλλοντος. Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων να υπενθυμίσουμε ότι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η Εταιρεία 

Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών ΕΣΑΝΣ ολοκληρώνει το διαγωνισμό για την υλοποίηση 

του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Αυτή τη στιγμή ο 

Νομός Σερρών στο θέμα της υλοποίησης του εργοστασίου της επεξεργασίας των απορριμμάτων 

εντάχθηκε στα τρία ωριμότερα έργα σε όλη την Ελλάδα. Αναμένεται να αναδειχθεί ανάδοχος 

μέχρι το τέλος του 2013, ο προσωρινός ανάδοχος, ο οριστικός αρχές του 2014 και εκτιμάται ότι 
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το έργο θα αρχίσει τη λειτουργία του έως το τέλος του 2015. Με τη λειτουργία του εργοστασίου 

επεξεργασίας απορριμμάτων θα αποφύγουμε την επιβολή των προστίμων του ειδικού τέλους 

ταφής αποβλήτων, σύμφωνα με το Νόμο 4041/12. Τέταρτη προτεραιότητά μας, η τέταρτη 

προτεραιότητά μας έχει σχέση με τη ΔΕΥΑΣ και το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις Τοπικές και 

Δημοτικές  Κοινότητες που ενσωματώθηκαν στο Δήμο Σερρών. Πριν γίνει αναφορά στο 

αποχετευτικό δίκτυο των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, επιγραμματικά αξίζει να 

αναφερθούμε στις αποφάσεις και το έργο της ΔΕΥΑΣ κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής 

θητείας 2011-2014 και να προσθέσουμε τα εξής: 1ον) Είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά ότι το 

τιμολόγιο του νερού των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που ενσωματώνονται στο νέο 

Δήμο Σερρών δεν θα εξισωθεί με το τιμολόγιο της πόλης. Η υπόσχεση αυτή υλοποιήθηκε στο 

ακέραιο και επιπλέον μειώσαμε το τιμολόγιο του νερού των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων κατά 

10%. 2ον) Μειώσαμε το τιμολόγιο του νερού στην πόλη κατά 25%. 3ον) Επεκτείναμε το 

κοινωνικό τιμολόγιο σε άλλους 5.000 συνδημότες μας, με αποτέλεσμα οι δημότες αυτοί που 

βρίσκονται σε πραγματικά δύσκολη οικονομική κατάσταση να πληρώνουν κατά 50% φθηνότερο 

το νερό από τους υπόλοιπους δημότες. 4ον) Όσον αφορά το έργο που επιτέλεσε η ΔΕΥΑΣ κατά 

τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας έχουμε να πούμε τα εξής: Η ΔΕΥΑΣ υλοποίησε και 

υλοποιεί έργα ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000€. Από τα 25 αυτά 

εκατομμύρια ευρώ τα 13.000.000 ανήκουν στο αποχετευτικό έργο Σκουτάρεως-Μητρουσίου, 

για το οποίο έργο κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας έγιναν διορθώσεις στις 

μελέτες, επικαιροποίηση των μελετών, ένταξη και χρηματοδότηση του έργου σε πρόγραμμα, 

διαδικασίες διαγωνισμών και έναρξη υλοποίησης του έργου. Ήδη ξεκίνησε η υλοποίηση του 

έργου. Από αυτά τα 25.000.000€ είπαμε τα 13, αποχετευτικό Σκουτάρεως-Μητρουσίου. Τα 

6.000.000 ανήκουν σε έργα τα οποία μελετήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας και τα υπόλοιπα 7.000.000€ ανήκουν σε έργα τα 

οποία μελετήθηκαν και εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας 

αλλά υλοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας. Η ΔΕΥΑΣ κατέθεσε 

επίσης μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€ σε προγράμματα και αναμένεται η 

ένταξή τους. Από τις μελέτες αυτές των 10.000.000€ που έχουν κατατεθεί σε προγράμματα, η 

μία μελέτη ύψους 3.700.000€ εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής 

θητείας, ενώ οι δύο μελέτες ύψους 7.000.000€ εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

δημαρχιακής θητείας. Η ΔΕΥΑΣ επίσης έχει έτοιμες μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 

60.000.000€ για να τις καταθέσει σε προγράμματα όταν αυτά ανοίξουν. Και ενδεικτικά 

κάποια… μια γεύση από κάποια έργα όπως είναι το… δίκτυο αποχέτευσης στο Ιμαρέτ, στην 

Οινούσα, το διυλιστήριο νερού στην Άνω, στο Άνω Μητρούσι, φρεάτια όμβριων συλλογής στην 

οδό Παυσανία, ενδεικτικά είναι αυτά τα έργα, κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης στο Χιονοχώρι και το αποχετευτικό Σκουτάρεως-Μητρουσίου που ξεκίνησε ήδη 

τώρα, χθες ή προχθές. Σχετικά με το  αποχετευτικό δίκτυο των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων που ενσωματώθηκαν στο νέο Δήμο Σερρών, όπως άλλωστε αναγράφεται στην 

τέταρτη προτεραιότητά μας εδώ, έχουμε να πούμε τα εξής. Είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά στους 

κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ότι σε όποιες Κοινότητες δεν υπάρχουν 

μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα, σε αυτές τις Κοινότητες κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας 

θα ετοιμάσουμε μελέτες και  εν συνεχεία θα τις εντάξουμε σε προγράμματα προκειμένου να 

υλοποιηθούν. Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα στις Τοπικές 

Κοινότητες Κάτω Καμήλας, Άνω Καμήλας, Προβατά, Ελαιώνα και στους οικισμούς 

Ξηροτόπου, Μετοχίου, Χρυσοπηγής, ενώ συνεχίζεται η εκπόνηση μελετών και για τις υπόλοιπες 

Τοπικές Κοινότητες. Στις Δημοτικές Κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως υπήρχε 

προεργασία και μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα και σύνδεσή τους με το βιολογικό καθαρισμό 

της πόλης των Σερρών, από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Σκουτάρεως και Καπετάν 

Μητρούση. Για αυτές τις Δημοτικές Κοινότητες είχαμε υποσχεθεί ότι οι μελέτες, ότι τις μελέτες 

αυτές θα τις προωθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε σε πρόγραμμα για να 



 1

0 

 

υλοποιηθούν. Πράγματι μόλις αναλάβαμε, ασχοληθήκαμε επισταμένα με όποια προεργασία και 

όποιες μελέτες υπήρχαν για τα αποχετευτικά δίκτυα Μητρουσίου-Σκουτάρεως από τους πρώην 

Καποδιστριακούς Δήμους και μέσα στο 2011 έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, βελτιώσεις και 

επικαιροποίηση των μελετών. Να κάνω μια διακοπή και να καλωσορίσω το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και να τους συγχαρώ για την εκλογή τους. 

Εν συνεχεία οι μελέτες αυτές για το αποχετευτικό Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 13.000.000€ 

κατατέθηκαν στις 30 Μαρτίου του 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη και το έργο εντάχθηκε στις 11 Ιουνίου του 2012, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η 

υλοποίηση του έργου. Για την ιστορία του έργου αυτού να πούμε ότι αρχές του έτους 2000 οι 

Καποδιστριακοί Δήμοι Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση ξεκίνησαν μελέτες, ο καθένας από 

την πλευρά του, για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στις Δημοτικές Κοινότητες 

Σκουτάρεως και Μητρουσίου, αφού προηγουμένως είχαν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις 

με το Δήμο Σερρών για την υποδοχή των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης 

Σερρών. Μέσα στο 2009 υπήρξε προέγκριση των μελετών. Από τις αρχές του 2011 η τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΣ τροποποίησαν, ολοκλήρωσαν τις 

μελέτες και το Μάρτιο του 2011 υπέβαλαν πλήρη φάκελο στο ΕΠΠΕΡΑΑ και εν συνεχεία 

φυσικά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος, συνέχεια μας λέγαν να διορθώσουμε τις μελέτες, με 

αποτέλεσμα το έργο να ενταχθεί στις 11 Ιουνίου του 2012 και την έναρξη υλοποίησής του τώρα, 

αυτές τις μέρες, το 2013. Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην Ορφανοτροφείου 

Θηλέων, όπου θα μετεγκατασταθεί η ΔΕΥΑΣ και περιφράχτηκε επίσης το οικόπεδο στο τέρμα 

της οδού Μεραρχίας, στο οποίο θα μεταφερθεί το αμαξοστάσιο της Επιχείρησης. Όσον αφορά 

τον οικονομικό τομέα, η οικονομική χρήση της ΔΕΥΑΣ, να υπενθυμίσω ότι το 2011 είχε κλείσει 

με κέρδη 1.270.000€, ενώ το 2012 έκλεισε επίσης με κέρδη 1.275.000€. Οι σωρευτικές 

ζημιές χρήσης της ΔΕΥΑΣ στο τέλος του 2010 ήταν 6.100.000€, ενώ στο τέλος του 2012 

μειώθηκαν σε 2.850.000€ και αναμένεται για το 2013 να μειωθούν κι άλλο. Στη λογοδοσία 

υπάρχουν αναλυτικά και όλοι οι πίνακες με τα έργα. Πέμπτη προτεραιότητά μας είναι οι 

αναπλάσεις πλατειών, διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και βελτιώσεις παιδικών χαρών στις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, στις γειτονιές και οικισμούς. Με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις αναπλάσεις και διαμορφώσεις 

κοινοχρήστων χώρων. Συγκεκριμένα, κατεδαφίστηκαν αρκετά ετοιμόρροπα και επικίνδυνα 

κτίρια και κτίρια που είχαν απαλλοτριωθεί, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων 

χώρων και την απόδοσή τους στους πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, άλλωστε βλέπετε και 

φωτογραφίες, την κατεδάφιση του παιδικού σταθμού που υπήρχε στο κεντρικό πάρκο και τη 

διαμόρφωση του χώρου αυτού με αποτέλεσμα την επέκταση του κεντρικού πάρκου, επίσης 

την κατεδάφιση της οικίας έμπροσθεν του τεμένους Αγίας Σοφίας και τη διαμόρφωση του 

χώρου αυτού, την κατεδάφιση της οικίας πίσω από την εκκλησία Ιωάννου Θεολόγου 

και τη διαμόρφωση του χώρου σε πλατεία και άλλα. Επαναχρηματοδοτήσαμε και 

επαναδημοπρατήσαμε τα έργα «Διαμορφώσεις κεντρικών πλατειών Σκουτάρεως και Κάτω 

Καμήλας», προϋπολογισμού 167.000 και 197.000€ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την υλοποίηση 

των έργων αυτών. Να υπενθυμίσουμε ότι τα έργα αυτά, διαμορφώσεις κεντρικών πλατειών 

Σκουτάρεως και Κάτω Καμήλας, είχαν ενταχθεί το 2009 από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο 

Σκουτάρεως σε πρόγραμμα του ΕΤΕΡΠΣ, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, με αποτέλεσμα να 

διαλυθούν οι εργολαβικές συμβάσεις τον Ιούλιο του 2011. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, 

ξεκινήσαμε νέα προσπάθεια επαναχρηματοδότησης των έργων αυτών από το  Πράσινο Ταμείο 

και επαναδημοπράτησής των, κάτι που επιτεύχθηκε και τα έργα πλέον υλοποιήθηκαν. 

Υλοποιείται το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Ορεινής», 

προϋπολογισμού 254.000€. Η πρόταση για το έργο αυτό κατατέθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 

2010 από την πρώην Κοινότητα Ορεινής, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Σερρών και 

εντάχθηκε στις 16 Μαρτίου του 2012 και υλοποιείται κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. 

Υλοποιείται το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου», 
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προϋπολογισμού 440.000€. Η πρόταση για το έργο… Α ναι. Η πρόταση, αυτό εδώ είμαστε, στο 

Χιονοχώρι, η πρόταση για το έργο αυτό κατατέθηκε στις 28… συγγνώμη, για το έργο αυτό 

κατατέθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2011 στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του Νομού Σερρών, 

εντάχθηκε στις 26 Μαρτίου του 2012 και υλοποιείται κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. 

Υλοποιήθηκε το έργο «Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου Καβάφη», προϋπολογισμού 

169.000€ και αποτελεί πλέον ένα χώρο «όαση» ανάμεσα στις πολυκατοικίες, με δένδρα, 

θάμνους, φωτιστικά, καθιστικά, παιδική χαρά κλπ. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ τον Ιούλιο του 2010 και μετά από συνεχείς διακοπές λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης ολοκληρώνεται τώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2013. Στο πλαίσιο 

εφαρμογής του σχεδίου πόλεως υλοποιήθηκαν έργα αναπλάσεων  κοινοχρήστων χώρων, 

πλατειών,  κατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρόμων και έργων υποδομής στην περιοχή Σιγής, 

είναι η φωτογραφία που βλέπετε, προϋπολογισμού 660.000€ και στην περιοχή εργατικών 

κατοικιών Νίκαιας, προϋπολογισμού 325.000€. Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα από 

χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ, όπως διαμορφώσεις και αναπλάσεις πλατειών, εδώ είμαστε στην  

Κοινότητα, ενδεικτικά δείχνουμε μια-δυο φωτογραφίες, στην Κοινότητα Κουβουκλίου και στην 

Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας. Για τη βελτίωση των παιδικών χαρών καταθέσαμε μελέτη 

προϋπολογισμού  4.200.000€,  προκειμένου να ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής είναι η 

έκτη προτεραιότητα σύμφωνα με τις 16 προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ο Δήμος Σερρών 

ευαισθητοποιημένος στη συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουν οι 

πολίτες, δημιούργησε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζει φαινόμενα οικονομικής 

εξαθλίωσης, φαρμακευτικής φροντίδας, σίτισης, στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών κλπ. Για την επίτευξη των στόχων αυτών προσθέσαμε 

μέσω προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 1.750.000€. Συγκεκριμένα, ο Δήμος 

Σερρών προμηθεύτηκε ένα ειδικό αυτοκίνητο το οποίο θα μεταφέρει άτομα με κινητικά 

προβλήματα του προγράμματος ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου. Τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία, 

πλέον από την Αθήνα ξεφύγαμε, είναι τα χαρτιά εδώ στο Μηχανολογικό και σύντομα θα 

ξεκινήσει η κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Η αγορά του αυτοκινήτου αυτού πραγματοποιήθηκε 

μετά από χρηματοδότηση του Δήμου από τον ΟΠΑΠ με το ποσό των 65.000€. Για το σκοπό 

αυτό ο Δήμος Σερρών κατέθεσε πρόταση στον ΟΠΑΠ στις 31 Μαρτίου του 2011, η οποία 

εγκρίθηκε στις 30-11-2011 και κοιτάξτε τη γραφειοκρατία, τρία χρόνια διαδικασίες για να 

προμηθευτεί ένας Δήμος ένα αυτοκίνητο. Ο Δήμος Σερρών υλοποιεί το πρόγραμμα «κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 207.000€. Στόχος  

του προγράμματος είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες, όπως 

ΑΜΕΑ, γέροντες, ασθενείς. Η πρόταση κατατέθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή 

Σύγκλιση στις 24 Σεπτεμβρίου του 2010 και εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2011. Τώρα 

ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες αυτού του προγράμματος για να ξεκινήσει η υλοποίησή 

του. Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με το Σύλλογο Οικογενειών Φίλων Ψυχικής Υγείας 

υλοποιεί πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, ύψους 816.000€. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αυτό λειτουργούν: Το κοινωνικό παντοπωλείο, που βλέπετε φωτογραφία, το οποίο 

δίνει τρόφιμα καθημερινά σε 127 οικογένειες. Η κοινωνική κουζίνα που παρέχει 101 γεύματα σε 

ημερήσια βάση. Το κοινωνικό φαρμακείο, από το οποίο εξυπηρετούνται 92 άτομα το μήνα. 

Ο Δημοτικός λαχανόκηπος, που εξυπηρετεί 35 άτομα αυτή τη στιγμή και έχει δυνατότητα για 

πολύ περισσότερα και η Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσολάβησης. Η πρόταση για την 

ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας κατατέθηκε στις 04 Μαΐου του 2012 

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου του 2012. Ο 

Δήμος Σερρών διαθέτει επίσης σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης σχολείων του Δήμου 

Σερρών δεκατέσσερα πακέτα εξοπλισμών συνολικού προϋπολογισμού 360.000€, για την 

καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωση των μαθητών. Η προμήθεια του εξοπλισμού των ειδικών 

σχολείων από το Δήμο Σερρών προήλθε μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος στο 
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«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» στις 09 Νοεμβρίου του 2011. Η 

πρόταση εγκρίθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2012 και μετά από διαγωνισμό που διεξήχθη στις 11 

Ιανουαρίου του 2013 ο Δήμος Σερρών, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και θα προμηθευτεί τα 

πακέτα αυτά για τον εξοπλισμό για τα ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης σχολείων του Δήμου 

Σερρών. Λειτουργούμε «το κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας», 

προϋπολογισμού 300.000€. Το κέντρο αυτό λειτουργεί μετά από πρόταση που κατέθεσε ο 

Δήμος Σερρών στις 20 Μαρτίου του 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική 

Μεταρρύθμιση. Η πρόταση εγκρίθηκε στις 03 Απριλίου του 2012 και το κέντρο άρχισε να 

λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013 στο νεοκλασικό κτίριο της οικίας Μάλλιου το οποίο 

ανακαινίσθηκε. Κατασκευάσαμε 250 ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Δημιουργήσαμε ένα νέο θεσμό για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με τον τίτλο « Φωτεινές 

Μέρες» με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, έχοντας 

ως στόχο την προβολή και προώθηση των διαφόρων αιτημάτων των ΑΜΕΑ και την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο τομέας της 

Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σερρών και 

την UNESKO  δημιούργησαν το Κέντρο Εθελοντισμού, με σκοπό τη δημιουργία βάσης 

πληροφοριών. Στόχος η καταγραφή τόσο των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, συλλόγων και 

οργανώσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να συνεισφέρουν με τις 

υπηρεσίες τους εθελοντικό έργο. Το γραφείο στεγάζεται στο ισόγειο του νεοκλασικού κτιρίου 

Μάλλιου. Η έβδομη προτεραιότητά μας έχει σχέση με την παροχή πληροφοριών στους 

γεωργοκτηνοτρόφους και την εξυπηρέτησή τους. Για το σκοπό αυτό στο νέο Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Δήμου Σερρών συστήσαμε αυτόνομη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

και Αγροτικής Οικονομίας. Η καινοτομία αυτή επιβάλλονταν λόγω της σύνθεσης των 

παραγωγικών δυνάμεων και των τριών τομέων της οικονομίας του νέου Δήμου Σερρών. Είκοσι 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες αγροτικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί στον ενιαίο Δήμο 

Σερρών, οι οποίες αριθμούν 18.000 δημότες. Γι’ αυτό και στα πλαίσια της νέας διεύθυνσης, 

πέραν των άλλων τμημάτων λειτουργούν τμήμα αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και 

ειδικό Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, που παρέχουν πληροφορίες και εξυπηρετήσεις στους 

γεωργοκτηνοτρόφους για διάφορα θέματα. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των αγροτών του 

Δήμου μας σε νέες καλλιέργειες οργανώθηκαν ημερίδες καθώς και επισκέψεις σε πρότυπες 

μονάδες παραγωγής μέσα και έξω από το Δήμο. Επίσης η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τουρισμού στον τομέα της τουριστικής προβολής του Δήμου Σερρών για το 2012 

συμμετείχε σε εκθέσεις τουρισμού του εξωτερικού και του εσωτερικού με στόχο την προβολή 

και προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη και στον Δήμο μας. Στο εξωτερικό ο Δήμος Σερρών 

συμμετείχε στις διεθνείς εκθέσεις της Σόφιας, του Βουκουρεστίου, του Βελιγραδίου, του 

Βερολίνου, της Μόσχας, στην πόλη Νις της Σερβίας και στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο της 

Βουλγαρίας. Στο εσωτερικό ο Δήμος συμμετείχε στην 7η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

«PHILOXENIA 2012» επίσης… συγγνώμη, συμμετείχε στην 77η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

και στην 28η Διεθνή έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA 2012», επίσης στη Θεσσαλονίκη. Η 

ενίσχυση όλων των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που επιτελούνται σε όλο το 

νέο Δήμο Σερρών είναι η όγδοη προτεραιότητά μας. Παρά το γεγονός ότι σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης οι τομείς που πλήττονται πρώτα είναι του πολιτισμού και του αθλητισμού, 

κατεβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των οικονομικών μας δυνατοτήτων για να 

στηρίξουμε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιείται ο 

θεσμός της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου και για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ο Δήμος 

Σερρών μετατρέπεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμού για να συναντηθούν στο δημοτικό θέατρο 

Αστέρια τα φοιτητικά νιάτα με το θέατρο και τον πολιτισμό. Επίσης δημιουργήσαμε νέους 

θεσμούς όπως ο θεσμός «ECO FESTIVAL» που έχει σχέση με το περιβάλλον, οι «Φωτεινές 

Μέρες» για τα ΑΜΕΑ, οι «Πανελλήνιοι Αγώνες Πάλης Παίδων-Νεανίδων». Θεωρώντας χρέος 

μας την ενίσχυση των υποδομών στον τομέα του πολιτισμού, με στόχο την τόνωση της 
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πολιτιστικής δραστηριότητας, αναλάβαμε πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Πρόεδρο και τα 

μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑ και ανακαινίσαμε το ιστορικό κτίριο του ΟΡΦΕΑ, το 

οποίο κατέρρεε, με χορηγίες Σερραίων πολιτών, συγκεντρώνοντας ποσό πάνω από 60.000€. 

Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο κτίριο της Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα, όπου βρήκαν στέγη 14.000 τόμοι και βιβλία, με στόχο τη συγκέντρωση, 

διατήρηση και διοχέτευση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς επίσης και τη διαφύλαξη και 

διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχοντας πάντα τον ίδιο στόχο της ενίσχυσης των 

πολιτιστικών υποδομών, καταθέσαμε στις 25 Ιουλίου του 2012 πρόταση χρηματοδότησης για 

το «Πνευματικό Κέντρο-Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής», 

προϋπολογισμού 450.000€  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης και 

περιμένουμε την αξιολόγηση της πρότασης. Κατασκευάσαμε… ναι, εδώ είναι η νεοσύστατη 

παιδική-νεανική χορωδία της ΚΕΔΗΣ… Κατασκευάσαμε την πίστα SKATE BOARD στο χώρο 

του Κεντρικού πάρκου, μία πίστα που έχει τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή Πανελληνίων 

αγώνων και κατακλύζεται καθημερινά από παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα αυτό και αυτή 

η πίστα έγινε με χορηγίες. Μαζέψαμε περίπου 13.000€, πηγαίνοντας ο Δήμαρχος με τα παιδιά σε 

διάφορες… επιχειρηματίες. Διαθέσαμε 120.000€ για να γίνουν εργασίες στατικής επάρκειας 

στην κερκίδα του νοτίου πετάλου του δημοτικού γηπέδου, με στόχο την ασφάλεια των αθλητών 

και θεατών. Αναβαθμίσαμε τους χώρους μαζικού αθλητισμού, βελτιώνοντας τις υποδομές στα 

υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας. 

Οι εργασίες αυτές γίνονται μέσω του προγράμματος «Προώθηση μαζικού αθλητισμού στη 

διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Πέτριτς και Δήμου Σερρών SPORTS FOR ALL», 

προϋπολογισμού 180.000€. Η πρόταση κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2011 και μετά από συνεχείς 

προσπάθειες και αγώνες εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. Ένας άλλος τομέας του 

αθλητισμού, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, δραστηριοποιείται στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. 

Στο Αυτοκινητοδρόμιο, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε  η υλοποίηση του έργου της αναβάθμισης 

της κύριας πίστας του Αυτοκινητοδρομίου. Κατά την υλοποίηση του έργου αυτού 

παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος, με δυσμενείς 

συνέπειες στη λειτουργία του Αυτοκινητοδρομίου. Εκ μέρους της δημοτικής αρχής έγιναν όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την αποκατάσταση των 

βλαβών της πίστας. Δυστυχώς όμως οι εργασίες του αναδόχου για την αποκατάσταση της 

πίστας, για δεύτερη φορά, δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται 

αδιαλείπτως προς την κατεύθυνση της ολικής αποκατάστασης της πίστας, σύμφωνα πάντα με 

την κείμενη νομοθεσία και γίνονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να αποκατασταθεί η 

πίστα το συντομότερο δυνατόν. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο είναι 

ένα γεγονός που προκάλεσε σε όλους μας θλίψη και στενοχώρια, διότι όλοι γνωρίζουμε τα 

οφέλη που προκύπτουν για την πόλη μας από τη λειτουργία του Αυτοκινητοδρομίου. Είναι 

βέβαιο ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από όλους μας για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα και το Αυτοκινητοδρόμιο να αποκτήσει και πάλι την παλιά του αίγλη και να κάνει 

ακόμη μεγαλύτερα βήματα προς τα εμπρός. Ένατη προτεραιότητά μας είναι η τόνωση της 

τοπικής οικονομίας. Ένας τρόπος με τον οποίο ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει την τόνωση της 

τοπικής οικονομίας, είναι η διεκδίκηση, εξασφάλιση και αξιοποίηση πόρων από εθνικές, 

ευρωπαϊκές και άλλες πηγές για υλοποίηση έργων και προγραμμάτων απασχόλησης, μέσω των 

οποίων θα δοθεί δουλειά στους δημότες. Ο Δήμος Σερρών, με συντονισμένες προσπάθειες όλων 

των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου, παρακολούθηση προγραμμάτων, σύνταξη μελετών, 

διαδικασίες ωρίμανσης έργων, υπέβαλε προτάσεις για ένταξη σε διάφορα προγράμματα με 

θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής 

θητείας μέχρι τώρα εντάξαμε το Δήμο σε προγράμματα ύψους 35.000.000€. Αυτά τα 

προγράμματα θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Nα αναφέρουμε 

ενδεικτικά προγράμματα που εγκρίθηκαν όπως το πρόγραμμα  πράσινη… πρότυπη πράσινη 
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Κοινότητα Ελαιώνα, ύψους 5.000.000€, το πρόγραμμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων, ύψους 

3.000.000€, το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας, 8000.000€, το πρόγραμμα προμήθειας 

κάδων ανακύκλωσης και αγοράς απορριμματοφόρου, 300.000€ και άλλα. Συγκεκριμένα, από τα 

προγράμματα αυτά, από το ύψος το… από τα 35.000.000€ τα οποία παίρνουμε μέσω της 

ένταξής μας στα διάφορα προγράμματα, τα πέντε, τα πεντέμισι εκατομμύρια, τα προγράμματα 

ύψους 5.500.000 κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και 

εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δημοτικής… της δημαρχιακής θητείας. Τα υπόλοιπα 

28.500.000€ κατατέθηκαν, οι προτάσεις κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής 

της δημαρχιακής θητείας. Υπάρχει φυσικά όλος ο πίνακας με τα προγράμματα και με τις 

χρονολογίες κατάθεσης των προτάσεων και ένταξής τους. Η κατασκευή υπόγειων χώρων 

στάθμευσης είναι η δέκατη προτεραιότητά μας. Είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα 

συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το υπόγειο πάρκινγκ 160 θέσεων στην αλάνα πίσω από το 

Διοικητήριο. Πράγματι, το έργο αυτό συνεχίστηκε, ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί 

στις αρχές του 2013. Είναι ένα διαχρονικό έργο και όταν η παράταξή μας ήταν στην 

αντιπολίτευση το ψήφισε, το υπερασπίστηκε και σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία το συνεχίσαμε 

και το ολοκληρώσαμε . Είναι ένα έργο που θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος. Για το ιστορικό του έργου να πούμε ότι οι προσπάθειες για την 

κατασκευή του έργου αυτού ξεκίνησαν στη δημαρχιακή θητεία του κ. Μητλιάγκα 1999-2002, με 

την προμελέτη του έργου και την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί 

συνεχίστηκαν και στη θητεία του κ. Μωϋσιάδη 2003-2006, οι οποίοι απέβησαν άγονοι, όπως 

απέβη άγονος και ο πρώτος διαγωνισμός επί Μητλιάγκα, ενώ ο διαγωνισμός κατά τη διάρκεια 

της θητείας του κ. Βλάχου καρποφόρησε και ξεκίνησαν οι εργασίες το Δεκέμβριο 2010. Οι 

εργασίες συνεχίσθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας, τα έτη 2011-2012 και 

το έργο ολοκληρώνεται και πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο… και ξεκίνησε μάλλον να 

λειτουργεί μέσα στο 2013. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.700.000€. Από αυτά τα 

4.700.000€ τα μισά τα διαθέτει ο Δήμος και τα άλλα μισά ο ιδιώτης, που θα το εκμεταλλευθεί το 

έργο για 30 χρόνια και θα καταβάλει στο Δήμο το 3% επί του συνόλου των ακαθαρίστων 

εσόδων. Από τα μισά αυτά λεφτά που διαθέτει ο Δήμος, τα 2.500.000 δηλαδή για το έργο, για 

την κατασκευή του έργου, τα μισά σχεδόν χρήματα από τα 2.500.000 δηλαδή που διαθέτει ο 

Δήμος τα μισά χρήματα διατέθηκαν από χρήματα αυτής της δημαρχιακής θητείας και 

συγκεκριμένα 750.000€ από τη ΣΑΤΑ του 2011 και 285.000€ από τη ΣΑΤΑ του 2012. Εκτός 

από την ολοκλήρωση του υπόγειου πάρκινγκ στην αλάνα πίσω από το Διοικητήριο, είχαμε 

επίσης δεσμευθεί προεκλογικά ότι στο χώρο της δημοτικής αγοράς θα δημιουργηθεί υπέργειος 

χώρος πρασίνου με προοπτική κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης. Μετά από αγώνα 

ενάμιση ετών, ένας αγώνας για να μη χαρακτηρισθεί η δημοτική αγορά μνημείο, με στόχο να 

κατεδαφισθεί και να μετατραπεί σε πλατεία, ο αγώνας είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Επικρατείας η δημοτική 

αγορά δεν χαρακτηρίστηκε μνημείο με αποτέλεσμα την κατεδάφισή της και την έναρξη των 

εργασιών για να μετατραπεί ο χώρος του ακινήτου της δημοτικής αγοράς σε χώρο πράσινου με 

προοπτική κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ. Με τη δημιουργία πλατείας στο χώρο του ακινήτου 

της δημοτικής αγοράς η πλατεία Εμπορίου διευρύνθηκε κατά δύο στρέμματα και 

μετατράπηκε σε μία τεράστια πλατεία, την οποία απολαμβάνουν πλέον οι πολίτες. Η 

προεργασία για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο χώρο του ακινήτου της 

δημοτικής αγοράς, θα εξαρτηθεί από την πορεία του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο χώρο 

πίσω από το Διοικητήριο. Εννοείται ότι πρέπει να πάει πολύ καλά αυτό το πάρκινγκ που ήδη 

λειτουργεί και να χρειάζεται ένα δεύτερο πάρκινγκ για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιον 

διαγωνισμό. Ενδέκατη προτεραιότητά μας είναι ο εξωραϊσμός του εμπορικού και ιστορικού 

κέντρου της πόλης με πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.  Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού με  την ανάληψη  των καθηκόντων μας  εκπονήσαμε  μελέτη για   

την πεζοδρόμηση τμήματος της  οδού  Μεραρχίας.  Το  έργο  το  χρηματοδοτήσαμε από τη 
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ΣΑΤΑ το έτος 2012, υλοποιήθηκε και αποδόθηκε πλέον στους πολίτες. Είναι ένα έργο που 

έδωσε δυναμική στο κέντρο της πόλης. Υλοποιήσαμε επίσης το διαχρονικό έργο των αστικών 

αναπλάσεων, σύμφωνα με το οποίο διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια σε κεντρικούς δρόμους της 

πόλης, αντικαθίστανται οι πλάκες πεζοδρομίου, τοποθετούνται φωτιστικά, κατασκευάζονται 

ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες, ειδικές διαβάσεις για τυφλούς, φυτεύονται δένδρα κλπ. 

Για το ιστορικό του έργου, να υπενθυμίσουμε για μια άλλη φορά, ότι η πρόταση για το έργο 

αυτό κατατέθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2010. Ακολούθησαν άλλες δυο αιτήσεις, Αύγουστο 

και Νοέμβριο 2010 και η πρόταση εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Για το έργο αυτό, το οποίο 

υποστηρίξαμε και ψηφίσαμε όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, με την ανάληψη των 

καθηκόντων μας κινηθήκαμε γρήγορα, επισπεύσαμε τις διαδικασίες και στις 24 Ιουνίου του 

2011 εγκρίθηκε η άδεια δημοπράτησης, υλοποιήθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού, με 

αποτέλεσμα στις 2 Ιανουαρίου του 2012 να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία και 

να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Έχοντας πάντα ως στόχο τον εξωραϊσμό του ιστορικού και 

εμπορικού κέντρου της πόλης, καταθέσαμε στις 9 Δεκεμβρίου του 2011 την 

πρόταση «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων στο Δήμο 

Σερρών», προϋπολογισμού 3.800.000€ προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα. Η πρόταση 

αξιολογήθηκε θετικά το 2012 και αναμένεται η οριστική ένταξη του έργου και εν συνεχεία η 

υλοποίησή του. Τα παραπάνω έργα είναι βέβαιο, ότι θα συμβάλουν όχι μόνο στον εξωραϊσμό 

του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, αλλά θα κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη και 

λειτουργική. Η αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη είναι η δωδέκατη προτεραιότητά μας. Είχαμε 

δεσμευθεί προεκλογικά να εξωραΐσουμε το σημερινό φυσικό χώρο του Αγίου Ιωάννη και να 

διαμορφώσουμε επίσης τα τριάντα στρέμματα δημοτικής έκτασης που υπάρχουν στην περιοχή 

αυτή, τα οποία θα αποτελέσουν συνέχεια του σημερινού φυσικού χώρου του. Πράγματι 

εξωραΐσαμε το σημερινό φυσικό χώρο του Αγίου Ιωάννη με τη λειτουργία του δημοτικού 

αναψυκτηρίου στη λίμνη, τη δημιουργία νέου σιντριβανιού, τη δημιουργία νέου σιντριβανιού 

στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, το φωτισμό της λίμνης, τη βαφή της ξύλινης περίφραξης της 

λίμνης, τον καθαρισμό της λίμνης κι άλλες παρεμβάσεις. Με αυτές τις παρεμβάσεις εξωραϊσμού 

του σημερινού φυσικού χώρου του Αγίου Ιωάννη και τη λειτουργία του δημοτικού 

αναψυκτηρίου δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα και επισκεψιμότητα στην 

τουριστική αυτή περιοχή της πόλης. Ο στόχος της διαμόρφωσης των τριάντα στρεμμάτων 

δημοτικής έκτασης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη για να αποτελέσουν συνέχεια του σημερινού 

φυσικού χώρου του παραμένει. Παραμένει. Μόλις αναλάβαμε το Δήμο μία από τις πρώτες 

ενέργειές μας ήταν η εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση αυτών των τριάντα στρεμμάτων 

δημοτικής έκτασης στον Άγιο Ιωάννη. Η μελέτη είναι έτοιμη από το 2011 και επρόκειτο να 

χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο με χρήματα της ΣΑΤΑ. Δυστυχώς όμως λόγω των συνεχώς 

μειούμενων δραματικά χρηματοδοτήσεων του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση το έργο 

δεν υλοποιήθηκε. Δέκατη τρίτη προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου στο 

αθλητικό πάρκο Ομόνοιας. Έχουμε διατυπώσει στο πρόγραμμά μας, το λέω όπως ακριβώς το 

διατυπώσαμε, ότι το έργο επιβάλλεται να υλοποιηθεί με χρήματα που πρέπει να διεκδικηθούν 

από την πολιτεία, αλλά αν κριθεί αναγκαίο έχει χρέος ο Δήμος να συνδράμει οικονομικά για την 

αποπεράτωση του έργου αυτού. Μία από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν από τη δημοτική αρχή 

μόλις αναλάβαμε, ήταν η επίσκεψή μου στο αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με το θέμα της 

χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου, αλλά η απάντηση ήταν 

κατηγορηματικά και ξεκάθαρα αρνητική, λόγω της οικονομικής κρίσης, που δεν άφηνε κανένα 

περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση και ενέργειες. Δυστυχώς ένα από τα πρώτα θύματα της 

οικονομικής κρίσης είναι οι υποδομές στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Στις προθέσεις μας 

ήταν να εντάξουμε το έργο της ολοκλήρωσης του κολυμβητηρίου στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ του 

Καλλικράτη, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα αυτό δεν υλοποιήθηκε. Θα θυμάστε, υποσχόταν ότι 

θα δώσουν 4 εκατομμύρια… 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Καλλικράτη και πήραν 4 

δισεκατομμύρια ευρώ από τους Δήμους. Οι προσπάθειές μας για την εξεύρεση πόρων από 
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διάφορες πηγές, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο δεν έχουν σταματήσει και για αυτό τον 

λόγο καταθέσαμε, τώρα, πρόσφατα, στις 7 Οκτωβρίου του 2012 πρόταση στο ΕΠΠΕΡΑΑ για 

την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας. Δέκατη τέταρτη 

προτεραιότητά μας είναι η μεταστέγαση του σημερινού Δημαρχείου στο κτίριο της πρώην 

Νομαρχίας. Στο χώρο του πρώην κτιρίου της Νομαρχίας έχουν μεταφερθεί η Πολεοδομία του 

Δήμου και το ΚΕΠ του Δήμου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να λειτουργούν στο κτίριο αυτό, 

στο Διοικητήριο, τέσσερις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα η Πολεοδομία, το ΚΕΠ, η 

Κοινωνική Μέριμνα και η Ανάπτυξη και Αγροτική Οικονομία. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Σερρών λειτουργεί στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ο στόχος 

για τη συγκέντρωση των ήδη λειτουργούντων υπηρεσιών του Δήμου στο ισόγειο χώρο του 

κτιρίου της πρώην Νομαρχίας παραμένει, όπως επίσης και η μεταφορά κι άλλων υπηρεσιών του 

Δήμου μακροπρόθεσμα, ώστε το Δημαρχείο να μεταστεγαστεί σ’ αυτό το κτίριο.  Δεκάτη 

πέμπτη προτεραιότητά μας ήταν τα στρατόπεδα. Ένα θέμα που ταλάνιζε το Δήμο Σερρών εδώ 

και δεκαετίες, το θέμα της παραχώρησης των στρατοπέδων στο Δήμο Σερρών, βρήκε τη λύση 

του με τον καλύτερο τρόπο και ένα όραμα των Σερραίων δημοτών, η απόδοση των στρατοπέδων 

στην τοπική κοινωνία για χρήσεις πρασίνου και κοινωνικών λειτουργιών παίρνει πλέον σάρκα 

και οστά. Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ Δήμου Σερρών και Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας, σχετικά με τα στρατόπεδα Εμμανουήλ Παπά, Παπαλουκά, Αποθήκες Πυρομαχικών 

Λευκώνα και θα περιέλθουν οριστικά και αμετάκλητα στο Δήμο Σερρών τα 300 στρέμματα από 

το σύνολο των 345 στρεμμάτων των τριών στρατοπέδων. Η διαδικασία για να περιέλθουν τα 

300 στρέμματα στην κυριότητα του Δήμου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται και τώρα 

μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ο πρώτος στόχος σχετικά με τα στρατόπεδα από τη στιγμή που τα 

παίρνουμε είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση των στρατοπέδων. Μπορείτε να κάνετε μια 

επίσκεψη στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Για πρώτη φορά θα το δείτε περιποιημένο. Δεν 

υπάρχουν χόρτα, δεν υπάρχει τίποτα, είναι πεντακάθαρο το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, όπως 

και το Παπαλουκά, το έχουμε βάλει στην εργολαβία πρασίνου και κόβουμε τα χόρτα, 

καθαρίζουμε τους χώρους αυτούς των δυο στρατοπέδων, οι οποίοι είναι επισκέψιμοι πλέον 

στους πολίτες. Ο επόμενος στόχος είναι η αξιοποίηση των κτιρίων των στρατοπέδων μέσω 

προγραμμάτων ή και ιδίων πόρων, αλλά εγώ νομίζω μπορούμε να δώσουμε, να δίνουμε διάφορα 

κτίρια και σε φορείς πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους φορείς του Δήμου, εννοείται ότι θα 

πρέπει με δικά τους χρήματα να ανακαινίζουν τα κτίρια αυτά που θα τα… που θα τους δίνουμε, 

διότι τα κτίρια είναι πάρα πολλά, είναι πανέμορφα κτίρια, φοβερά κτίρια και είναι κρίμα να 

αφήνουμε το χρόνο να τα καταστρέφει. Το κεντρικό πάρκο είναι η δέκατη έκτη προτεραιότητά 

μας. Η δημοτική αρχή στις 21 Ιουλίου 2011 εξασφάλισε από το Πράσινο Ταμείο 2.000.000€ για 

απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις δικαιούχων του κεντρικού πάρκου. Για να αποδοθούν τα 

χρήματα αυτά στους δικαιούχους υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, 

ενώ για κάποια οικόπεδα εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που θα καθυστερήσουν ακόμη 

περισσότερο αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες. Εκτός από την εξασφάλιση όμως των 

2.000.000€ για τις απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις δικαιούχων του κεντρικού πάρκου, 

επεκτείναμε και εξωραΐσαμε το σημερινό χώρο του κεντρικού πάρκου. Επεκτείναμε το κεντρικό 

πάρκο κατά ένα ακόμη στρέμμα με την κατεδάφιση του κτιρίου του παιδικού σταθμού που 

βρίσκονταν στις παρυφές του κεντρικού πάρκου. Επίσης  εξωραΐσαμε το σημερινό χώρο του 

κεντρικού πάρκου με την ανακαίνιση του θερινού θεάτρου, τη λειτουργία του σιντριβανιού και 

τη λειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου στο θεατράκι, με αποτέλεσμα ο χώρος να αποκτήσει 

ζωντάνια, διότι άρχισε να τον επισκέπτεται πολύς κόσμος. Η αξιοποίηση του χώρου του 

κεντρικού πάρκου συνεχίστηκε και με την πεζοδρόμηση, με το κλείσιμο, της οδού Δορυλαίου, η 

οποία οδός Δορυλαίου χωρίζει το χώρο του πρώην χώρου του κτηνιατρείου με τον υπόλοιπο 

χώρο του κεντρικού πάρκου, με αποτέλεσμα οι δύο αυτοί χώροι να ενοποιηθούν και να 

αποτελέσουν ένα ενιαίο μεγάλο χώρο, το μεγαλύτερο ανοιχτό χώρο στο κέντρο της πόλης. 

Κατασκευάσαμε στο χώρο αυτό του κεντρικού πάρκου και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην 
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κτηνιατρείου όπως είπαμε την πίστα  SKATE BOARD, που έχει τις προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή πανελλήνιων αγώνων και κατακλύζεται καθημερινά από παιδιά που ασχολούνται με 

το άθλημα αυτό. Τελειώνοντας πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα έργα που υλοποιούνται στην 

περιφέρεια, δηλαδή στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες. Στις Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ανέρχονται στο ποσό των 27.500.000€. 

Συγκεκριμένα, έργα ύψους 6.500.000€ από προγράμματα του Δήμου. Έργα ύψους 20.500.000€ 

από τη ΔΕΥΑΣ και έργα ύψους 354.000€ από τη ΣΑΤΑ. Τα έργα που υλοποιούνται στις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες μέσα από προγράμματα του Δήμου, να αναφέρω. 

Διαμόρφωση πλατείας Σκουτάρεως, 167.000€. Διαμόρφωση πλατείας Κάτω Καμήλας, 

197.000€. Αναπλάσεις Χιονοχωρίου, 440.000€. Αναπλάσεις Ορεινής, 254.000€. 

Πρόγραμμα «Πράσινη Κοινότητα Ελαιώνα», 5.200.000€. Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας 

για το Λύκειο Προβατά, 400.000€. Έργα ΔΕΥΑΣ στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Ο 

κεντρικός αποχετευτικός αγωγός στην Κοινότητα, στην Τοπική Κοινότητα Οινούσας, 

3.700.000€. Το αποχετευτικό έργο Σκουτάρεως-Μητρουσίου, 13.000.000€. Συντήρηση δικτύων 

ύδρευσης-αποχέτευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες 1.500.000€. Σταθμοί, κατασκευή 

νέων σταθμών τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού στη Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου, 126.000€. 

Τοποθέτηση παροχομέτρων στις γεωτρήσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 34.000€. 

Βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης σε όλο το νέο Δήμο, 600.000€. Επέκταση 

εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου ύδατος στη Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου, 110.000€ 

και κατασκευή δικτύου εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι, 

1.350.000€. Επίσης γίνονται έργα από τη ΣΑΤΑ κυρίως του 2013, δεν χρειάζεται να αναφέρω, 

υπάρχουν ένα-ένα τα έργα, υπάρχουν στους πίνακες, αν χρειαστεί, ευχαρίστως να τα 

αναφέρουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, αγαπητοί μου συνδημότες. Με όσο 

πιο σύντομο τρόπο μπορούσα, δεν γινόταν πιο σύντομος, κατέθεσα τη δράση της δημοτικής 

αρχής σχετικά με την υλοποίηση των δεκαέξι προτεραιοτήτων, για τις οποίες δεσμευθήκαμε 

προεκλογικά και είμαστε στη διάθεση όλων σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, 

διευκρινήσεις και τοποθετήσεις σας. Με την πίστη  ότι η αποστολή των αιρετών είναι να 

υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες και τον τόπο τους, θα συνεχίσουμε να 

διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για να έχουν οι δημότες μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, κανονικά τα Δημοτικά Συμβούλια ακολουθούν τη διαδικασία 

ερωτήσεων, τοποθετήσεων κλπ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη 

διαδικασία και στη συνέχεια να πάρουν το λόγο πρώτα οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και όποιος από το… από τους συμπολίτες μας θέλει. Υπάρχουν 

ερωτήσεις; Θα παρακαλούσα τον… Κύριε Ανδρέα, εκεί κοντά στο κέντρο περίπου… Η κυρία 

με τα… αν θέλετε πείτε και το ονοματεπώνυμό σας. Σας ακούμε. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ : Καλησπέρα. Ελευθεριάδου Βίκη ονομάζομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο πιο δυνατά για να… 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ : Ναι, βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κοντά το μικρόφωνο… 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ : Οκέι, ωραία. Λοιπόν, έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, θα είμαι σύντομη 

και περιεκτική εύχομαι. Η πρώτη έχει να κάνει… συγγνώμη… με την κοινωνική πολιτική. 

Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν κατάφερε να λειτουργήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιο κοντά το μικρόφωνο για να ακούγεστε. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ : Α, συγγνώμη, νόμιζα… Οκέι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν 

κατάφερε να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο πέρυσι, σε μια εποχή που ο κόσμος το 

έχει ανάγκη, τη στιγμή μάλιστα που μια δημοτική κίνηση με πολύ μικρότερες δυνατότητες το 

έφερε εις πέρας και επίσης τη στιγμή που λειτουργεί σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ποιος 

λοιπόν είναι ο υπεύθυνος γι’ αυτήν την αποτυχία κι αν θεωρείτε ότι τουλάχιστον θα 

ενεργοποιήσετε τη δύναμη που έχετε ως Δήμαρχος για να έχουμε φέτος Κοινωνικό 
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Φροντιστήριο. Σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής, θα ήθελα να ρωτήσω αν φέτος θα 

υπάρχουν κάποιοι ξενώνες φιλοξενίας απόρων, ευτυχώς δεν έχει η πόλη μας αρκετούς άπορους, 

δυστυχώς κάποιοι υπάρχουν… Ναι, για το χειμώνα. Επίσης, τώρα, διαβάζω το προεκλογικό σας 

πρόγραμμα, στο οποίο λέει ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου σε συνεργασία με 

Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κλπ για αξιοποίηση και χρήση μουσουλμανικών μνημείων. 

Και με την ευκαιρία του… της ανακαίνισης και της λειτουργίας από την επόμενη Κυριακή του 

Τζιντζιρλί Τζαμιού, θα ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι έχετε πάρει αρκετές πρωτοβουλίες ως 

Δήμος για την αξιοποίηση των μουσουλμανικών μνημείων και το λέω αυτό έχοντας υπ’ όψιν μια 

ερώτηση που έκανε το Ινστιτούτο Ισλαμικών Σπουδών του Αραβικού Συνδέσμου μέσω του 

Τουρκικού Προξενείου για να υποδεχτούμε ως Δήμος αποστολή πανεπιστημιακών 

Σαουδαράβων. Λοιπόν, γι’ αυτό λοιπόν ρωτάω, πήρε ο Δήμος αρκετές πρωτοβουλίες ως προς 

την αξιοποίηση αυτών των μνημείων; Επίσης, μιλάτε προεκλογικά για τοπικά δημοψηφίσματα. 

Μετεκλογικά υπήρξε κάποιο τοπικό δημοψήφισμα και αν όχι, ήταν προεκλογικά διαφορετική η 

αντίληψη λειτουργίας και μετεκλογικά αυτό δεν βοήθησε; Για ποιο λόγο δηλαδή δεν 

προχωρήσαμε στα τοπικά δημοψηφίσματα; Και τέλος μια ερώτηση, ειλικρινά δεν ξέρω την 

απάντηση, μπορεί και να… μπορεί και να κάνω λάθος, έβλεπα στη λογοδοσία ότι δεν έχουμε 

έσοδα από διαφημίσεις σε αθλητικά κέντρα, όπως για παράδειγμα στο γήπεδο. Επειδή βλέπω ότι 

υπάρχουν όμως διαφημίσεις στο γήπεδο, ήθελα να ρωτήσω, δεν παίρνει ο Δήμος κάποιο ενοίκιο 

από αυτές ή είναι υπεύθυνος κάποιος άλλος φορέας; Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στην πρώτη ερώτηση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στην πρώτη και στην τελευταία, στην πρώτη ερώτηση θα απαντήσει η κα. 

Μπιτζίδου που είχε το θέμα και στην τελευταία για τις διαφημίσεις στα γήπεδα, ο κ. 

Χατζημαργαρίτης, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ. Όσον αφορά για τη φιλοξενία απόρων. Ο Δήμος 

δεν έχει κτίρια για να φιλοξενήσει άπορους μέσα στην πόλη, όμως μπορεί και… κάποιες φορές 

που έρχονται κάποιοι άστεγοι και μου θέτουν το ζήτημα, τους προτείνω τους ξενώνες της 

Χρυσοπηγής, αλλά δυστυχώς είναι μακριά και δεν μπορούν. Μια οικογένεια ήδη υπάρχει εκεί. 

Λοιπόν, οι υπόλοιποι 3-4 που έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν μπορούν να πάνε στους ξενώνες 

Χρυσοπηγής. Άλλα κτίρια μέσα στην πόλη δεν διαθέτει ο Δήμος για τους… για να φιλοξενεί 

άπορους. Όσον αφορά τα Βυζαντινά τα μνημεία, έτσι; Λοιπόν, για το, συγκεκριμένα για τα 

Οθωμανικά, αυτά, για το Τζιντζιρλί Τζαμί, για το Τέμενος της Αγιά Σοφιάς κτλ. Αυτά είναι στη 

δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Δήμος Σερρών δεν εμπλέκεται καθόλου. Ο Δήμος 

Σερρών απλώς συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, πιέζει, ενδιαφέρεται και πιέζει για να 

ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν. Όσον αφορά τα τοπικά δημοψηφίσματα, δεν προέκυψε 

κάποιο θέμα καινούριο που να υπήρχε διχογνωμία της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να γίνει 

ένα τοπικό δημοψήφισμα. Και τι εννοώ. Εμείς υλοποιήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, 

αυτές τις 16 προτεραιότητες. Ήμασταν ξεκάθαροι προεκλογικά και ήρθαμε και τις υλοποιήσαμε. 

Δεν προέκυψε κάποιο καινούριο θέμα στο οποίο να… και τις υλοποιούμε φυσικά… στο οποίο 

να υπάρχει διχογνωμία για να πάμε σε τοπικό δημοψήφισμα. Και επειδή διαβάσατε εσείς το 

πρόγραμμα το συνολικό, όπως είπα και στην αρχή, εμείς εκείνο το πρόγραμμα το συνολικό που 

αναφέρεται σε όλους τους τομείς του Δήμου είχαμε το θάρρος και είπαμε στο Σερραϊκό λαό ότι 

αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια θητεία, γι’ αυτό καταθέσαμε τις 16 προτεραιότητές μας 

σε ένα φυλλάδιο. Και αυτές τις 16 προτεραιότητές μας τις υλοποιούμε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, 

όσον αφορά για το Κοινωνικό Φροντιστήριο να απαντήσει η κα. Μπιτζίδου και για τις 

διαφημίσεις στα γήπεδα ο κ. Χατζημαργαρίτης. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητή δημότισσα, συνδημότισσα, το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο ξεκίνησε να ερευνείται επί της Αντιδημαρχίας μου και έψαξα όλες τις πιθανές 

πτυχές για την υλοποίησή του. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα Κοινωνικό Φροντιστήριο θα 

πρέπει να υπάρχει και να γίνει οργανωμένα, θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση Διευθυντών 
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σχολείων για να φιλοξενήσουν στους χώρους και εκπαιδευτικοί-καθηγητές, οι οποίοι θα ήθελαν 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό σημαίνει ότι η οργάνωση θα έπρεπε να είναι μεγάλη 

και κατευθυνθήκαμε προς αυτήν, πήγαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάναμε… κλείσαμε 

συναντήσεις και ήτανε και μέλη της αντιπολίτευσης μάλιστα και από τη Διάβαση Πεζών και από 

την Εποχή Δημιουργίας και από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για να προσπαθήσουμε 

από κοινού να οργανώσουμε το φροντιστήριο. Η έρευνα που έγινε από μένα πριν από τις 

επίσημες συναντήσεις ήτανε αρνητική από τους διάφορους φορείς. Στην επίσημη συνάντηση και 

μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Κοτρώνης που ήταν παρών, 

υπήρχε αρνητική στάση των φροντιστών, οι οποίοι ήδη πιστεύουνε, κατέθεσαν την υλοποίηση 

ήδη εκπτωτικών προγραμμάτων και δωρεών προγραμμάτων φοίτησης των παιδιών και η ΟΛΜΕ 

Σερρών, η οποία πιστεύει και πίστευε ότι θα πρέπει αυτός ο θεσμός να στηριχθεί μέσα, 

οργανωμένα μέσα από τα σχολεία με την ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης κατόπιν επαφής με το 

Υπουργείο Παιδείας πήραμε διαβεβαίωση ότι η ενισχυτική διδασκαλία θα ξεκινήσει ενεργά το 

2013 και είχε ήδη προγραμματιστεί από το Υπουργείο. Όμως το 2013 και συγκεκριμένα η 

φετινή σχολική χρονιά, ενώ αναμέναμε εγκυκλίους από το Υπουργείο σχετικά με την οργάνωση 

της ενισχυτικής διδασκαλίας, αυτό δεν έγινε και ενδεχομένως λόγω οικονομικής κρίσης. Επίσης 

θα ήθελα να πω ότι οι κλάδοι οι οποίοι εμπλέκονται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και κυρίως οι 

φροντιστές αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τα μέγιστα από τη μεριά τους για να 

μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά κι εμείς στα σχολεία κάνουμε και βοηθούμε και 

φροντίζουμε τα παιδιά όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά το οργανωμένο φροντιστήριο για 

μεγάλες τάξεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί αποσπασματικά από έναν εκπαιδευτικό ο οποίος θα 

παρευρεθεί στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για ένα μήνα και μετά θα αποχωρήσει λόγω άλλων 

υποχρεώσεων. Όμως εκείνο το οποίο δεν συνεχίστηκε, τουλάχιστον από μεριάς μου, λόγω του 

ότι αποχώρησα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Μπιτζίδου, λίγο πιο σύντομα. 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι… συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, το κλείνω. Λόγω του ότι αποχώρησα από την 

Αντιδημαρχία Παιδείας, μπορεί να σας ενημερώσει ο κ. Μερετούδης για τις επόμενες κινήσεις 

και ενδεχομένως άλλες συσκέψεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί. Όμως η βασική αιτία είναι ότι 

είχαμε τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα γίνει θεσμός μέσα στα σχολεία με την 

ενισχυτική. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  : Απλώς θα ήθελα να προσθέσω για το Κοινωνικό Φροντιστήριο και να πω, δεν 

ήταν και στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, χωρίς να σημαίνει ότι… αλίμονο, χωρίς να σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες. Εντάξει; Και τις καταβάλαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε και να δώσουμε το λόγο να απαντήσει ο κ. Χατζημαργαρίτης, ο Πρόεδρος 

του Νομικού Προσώπου στην τελευταία σας ερώτηση που αφορά εάν ο Δήμος εισπράττει από 

τις διαφημίσεις του γηπέδου, έχει κάποια έσοδα. Παρακαλώ, κ. Χατζημαργαρίτη. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Καλησπέρα, κ. Δήμαρχε, καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, καλησπέρα, 

κυρίες και κύριοι. Από το δημοτικό γήπεδο Σερρών ο Δήμος Σερρών είχε μόνο έσοδα τα 

τελευταία δυο-τρία χρόνια. Δεν είχε τα προηγούμενα τόσα έσοδα όσα έχει αυτά τα τελευταία 

δυο χρόνια. Και τι εννοώ με αυτό; Η συντήρηση του χλοοτάπητα, η οποία είναι ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός και κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, θα κόστιζε πάρα 

πολλά χρήματα στο Δήμο Σερρών, συντηρείται από τις δυο ομάδες και συγκεκριμένα από την 

ομάδα του Εθνικού Γαζώρου. Στο δημοτικό γήπεδο Σερρών φιλοξενούνται δυο ομάδες, ο 

Εθνικός Γαζώρου και ο Πανσερραϊκός, από τις οποίες ο Δήμος Σερρών είχε έσοδα. Από τον 

Εθνικό Γαζώρου έχει εξοφλήσει ό,τι ήταν να πάρει και από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός, η οποία 

βρίσκεται σε οριστική λύση και εκκαθάριση έχει κατατεθεί αγωγή από το Νομικό Πρόσωπο για 

τα οφειλόμενα. Από κει και πέρα θα δούμε ποια έσοδα θα έχουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος συμπολίτης μας; Η κυρία… Ορίστε… Για τις διαφημίσεις;… Ας το 

συντομεύσουμε λιγάκι, νομίζω ο κ. Χατζημαργαρίτης… Ναι. Το μικρόφωνο να πάει… Το 

όνομά σας. 
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ΚΙΑΚΟΥ : Ακούγομαι; Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ καλά. 

ΚΙΑΚΟΥ : Ναι, Κιάκου Παγώνα λέγομαι. Τώρα θα πάρω τη σκυτάλη από την προηγούμενη 

ομιλήτρια, σχετικά με την κοινωνική πολιτική της δημοτικής αρχής και με την ερώτηση που 

έκανε για τα δημοψηφίσματα. Επειδή υπάρχει μέσα στην προεκλογική σας εκστρατεία, ήθελα να 

πω ότι για να υπάρξουν δημοψηφίσματα όπως είπατε, κ. Δήμαρχε, πρέπει να συντρέχουν και 

λόγοι, αλλά για να συντρέχουν λόγοι πρέπει να γίνει ενημέρωση των πολιτών και νομίζω ότι 

πάρα πολλά θέματα σημαντικά περάσανε αυτά τα τρία χρόνια, για τα οποία οι δημότες δεν 

είχανε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Παραδείγματος χάρη, για τα σκουπίδια, για… θα 

μου πείτε αυτό δεν θα μπορούσε να πέσει σε δημοψήφισμα, το Αυτοκινητοδρόμιο, απλά το 

αναφέρω γιατί υπήρχε μια έτσι μυστικοπάθεια γύρω από την εξέλιξη της… του 

Αυτοκινητοδρομίου, για τον… για τη ΔΕΥΑΣ, εννοώ για τη διαχείριση όχι μόνο των 

απορριμμάτων, αλλά και τον κίνδυνο που υπάρχει για την ιδιωτικοποίηση του νερού, που ακόμη 

δεν έχει γίνει κάτι αλλά είναι μπροστά στα πόδια μας, όταν θα φτάσει όμως ο κίνδυνος προ των 

θυρών θα είναι πάρα πολύ αργά να γίνει ενημέρωση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ενημέρωση, 

να γνωρίσουν οι πολίτες το θέμα και στη συνέχεια να ζητηθεί και να γίνει δημοψήφισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν υπάρχουν ερωτήσεις. 

ΚΙΑΚΟΥ : Ναι, όχι, αλλά ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε 

πριν από πολύ καιρό και από άλλους Δήμους, το γνωρίζουμε, όπως στη Θεσσαλονίκη και θέλω 

να ξέρω αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για την πόλη μας, που πιστεύω ότι είναι πανελλήνιο το 

πρόβλημα και ποια θα είναι η δική σας η θέση, αφού θέλετε να τοποθετηθώ σαν ερώτηση. 

Επίσης ποια είναι η δική σας η θέση ως προς το μεγάλο άλλο θέμα που υπάρχει της εξόρυξης, 

γιατί ξέρουμε ότι οι Σκουριές μεταφέρονται και στην περιοχή μας και στο Νομό Σερρών και 

θέλω να ξέρω ποια θα είναι η στάση του Δήμου, της δημοτικής αρχής, ήδη σήμερα ενημερωτικά 

υπάρχει συγκέντρωση στο Πετρίτσι για το θέμα, έχουν ήδη αγοραστεί εκτάσεις στο Νομό 

Σερρών και Νιγρίτας, περιοχή Νιγρίτας και θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση του Δήμου. Θα γίνει 

ενημέρωση; Και ένα άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό, που δυστυχώς πάλι τελευταία στιγμή 

ήρθε στην επιφάνεια, πώς θα μπορούσαν να ψηφίσουν οι δημότες για τον ΤΑΠ, τον περίφημο 

αγωγό, όταν δεν έχουν ενημέρωση. Εάν είχαμε ενημερωθεί και για όλους τους κινδύνους που 

κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται οι κίνδυνοι που μπορούν να προέλθουν, δεν θα 

μπω σε λεπτομέρειες, πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να ενημερωθούμε, να έχουμε δημοψήφισμα, 

αφού δεν είμαστε ενήμεροι. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα, σας ανέφερα ήδη 

τρία-τέσσερα. Έχω επίσης, συνεχίζοντας το θέμα της κοινωνικής πολιτικής και επειδή είπατε ότι 

υπάρχει μεγάλη μέριμνα για ευπαθείς ομάδες πολιτών, έπεσε στην αντίληψή μου και αυτό το 

αναφέρω πληροφοριακά, γιατί μου κακοφάνηκε πάρα πολύ σαν δημότισσα, πρόσφατα η 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανήγγειλε την κατανομή 

21.000.000€ για τη χρηματοδότηση των ΚΗΦΗ. 8,7 εκατομμύρια για τα ΚΗΦΗ, είναι τα 

Κέντρα Ημερήσιας Φιλοξενίας, Φροντίδας μάλλον Ηλικιωμένων και 11,8 εκατομμύρια σε 

Κέντρα Διημέρευσης ΑΜΕΑ και ακολουθούσε στο e-mail που μου ήρθε μια ενημέρωση 20 

σελίδων με δεκάδες πόλεις των Σερρών… της Ελλάδας να έχουν χρηματοδοτηθεί. Έψαχνα 

εναγωνίως να βρω την πόλη μας. Πουθενά δεν τη βρήκα. Το γνωρίζατε ή σας είχε διαφύγει και 

δεν κάνατε τα ανάλογα, τις ανάλογες ενέργειες για να μπούμε κι εμείς σε αυτό το Ευρωπαϊκό, 

γιατί μέσα στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις είναι ότι θα φροντίσετε να μπείτε σε όσο το 

δυνατόν περισσότερα προγράμματα για την ενίσχυση. Τώρα δεν θα μπω στο θέμα ποδοσφαίρου 

κτλ, αυτά τα έχουμε πει. Για το κυκλοφοριακό ήθελα να πω. Μας είπατε, κ. Δήμαρχε, 

προηγουμένως ότι θα γίνουν πάρα πολλές μελέτες για δημιουργία ποδηλατοδρόμων κτλ. Εμείς 

από τα λίγα που ξέρουμε, δηλαδή εγώ τουλάχιστον νόμιζα, είχα την πληροφόρηση, μπορεί να 

κάνω λάθος, που δεν νομίζω όμως, γιατί είχαμε επισκεφτεί με τον κ. Κοτρώνη και το Δήμο και 

μάθαμε, πληροφορηθήκαμε από τις υπαλλήλους που είναι υπεύθυνες γι’ αυτά τα προγράμματα 

τα Ευρωπαϊκά, όταν ξεκίνησε η ανάπλαση της πόλης μέσα στο αρχικό σχέδιο υπήρχαν οι 
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ποδηλατόδρομοι και μάλιστα ο ποδηλατόδρομος ξεκινούσε από την είσοδο της πόλης και 

έφτανε μέχρι επάνω στο XENIA για να συνδεθεί με τον ήδη υπάρχοντα που είναι κατά μήκος 

της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Αυτό το πρόγραμμα όπως πληροφορηθήκαμε, η μελέτη 

που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθεί, είχε… άλλαξε τρεις φορές και 

κάθε φορά που άλλαζε λιγόστευε το μήκος των ποδηλατοδρόμων, με αποτέλεσμα να 

περιοριστείτε σε ένα κομμάτι τετρακοσίων ή πεντακοσίων, δεν θυμάμαι, μέτρων στο κέντρο της 

πόλης, μέχρι το ΙΚΑ από την πλατεία Ταχυδρομείου που δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει αυτό το 

κομμάτι όταν στο υπόλοιπο μέρος της πόλης είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα στο δρόμο 

με κίνδυνο της ζωής τους. Δεν θα σας κουράσω παραπάνω, θα συνεχίσω, θα σας κάνω μόνο μια 

ερώτηση σχετικά με το κυνοκομείο και για τα αδέσποτα, επειδή στις δεσμεύσεις ήτανε κάθε 

εξάμηνο να υπάρχει ένας απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία του 

προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσμευτων… των αδέσποτων, συγγνώμη, σύμφωνα με όσα 

λέει ο νόμος, ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το κάνετε και να σας ρωτήσω επίσης για τη 

λειτουργία του κυνοκομείου, που έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες ως προς την ορθή λειτουργία 

του κυνοκομείου, γιατί και ως προς τις στειρώσεις των ζώων, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από τις 

στειρώσεις που δεν γίνονται και να σας ρωτήσω γιατί πέρσι, ενώ προηγούμενες χρονιές είχαν 

έρθει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι εθελοντές και όχι μόνο και κάνανε εκατοντάδες στειρώσεων, 

πέρσι που ήτανε έτοιμοι να ‘ρθουν από Ευρώπη πάρα πολλοί εθελοντές με τα αεροπορικά 

εισιτήρια στο χέρι, τελευταία στιγμή εσείς αρνηθήκατε την έλευσή τους και θέλω να μας 

εξηγήσετε για ποιο λόγο έγινε αυτό, ενώ θα είχαμε μια δωρεάν στείρωση των ζώων. Αυτά. 

Επίσης, συγγνώμη… συγγνώμη και τελειώνω με αυτό, θέλω και να μας πείτε αν αυτό ισχύει, 

αναφέρομαι στο θέμα του ΤΑΠ που είναι το τρέχον, το πολύ σημαντικό και μέχρι 30 Οκτωβρίου 

λήγει η ημερομηνία διαβούλευσης και δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, εγώ νομίζω ότι είναι 

σκόπιμο να κάνετε μια ανοιχτή ενημέρωση στο σερραϊκό λαό, αν γινότανε εγκαίρως θα υπήρχε 

και το δημοψήφισμα και τώρα δόθηκε όλη αυτή, ενώ πάλι θα περνούσε έτσι, αλλά με τον 

ξεσηκωμό όλων των ανθρώπων από Σκοπό κτλ δόθηκε η δημοσιότητα που έπρεπε, θέλω να μου 

πείτε αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω ότι τον Φεβρουάριο κάλεσαν οι εκπρόσωποι της 

εταιρείας όλους τους Δημάρχους της πόλης επάνω στο Ελπίδα… του Νομού, συγγνώμη και δεν 

ανταποκριθήκατε. Θέλω να μου πείτε αν είναι σωστή η πληροφόρηση ή όχι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από τον αγωγό, από τον ΤΑΠ. Στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο… καταρχήν για την… για το ότι δεν ανταποκρίθηκα. Εγώ αν 

δεν πήγα… αν δεν πήγα ίσως βρισκόμουνα στην Αθήνα, σίγουρα πήγε κάποιος Αντιδήμαρχος, 

κάποιος εκπρόσωπος. Έτσι; Δεν υπάρχει… άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πήγε σίγουρα 

κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου εκεί με υπηρεσιακούς παράγοντες. Το θέμα αυτό του ΤΑΠ στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν παρακολουθείτε Δημοτικά Συμβούλια, ήταν θέμα, όμως 

το αποσύραμε διότι θέλαμε να είναι και η άλλη πλευρά της εταιρείας για να εκφράσει την άποψή 

της. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο είπε να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

που είναι την Τρίτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την Τρίτη το βράδυ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Την Τρίτη το βράδυ είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα γίνει 

διεξοδική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά για τα τοπικά δημοψηφίσματα 

απάντησα, πάλι να απαντήσω; Δεν υπήρχαν θέματα για να υπάρξει διχογνωμία, ούτως ώστε να 

προσφύγουμε σε τοπικά δημοψηφίσματα. Εμείς είχαμε ξεκάθαρες θέσεις προεκλογικά, 

σύμφωνα με τις 16 προτεραιότητές μας και τις υλοποιούσαμε. Πάντα μετά από ενημέρωση των 

πολιτών και πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη υπάρχει η Επιτροπή 

Διαβούλευσης που συμμετέχουν 50 φορείς του Δήμου και σε σημαντικά θέματα, όπως για τα 

στρατόπεδα, τη δημοτική αγορά και άλλα θέματα, όλα περνάνε από την Επιτροπή 

Διαβούλευσης, με ομόφωνες μάλιστα αποφάσεις τους η Επιτροπή Διαβούλευσης.  Όλοι αυτοί οι  

φορείς  ομόφωνα  και  για τις  βιοκλιματικές και για τα  στρατόπεδα έλεγαν  προχωρήστε,  
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επιτέλους  ας  γίνει κάτι σ’ αυτόν  τον τόπο.  Ιδιωτικοποίηση  της  Δ Ε Υ Α Σ.  Ποιος  μίλησε  

για.........…;  Αυτό  δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπαμε εμείς ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε τη 

ΔΕΥΑΣ; Δεν τίθεται θέμα, τελεία, παύλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το αναπαραγάγετε 

αυτό το θέμα. Δικαίωμά σας φυσικά, αλλά δεν πρόκειται να ξανά απαντήσουμε στην ερώτηση 

ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΣ, διότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα από αυτή τη δημοτική αρχή. 

Προγράμματα. Ενταχθήκαμε σε προγράμματα ύψους 35.000.000€ μέσα από το Δήμο και μου 

λέτε ότι ολιγωρούμε στην ένταξη προγραμμάτων; Και η ΔΕΥΑΣ έχει… και η ΔΕΥΑΣ σε πόσα 

άλλα προγράμματα και αναμένουμε κι άλλα προγράμματα να ενταχθεί και η ΔΕΥΑΣ σε 

προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ και μας λέτε τώρα τι κάνουμε στα προγράμματα; Ότι δεν 

πάμε καλά; Ότι δεν τα κυνηγάμε; Τα κυνηγάμε και σας λέω ότι μέχρι τώρα σχεδόν όπου 

καταθέσαμε πρόταση ενταχθήκαμε και θα ήθελα να συγχαρώ εδώ το τμήμα προγραμματισμού 

του Δήμου που έχει θαυμάσιους υπαλλήλους. Για το κυκλοφοριακό και για τους 

ποδηλατοδρόμους, αν διαβάσετε το προεκλογικό μας πρόγραμμα ξέρετε τι λέμε εκεί; Τι λέμε για 

τους ποδηλατοδρόμους; Εκπόνηση μελετών, ήμασταν τόσο ειλικρινείς και συνεπείς, δεν 

μιλούσαμε για κατασκευή, γιατί ξέραμε ότι για να κατασκευαστεί ένας ποδηλατόδρομος, παρ’ 

όλα αυτά είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που κατασκευάζει έστω και ένα χιλιόμετρο 

ποδηλατόδρομο, λοιπόν, λέγαμε για εκπόνηση μελετών για την κυκλοφορία ποδηλάτων στην 

πόλη μέσω προγραμμάτων. Λοιπόν και αυτό κάνουμε. Υπάρχει το πρόγραμμα ACTIVE 

NETWORK, λοιπόν, έχει… έχει γίνει διαβούλευση με όλους τους φορείς, αυτό που λέτε τοπικά 

δημοψηφίσματα… τι σχολεία, τροχαία, αστικά, υπεραστικά, με τους πάντες και καταλήξαμε σε 

μια πρόταση ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων μέσα από το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτή η πρόταση 

του δικτύου ποδηλατοδρόμων θα γίνει μελέτες και εν συνεχεία οι μελέτες αυτές θα ενταχθούν σε 

προγράμματα. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά και όχι, είναι εύκολο να κάνουμε και το 

εξής, να πάρουμε ένα… λίγη μπογιά, να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε εδώ έγινε 

ποδηλατόδρομος. Λοιπόν, αν θέλουμε να γίνει σε επιστημονική βάση δουλειά, αυτό… γράψαμε 

στο πρόγραμμά μας το προεκλογικό. Αυτό καταθέτουμε. Και σας λέω, δεν μιλάμε για 

κατασκευή, λέμε για μελέτες. Παρ’ όλα αυτά, επαναλαμβάνω, κατασκευάσαμε έστω, η πρώτη 

δημοτική αρχή, ένα χιλιόμετρο ποδηλατόδρομους, Μεραρχίας και το άλλο από Βενιζέλου μέχρι 

την πλατεία του ΙΚΑ. Γιατί λιγόστεψαν με τις αναπλάσεις; Αυτό το… ερώτημα απαντήθηκε 

πάρα πολλές φορές. Αυτές οι αλλαγές στη μελέτη έγιναν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

θητείας και έγιναν αυτές οι αλλαγές διότι στους δρόμους που προβλεπόταν ποδηλατόδρομοι, 

όπως η Εθνικής Αντίστασης, θεωρούνταν η Εθνικής Αντίστασης ή… ως εθνικός δρόμος και δεν 

μπορούσε να γίνει ποδηλατόδρομος. Η διαχειριστική αρχή το έστειλε πίσω μετά από τις 

γνωμοδοτήσεις της Περιφέρειας. Όσον αφορά το κυνοκομείο. Ενημέρωση έγινε πέρυσι στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε πέρυσι ενημέρωση και συνεχώς ενημερώνουμε όταν έρχονται 

διάφορα θέματα για το κυνοκομείο, πότε για να πάρουμε τροφές και φάρμακα κτλ και πάντα με 

αυτήν την ευκαιρία γίνεται ενημέρωση για το κυνοκομείο. Αν λειτουργεί… αν είναι η 

λειτουργία του κυνοκομείου ορθή, προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο ορθή μέσα από αυτές 

τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φωνές που λένε και μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, δεν εγκρίνουν τις δαπάνες για το κυνοκομείο; Και λένε εδώ πεθαίνουν οι 

άνθρωποι από την πείνα κι εσείς ψηφίζετε κονδύλια 20 και 50 χιλιάδων ευρώ για φάρμακα και 

τροφές για το κυνοκομείο; Παρ’ όλα αυτά τα ψηφίζουμε εμείς, περνάνε. Διαθέτουμε για το 

κυνοκομείο σε αυτές τις δύσκολες εποχές ποσά που ακούγονται προκλητικά για τον κόσμο, όταν 

λέμε ότι διαθέτουμε 40 ή 50 ή 30 χιλιάδες ευρώ για το κυνοκομείο. Ένα κυνοκομείο, πρότυπο 

κυνοκομείο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα… σήμερα στις Σέρρες και δεν 

λέω ότι το κάναμε εμείς, έτσι; Προσπαθήσαμε να το ολοκληρώσουμε, το ολοκληρώσαμε, 

λοιπόν, είναι από τα καλύτερα κυνοκομεία, μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό και το 

προσωπικό που υπάρχει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είμαστε δημόσιο και ξέρετε τι εστί 

δημόσιο και πόσο δύσκολα μπορείς να κάνεις τη δουλειά με υπαλλήλους, τη δουλειά που θα 

ήθελες… που θα την έκανες πολύ πιο εύκολα αν ήσουνα ιδιώτης. Δεν θέλω να μπω σε άλλες 
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λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τις στειρώσεις που δεν έγιναν πέρυσι, οι 

στειρώσεις με τους ξένους κτηνιάτρους δεν έγιναν πέρυσι διότι ήρθε ο Πανελλήνιος 

Κτηνιατρικός Σύλλογος και απειλούσε το Δήμο ότι θα τον πάει στα δικαστήρια, αν οι κτηνίατροι 

αυτοί δεν έχουν όλα τα χαρτιά, όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κάνουν στειρώσεις. 

Δεν είχαν φέρει ένα χαρτί που τους ζητούσε το ΓΕΩΤΕΕ και γι’ αυτό το λόγο δεν προχωρήσαμε. 

Όμως κάναμε στειρώσεις μόνοι μας. Πρέπει να σας πω ότι στο κυνοκομείο, είπα και στην 

τοποθέτησή μου, γίνονται περισυλλογές, εφαρμόζουμε το νόμο. Ο νόμος όμως ξέρετε τι 

δύσκολος είναι; Και θα… ξέρετε τι λέει ο νόμος; Να παίρνουμε τα σκυλιά, να τα πηγαίνουμε 

στο κυνοκομείο, να τα ταΐζουμε, να τα ποτίζουμε, να τα εμβολιάζουμε, να τα στειρώνουμε και 

να τα ξαναπηγαίνουμε από κει που τα πήραμε. Και ερωτώ εγώ, εγώ έχω σκύλο -έτσι;- και τον 

αγαπάω πάρα πολύ. Στην Ευρώπη είναι λιγότερο φιλόζωοι; Στην Αγγλία ή στη Γερμανία που ο 

νόμος λέει, τα παίρνει ο Δήμος τα σκυλιά, τα πάει στο κυνοκομείο. Αν σε ένα μήνα δεν 

υιοθετηθούν, θανατώνονται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, το κυνοκομείο σφύζει από σκυλί. Παρ’ 

όλα αυτά όμως, παρ’ όλες τις δύσκολες αυτές καταστάσεις και με την έλλειψη προσωπικού και 

με την έλλειψη χρηματοδοτήσεων και με τις δυσκολίες που έχει ο νόμος, έχουν γίνει μέχρι τώρα 

600 στειρώσεις, 210 υιοθεσίες, 60 επανεντάξεις, 310 περισυλλογές, 530 εμβολιασμοί. Βρείτε 

μου και σε άλλον Δήμο της Ελλάδας αν κυνοκομεία έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Μπορεί να 

έχουν αλλά είναι ελάχιστα, ελαχιστότατα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση, αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …κοινωνική… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απάντησα, απάντησα για τα προγράμματα απάντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν, άλλος πολίτης ή Δημοτικός Σύμβουλος; Δίπλα και μπροστά από 

την κυρία. 

Δ.Σ. : Ο κ. Ανδρεάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Ανδρεάδης. 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ : Εγώ βέβαια δεν είμαι δημότης του Δήμου, παίρνω καταχρηστικά το λόγο, αλλά 

σαν πολίτης αυτού του Νομού νομίζω ότι η πρωτεύουσα του Νομού μας, μας ενδιαφέρει όλους 

και θέλουμε όλοι το καλό της. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 έργα που αναφέρθηκε ο κ. 

Δήμαρχος και τα οποία θεωρώ σημαντικά. Ένα είναι αυτό της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σε 

όλα τα σχολεία του Δήμου, το δεύτερο είναι το πρόγραμμα του Ελαιώνα Πράσινη Ανάπτυξη και 

το τρίτο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Καταρχήν για το πρώτο από αυτά, για τα 

φωτοβολταϊκά στα σχολεία, νομίζω, θεωρείται πρότυπο έργο και μάλιστα τόσα πολλά σχολεία 

να τοποθετούν φωτοβολταϊκά και έγινε θέμα και στη Βουλή όταν ο Βουλευτής Ηλείας, κ. 

Κοντογιάννης, πρότεινε προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ να το κάνουν σε όλη την Ελλάδα όπως 

έγινε στο Δήμο Σερρών. Συγχαρητήρια λοιπόν γι’ αυτό και εγώ προτείνω εσείς, κ. Δήμαρχε, να 

το προτείνετε καταρχήν στους Δημάρχους της υπόλοιπης… της Περιφερειακής μας Ενότητας. 

Όσον αφορά τώρα τα έργα αυτά βέβαια, τα έργα αυτά και εξοικονομώντας ενέργεια και 

βιοκλιματική αναβάθμιση κτιρίων στοχεύουν σε ένα… ένα πράγμα που δεν το είπατε, κ. 

Δήμαρχε. Στόχος όλων αυτών των έργων είναι η μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα 

και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν πολύ μεγάλο στόχο μέχρι το 2020 που 

λέγεται 20-20-20. 20% παραγωγή πράσινης ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο 

20% μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα. Είναι καλά αυτά τα έργα, πιστεύω θα 

πρέπει να διαχυθούν και στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας και κλείνοντας, 

δεν θα κρατήσω άλλο, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Σύμφωνο των 

Δημάρχων και το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει ο Δήμος να το αξιοποιήσει γιατί πραγματικά είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στην Ευρώπη που στοχεύει σε αυτό που είπα πριν, στη 

μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το μικρόφωνο, πιο πίσω. Μετά στον κ. Μπόικο, ναι. 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ : Χαίρετε. Παπαποστόλου Δημήτριος λέγομαι, είμαι εργαζόμενος του 

Δήμου, είμαι μέλος της διοίκησης του Συλλόγου των δημοτικών υπαλλήλων. Εγώ λίγο θα ήθελα 

να κάνω μια σχετική ερώτηση λίγο με την καθαριότητα του Δήμου και πιο συγκεκριμένα για τα 
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απορριμματοφόρα του Δήμου. Όταν αναλάβατε τη δημοτική αρχή, κ. Δήμαρχε, ο Δήμος 

Σερρών, πριν γίνει Καλλικρατικός, είχε γύρω περίπου στα 16 απορριμματοφόρα, συν 3 που 

ήρθανε από τις Δημοτικές Ενότητες αν δεν με απατάει η μνήμη μου ήταν γύρω στα 19. Αυτή τη 

στιγμή, μετά από τρία χρόνια δημοτικής αρχής, λειτουργούν τα 7. Στο αμαξοστάσιο κάτω έχει 

γίνει νεκροταφείο αυτοκινήτων. Έχουν, απ’ ό,τι είδα τον προυπολογι8σμό του 2013, έχουν 

προϋπολογιστεί 100.000€ ας πούμε για ανταλλακτικά, δεν έχει… και έχουν δοθεί μόνο 17.000 

και από αυτά τα πιο πολλά πήγανε στην τεχνική υπηρεσία, στα γκρέιντερ και σε αυτά. Στα 

απορριμματοφόρα δεν έχει πάει ας πούμε… μετρημένα λεφτά έχουν πάει. Από την έρευνα που 

έχω κάνει εγώ έχει χτυπήσει η καθαριότητα λέει στο κόκκινο στον προυπολογι8σμό της. Θα 

ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς να μη χτυπάει μια καθαριότητα στο κόκκινο για να συντηρήσει τα 

μηχανήματά της όταν το μεγαλύτερο μέρος το δίνει σε εργολαβίες, το δίνει στην ΕΣΑΝΣ, το 

δίνει σε μισθώσεις απορριμματοφόρων για τρεις μήνες 71.000€ και δεν βρίσκονται στα τόσα 

εκατομμύρια που άκουσα τόση ώρα, που ακούω από σας, κ. Δήμαρχε, δεν μπορούν να βρεθούν 

20-25 χιλιάδες, γιατί τόσο περίπου είναι το κόστος για να επισκευαστούν όλα τα 

απορριμματοφόρα και δεν βρίσκονται τρία χρόνια αυτά τα λεφτά για να επισκευαστούν τα 

απορριμματοφόρα του Δήμου, με αποτέλεσμα ποιο είναι; Οι εργαζόμενοι του Δήμου, χωρίς να 

έχουν ακόμα ψηφιστεί νυχτερινά, δουλεύουν τρεις βάρδιες συνεχόμενες… με επακόλουθο κι 

αυτά που έχουν μείνει τα απορριμματοφόρα είναι μαθηματικό τέτοιο… είναι θέμα χρόνου ότι θα 

χαλάσουν και αυτά. Και έχει περάσει όλο το 2013 και τώρα βλέπω στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο τώρα υπάρχει τέλος Οκτωβρίου του 2013 υπάρχει σαν θέμα από τον κ. Αντιδήμαρχο 

για ανταλλακτικά και για επισκευές οχημάτων. Αυτό ήθελα να πω και για τα άλλα που λέτε και 

για τους κάδους το ίδιο, δηλαδή δεν έχουν χρήματα… δεν έχουν δοθεί χρήματα, δεν έχουν δοθεί 

χρήματα ούτε για απορριμματοφόρα, ούτε για επισκευές κάδων, ούτε για τίποτε. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μην ξεχνάτε ότι στον τομέα καθαριότητας, όπως είπα και στην τοποθέτησή 

μου, προστέθηκαν 850.000€ μέσω προγραμμάτων. Πήραμε 400 κάδους ανακύκλωσης κι ένα 

απορριμματοφόρο. Το ξεχάσατε αυτό. Επίσης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δώρο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καθόλου δώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λάθος μεγάλο κάνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο… ναι. Τέλος πάντων, πάλι είστε ανενημέρωτος, 

κ. Αναστασιάδη, μέσω του Πράσινου Ταμείου τα πήραμε στο οποίο Πράσινο Ταμείο κάναν 

σχεδόν όλοι οι Δήμοι προτάσεις και εντάχθηκαν λίγοι και πήραν το απορριμματοφόρο και τους 

400 κάδους. Πάτε να ενημερωθείτε από το τμήμα προγραμματισμού του Δήμου πρώτα και μετά 

μιλήστε. Λοιπόν, ένα κάδο… 400 κάδους ανακύκλωσης μέσω… Ε, τι να κάνουμε, δεν είστε 

ενημερωμένος, λυπάμαι. 400 κάδους ανακύκλωσης και ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης 

μέσα από το Πράσινο Ταμείο το πήραμε, το ξεχάσατε αυτό. Επίσης τώρα εγκριθήκαμε πάλι 

μέσα από το Πράσινο Ταμείο και παίρνουμε κάδους κομποστοποίησης κι ένα απορριμματοφόρο 

σύμμεικτων σκουπιδιών. Τα απορριμματοφόρα που είχαμε και οι παλιοί Δήμοι ήτανε παλιά 

απορριμματοφόρα, έτοιμα να καταρρεύσουν, όπως και δικά μας, αρκετά από αυτά είναι πάρα 

πολύ παλιά και συνεχώς χαλάνε. Με τα ανταλλακτικά, αν γνωρίζετε, τώρα με τον Καλλικράτη 

δεν μπορείς να κάνεις καινούρια προμήθεια αν δεν πληρώσεις τις προηγούμενες. Υπήρχαν χρέη 

στον… στις εταιρείες που παίρναμε ανταλλακτικά και αν δεν τους ξεχρεώσουμε, δεν 

μπορούσαμε να μας δώσουν ανταλλακτικά. Γι’ αυτό… ορίστε; 

Δ.Σ. : …πόσα είναι αυτά τα χρέη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα χρέη, τα χρέη του Δήμου προς την αγορά, προς τους προμηθευτές όπως είπα 

και στην τοποθέτηση… Ναι, συνολικά; Εντάξει, θα σας πει τώρα και ο Αντιδήμαρχος ακριβώς, 

λοιπόν, τα χρέη του Δήμου συνολικά ήταν 6.500.000 στις τράπεζες και άλλα τόσα στην αγορά. 
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Λοιπόν, άρα, εδώ ήταν απ’ ό,τι μου λέει ο Αντιδήμαρχος εκατοντάδες χιλιάδες τα χρέη στις 

εταιρείες για ανταλλακτικά και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά, διότι τα συζητάτε… Ακριβώς, 

μόνο οι βιοκάδοι 140.000. Άρα σύμφωνα με τον Καλλικράτη αν δεν δίναμε αυτά τα χρέη, δεν 

μπορούσαμε να πάρουμε ανταλλακτικά. Γι’ αυτό το λόγο, γι’ αυτό το λόγο καθυστερεί η 

προμήθεια των ανταλλακτικών. Λοιπόν, όσον αφορά την καθαριότητα… σας παρακαλώ πολύ αν 

είναι δυνατόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη… λίγη ησυχία… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, όσον αφορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, μιλάτε με τον κ. Γαλάνη. Δεν είναι σωστό, εντάξει. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά την καθαριότητα, τον τομέα καθαριότητας, μειώσαμε πάρα πολύ 

τις δαπάνες. Ξέρετε ότι ο τομέας της καθαριότητας ήταν ελλειμματικός κατά 60%; Και με την… 

το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με τη μείωση των δαπανών, με τις οικονομίες που κάναμε το 

φτάσαμε στα ίσα και δεν, δεν έχουμε βγει προς το παρόν στο κόκκινο. Ευχόμαστε να μη βγούμε 

και πιστεύουμε ότι δεν θα βγούμε. Όσον αφορά τις εργολαβίες, τα είπαμε πολλές φορές αυτά, θα 

τα πούμε ακόμα μια φορά. Ειλικρινά απορώ, εσείς ήσασταν και συνδικαλιστής… και είστε, 

απορώ, συνδικαλιστής για όλο, για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, για όλους τους Δήμους. 

Όταν οι πρώην Δήμοι που ήρθαν σε μας είχαν την αποκομιδή των απορριμμάτων σε 

εργολάβους, ποτέ δεν είπατε τίποτα. Λοιπόν, τώρα ήρθαν σε μας αυτοί οι Δήμοι, πώς θα 

μαζεύαμε τα σκουπίδια; Με τι προσωπικό; Με τι υπηρεσίες; Δεν είχαν υπηρεσίες καθαριότητας. 

Δεν είχανε προσωπικό. Πώς θα μαζεύαμε τα σκουπίδια, με διμηνίτες ή με οκταμηνίτες που λέτε; 

Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν έτσι να μαζευτούν τα σκουπίδια; Με εργολάβο μάζευαν τότε τα 

σκουπίδια στους πρώην Δήμους κι εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία δηλαδή να αντιδρούμε τώρα, 

γιατί κάνουμε το ίδιο, συνεχίσαμε το ίδιο εμείς. Αυτό… αυτό που προϋπήρχε στους πρώην 

Δήμους, αυτό συνεχίζουμε τώρα. Αυτό… δεν γινόταν διαφορετικά. Μα το προσωπικό μειώνεται 

συνεχώς, υπηρεσίες καθαριότητας δεν είχαν αυτοί οι Δήμοι, σε εργολάβο τα δίναν, συνεχίσαμε 

αυτήν την… αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, όσον αφορά για την ΕΣΑΝΣ. Καλά, όταν εναποθέταμε 

τα σκουπίδια στο δικό μας το ΧΥΤΑ έξοδα δεν είχαμε; Ε, αυτά τα έξοδα συνεχίζουν να 

υπάρχουν στην ΕΣΑΝΣ και δίνουμε τα χρήματα στην ΕΣΑΝΣ. Για τους κάδους που λέτε, 

διαθέσαμε 70.000€ με δικά μας χρήματα και πήραμε 150 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, 

πέρα από τους 400 κάδους ανακύκλωσης, τους κάδους κομποστοποίησης. Θα μου πείτε τώρα, 

να πάρετε κι άλλους. Ε κι εγώ θέλω να πάρουμε κι άλλους, πού θα βρεθούν τα χρήματα; Εδώ 

έχουν να γίνουν αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας στο Δήμο Σερρών εδώ και δέκα χρόνια, μια 

ανεπαίσθητη αύξηση είχε γίνει 1%, πόσο, 2% πριν από δυο χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι είναι 

ανταποδοτικές αυτές οι υπηρεσίες. Με μαγικά δεν στέκονται. Λοιπόν, για τους κάδους και 

πράγματι έχουμε πρόβλημα με τους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων. Υπάρχουν χαλασμένοι 

κάδοι, οι πάτοι είναι χαλασμένοι, τα καπάκια και δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε διότι δεν 

υπάρχουν χρήματα, δεν έχουμε χρήματα για να πάρουμε λαμαρίνες κτλ. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα, λοιπόν, προκειμένου να μειώσουμε τις δαπάνες στην καθαριότητα για να μην 

αυξήσουμε τα τέλη. Κόβουμε όσο μπορούμε, κάνουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη οικονομία. 

Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλος; Ο κ. Μπόικος ζήτησε το λόγο. Δώστε του το μικρόφωνο. Για ερωτήσεις 

παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι. Μια ερώτηση είναι σχετικά με το δημοτικό γήπεδο και η άλλη είναι κατ’ 

εξοχήν και εξολοκλήρου πολιτική. Για το δημοτικό γήπεδο, ξοδεύονται χρήματα για τη 

συντήρηση ενός κτίσματος που πρέπει να κατεδαφιστεί για να γίνει το κεντρικό πάρκο. Επίσης 

κατά καιρούς υπάρχουν πολλά ποσά για αποζημιώσεις, απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών, 

προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος μας ανέφερε για 2.000.000. Υπάρχουν επίσης και βάσιμες 

ενδείξεις ότι ο Δήμος Σερρών επωμίστηκε ως μη όφειλε και με λειτουργικά έξοδα, νερό, 

φωτισμό του γηπέδου, κατά τα έτη που τα χρησιμοποίησε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Αλλά όχι μόνο 

γι’ αυτά και άλλες εργασίες, π.χ. κάτι που έγινε το 2007, με προφορική εντολή δόθηκε… μάλλον 
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δόθηκε προφορική εντολή από τον τότε Δήμαρχο στον εργολάβο να κάνει κάποια αποδυτήρια, 

μετά δεν μπορούσε να βρεθεί νομική φόρμουλα να πληρωθεί, ο εργολάβος στράφηκε νομικά 

κατά του Δήμου απαιτώντας να πληρωθούν οι εργασίες που έκανε. Το 2007 αυτό. Δεν γνωρίζω 

πόσα έσοδα έχουν εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου από την ενοικίαση του γηπέδου στην 

Ανώνυμη Εταιρεία. Το ερώτημα είναι, πρώτον, σκοπεύει η δημοτική αρχή να κατεδαφίσει το 

γήπεδο όπως πρέπει για να γίνει το κεντρικό πάρκο; Και μάλιστα γι’ αυτό δεν χρειάζεται ούτε 

ένα ευρώ, διότι είναι ιδιοκτησία της δημοτικής, του Δήμου και δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις. 

Επίσης κι ένα δεύτερο ερώτημα, πόσα ακριβώς έσοδα είχε κατά τη διάρκεια της ως τώρα 

θητείας της η δημοτική αρχή από το δημοτικό γήπεδο και το τελικό, γιατί κι αυτό έχει μεγάλη 

σημασία, αν η δημοτική αρχή σκοπεύει να καταλογίσει ευθύνες σε προηγούμενες δημοτικές 

αρχές, γιατί είπε, το είπε προηγουμένως και ο κ. Αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ότι πριν από τη δική 

σας θητεία δεν υπήρχαν έσοδα για το Δήμο από το γήπεδο. Εδώ, σε μια κρίσιμη εποχή 

οικονομική μας έχουν φύγει λεφτά. Κάποιοι φρόντισαν να φύγουν αυτά τα λεφτά, προηγούμενες 

δημοτικές αρχές. Δεν υπάρχουν γι’ αυτό ευθύνες; Σκοπεύετε εσείς να τις καταλογίσετε; Αυτό 

είναι το ένα και το δεύτερο, το κατ’ εξοχήν και εξολοκλήρου πολιτικό ερώτημα είναι το εξής: 

Καλλικράτης. Είναι γνωστό και το έχετε διακηρύξει αρκετές φορές ότι εσείς ως παράταξη 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων είσαστε υπέρ του Καλλικράτη, υπέρ δηλαδή εκείνου του 

νόμου που εφαρμόζει τις επιταγές των μνημονίων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό 

ήταν φανερό ευθύς εξαρχής, με τη γέννηση του νόμου το 2010. Το ερώτημα είναι, 

εξακολουθείτε να τάσσεστε υπέρ του Καλλικράτη; Εξακολουθείτε να πιστεύετε πως αυτός ο 

νόμος έφερε τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση; Και αν τελικά το δεχτούμε ότι 

ήταν μια μεταρρύθμιση, προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτή η μεταρρύθμιση; Ενδυναμώνει την 

τοπική αυτοδιοίκηση ή την αποτελειώνει; 65% μέχρι τώρα έχουν γίνει περικοπές από 

θεσμοθετημένους πόρους, άλλο ένα 20% ετοιμάζεται και πλέον δεν μιλάμε για υπολειτουργία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά για ασφυξία. 240 αρμοδιότητες αποδόθηκαν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη και κανένας πόρος για να τις λειτουργήσει. Ποια είναι η θέση 

σας. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να ξεκινήσω, κ. Μπόικε, από την τελευταία ερώτησή σας. Δεν ξέρω αν 

παρακολουθούσατε τα τεκταινόμενα στο Δήμο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας. Η θέση μας για τον Καλλικράτη ήταν ξεκάθαρη, ναι στον Καλλικράτη, με 

την προϋπόθεση ότι θα δοθούν χρήματα, όπως υποσχόταν, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ασφαλώς 

όχι με τέτοιον Καλλικράτη που πήραν 4 δισεκατομμύρια από τους Δήμους. Λοιπόν, η θέση ήταν 

ξεκάθαρη, ναι στον Καλλικράτη, με την προϋπόθεση ότι θα δίναν αυτά τα 4 δισεκατομμύρια 

ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούσε το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, που θα έδιναν χρήματα 

για έργα κτλ. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα από αυτά και ασφαλώς δεν συμφωνούμε με την εξέλιξη 

που έχει αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν ψηφίσαμε μνημόνια με τον Καλλικράτη. Το 2010 δεν είχαν 

αρχίσει τα μνημόνια. Το 2010 υπήρχε η ελπίδα ότι με τη νέα αυτή διοικητική μεταρρύθμιση και 

με τα χρήματα που θα πέσουν θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτά όσον αφορά τον 

Καλλικράτη. Όσον αφορά το δημοτικό γήπεδο, για κάποια θέματα θα σας απαντήσει πάλι ο κ. 

Χατζημαργαρίτης. Δεν είναι εδώ;… Έφυγε; Που δεν τα ξέρω από τα έσοδα κτλ, διότι τα ξέρει 

καλύτερα αυτός, όμως αν σκοπεύουμε να το γκρεμίσουμε… Κοιτάξτε, ασφαλώς υπάρχει αυτή η 

πρόθεση, έτσι, για να ολοκληρωθεί το κεντρικό πάρκο, όμως προηγουμένως να βρει σπίτι ο 

Πανσερραϊκός. Δεν… εσείς λέτε τι, να πάμε να το γκρεμίσουμε; Και τι γίνεται μετά; Πού παίζει 

ο Πανσερραϊκός; Δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτόν τον παράγοντα; Μια ομάδα με τέτοια 

ιστορία που εκπροσωπεί το Νομό και με πολλά οφέλη για το Δήμο, για την πόλη, για το Νομό. 

Λοιπόν, αυτό που… έχετε πει κι άλλη φορά να πάνε στο Εθνικό Στάδιο, είναι προτιμότερο να 

γίνει καινούριο γήπεδο, παρά να πάνε στο Εθνικό Στάδιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό… Εντάξει, 

σωστά, είναι σωστό αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, δεν είναι ευθύνη ενός Δήμου να δει που θα 

παίζει μια Ανώνυμη Εταιρεία. Έχετε δίκιο. Όμως ο Δήμος έρχεται και αγκαλιάζει τους πάντες. 

Δηλαδή εγώ σας λέω, πάμε αύριο και βάζουμε τις μπουλντόζες, τι γίνεται;… Ναι, δεν είναι 
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δυνατόν να μη λάβουμε αυτόν τον παράγοντα, αλλά σας λέω, κ. Μπόικε, το εξής, το δημοτικό 

γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο είναι, έχει μια έκταση πόσο, 4-5 στρέμματα… Δέκα στρέμματα; 

Δέκα στρέμματα. Όλος ο χώρος του κεντρικού πάρκου είναι 70 στρέμματα. Λοιπόν, αυτή τη 

στιγμή έχουν ενοποιηθεί οι δυο χώροι στο κεντρικό πάρκο και έχουμε το μεγαλύτερο ανοικτό 

δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης, 20 στρέμματα, που τα χαίρεται ο κόσμος. Προχωράμε 

φυσικά τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση κάποιων οικοπέδων με τα 2.000.000€ και 

ασφαλώς έχουμε το νου μας και στο γήπεδο του Πανσερραϊκού, αλλά διαφωνώ στο να μπούμε 

τώρα αυτή τη στιγμή και να πάμε να το γκρεμίσουμε. Πρέπει να δούμε πού θα παίξει ο… πού θα 

παίζει ο Πανσερραϊκός. Και σε τελική ανάλυση, ένα γήπεδο, ένας αθλητικός χώρος σε ένα 

πάρκο μεγάλο δεν νομίζω ότι δεν συνάδει. Λοιπόν…  

Δ.Σ. : …να παίζει ο κάθε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, νομίζω σας απάντησα, έτσι; Σας απάντησα… Ναι, λοιπόν, δεν μπορούμε 

αυτή τη στιγμή να γκρεμίσουμε το γήπεδο και να πετάξουμε έξω τον Πανσερραϊκό. Νομίζω 

έχουν γίνει βήματα στο χώρο του κεντρικού πάρκου, 20 στρέμματα ενοποιήθηκαν, αποτελούν το 

μεγαλύτερο ανοιχτό χώρο μέσα στο κέντρο της πόλης και συνεχίζονται οι διαδικασίες 

απαλλοτρίωσης. Ασφαλώς θα πρέπει να δούμε και το θέμα ενός νέου γηπέδου, αλλά πάντα σε 

συνεννόηση και σε διαβούλευση και με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ δεν πρέπει να ρωτήσουμε και 

τον υπόλοιπο κόσμο τι λέει; Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τα έσοδα, για τα έξοδα κτλ, δεν τα 

ξέρω, εδώ έφυγε και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ για να απαντήσει… 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, είπε προηγουμένως ο κ. Αντιδήμαρχος, συγγνώμη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ναι, ναι. 

Δ.Σ. : …ότι έσοδα αρχίσατε να έχετε εσείς από το γήπεδο ως δημοτική αρχή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Που σημαίνει ότι προηγουμένως δεν υπήρχαν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν υπήρχαν. 

Δ.Σ. : Υπάρχουν ευθύνες πολιτικές γι’ αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ασφαλώς υπάρχουν. Ασφαλώς υπάρχουν και θα αποδοθούν. Όπως… βεβαίως, 

υπάρχουν ευθύνες και για το στέγαστρο στην κερκίδα και για τα αποδυτήρια, τα οποία έγιναν με 

προφορική εντολή, αλλά εμείς να μην τα πληρώναμε αυτά; Να τα αφήναμε έτσι; Ο εργολάβος 

που τα ‘κανε μας απειλεί με κατασχέσεις. Καταλάβατε, κύριε; Υπάρχει δικαστική απόφαση για 

κατάσχεση. Τι να κάνω, να αφήσουμε απλήρωτους τους υπαλλήλους; 

Δ.Σ. : …ποιοι φταίνε γι’ αυτήν την κατάσταση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, είπα συμφωνώ σε αυτό, ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Ασφαλώς, έχετε 

δίκιο σ’ αυτό. Έχετε δίκιο, ναι. Ναι, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ερώτηση από άλλον; Όχι. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ερωτήσεων. 

Στις τοποθετήσεις θα παρακαλούσα να ξεκινήσουμε από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Παρακαλώ τον κ. Μηλίδη να έρθει στο βήμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

και Τοπικοί Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων, αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες. Ήρθαμε 

σήμερα να ακούσουμε τη λογοδοσία του Δημάρχου για το 2012. Όπως αντιληφθήκατε όλοι εδώ 

μέσα, εκείνο που ακούσαμε ήταν ένας προεκλογικός λόγος, όπως συνηθίζει κάθε φορά. Εγώ, 

ειλικρινά, θα περίμενα να ακούσω τελείως διαφορετικά πράγματα. Διακατέχεται ο κ. Δήμαρχος 

από μια προεκλογική αγωνία και έργα άλλων, προηγούμενων δημοτικών αρχών ή άλλων… των 

Καποδιστριακών Δήμων των παλαιών τα παρουσιάζει ως δικά του έργα και εκτός αυτού 

φωτογραφίζεται και λέει ότι κι εμείς τα είχαμε ψηφίσει, δεν λέει όμως ότι και εμείς πολλές 

φορές έχουμε ψηφίσει έργα που αναδεικνύουν την πόλη μας. Δεν λέει. Μόνο όταν έχουμε 

αρνητική θέση, τότε αναφέρεται. Κύριε Δήμαρχε, μας παρουσιάσατε ένα εξιδανικευμένο, 

ωραιοποιημένο αλλά και στρογγυλεμένο απολογισμό για το 2012. Ακόμη και τα αυτονόητα, 
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αυτά που λέει ο νόμος, ο νόμος περί Καλλικράτη, για τη συγχώνευση των νομικών προσώπων, 

για τη… των υπηρεσιών, αυτό και ακόμη το αυτονόητο το θεωρείτε ως επίτευγμα. Μα έλεος! Κι 

αυτό είναι επίτευγμα; Αφού ήταν επιταγή του νόμου. Δεν σας ενδιαφέρει η ουσία, μένετε μόνο 

στο φαίνεσθαι κι αυτό είναι πραγματικά πολιτική σας επιλογή. Επιλογή σας είναι τι φαίνεται και 

όχι τι είναι αυτό που απασχολεί τους δημότες μας. Το αποδεικνύετε καθημερινά. Αν εδώ σε 

αυτήν την αίθουσα βρισκόταν ένας ξένος, επισκέπτης, που για πρώτη φορά ερχόταν στην πόλη 

μας, πραγματικά με αυτά που άκουσε από σας θα νόμιζε ότι ήρθε σε μια πόλη λειτουργική, μια 

πόλη ελκυστική, μια πόλη ιδανική, μια πόλη η οποία έχει μια ιδιαίτερη, μια ξεχωριστή διοίκηση. 

Δεν θα χρειαζόταν πολύ όμως αν αυτός ο ξένος έκανε μια βόλτα στην πόλη και στα χωριά του 

Δήμου μας, που… τα ‘χετε παραγκωνίσει, τα ‘χετε εγκαταλείψει, θα έβλεπε ότι θα 

απομυθοποιούσε το μύθο τον οποίο μόλις πριν από λίγο καιρό, πριν λίγη ώρα μας 

παρουσιάσατε, γιατί πραγματικά επρόκειτο για ένα μύθο. Οι λόγοι βέβαια είναι πολλοί. Το αν 

δεν το αντιλαμβάνεστε, κ. Δήμαρχε, είναι δικό σας πρόβλημα, ο κόσμος όμως καταλαβαίνει και 

αυτοί που είναι εδώ μέσα, έστω και αυτοί οι λίγοι, είναι δημότες του Δήμου Σερρών και δεν 

είναι ξένοι και γνωρίζουν και πρόσωπα και πράγματα. Και έργα βέβαια, που είναι το πιο 

σημαντικό. Υποστηρίζετε στην… όπως… υποστηρίζετε στην κουβέντα σας ότι γνώμονάς σας 

είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η βελτίωση της ζωής των κατοίκων και βέβαια η επίλυση 

των προβλημάτων. Αυτό καταρχήν ακούγεται καλό. Ακούγεται καλό όμως αν είναι και αληθινό. 

Δεν είναι όμως αληθινό. Η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Είναι ψέμα και το ψέμα όπως λέει ο 

θυμόσοφος λαός μας, έχει κοντά ποδάρια, τελειώνει γρήγορα. Η αλήθεια πάντοτε λάμπει. Μόνος 

σας αυτοδιαψεύδεστε, κ. Δήμαρχε και θα σας το αποδείξω αμέσως, όταν εσείς στη λογοδοσία 

σας είχατε λοιπόν στην του Δήμου ότι η ικανοποίηση και η ανταπόκριση των υπηρεσιών του 

Δήμου προς τα αιτήματα των δημοτών είναι περίπου 25%. Είναι δικό σας το έγγραφο από το 

δικό σας απολογισμό που κάνατε, τη λογοδοσία που κάνατε μόλις τώρα. Μα αυτό είναι το 

λιγότερο θα έλεγα θράσος, είναι εμπαιγμός. Δηλαδή είστε ικανοποιημένος από το 25%; 

Φαίνεται σας ξέφυγε, δεν το είδατε και πολλές φορές το έχετε κάνει αυτό, δεν τα βλέπετε και 

μετά… λέτε άλλα. Εκτός, εκτός αν μέσα… γιατί πιστεύω ότι θα απαντήσετε ότι πιστεύετε ότι 

είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά, εάν μέσα συνυπολογίζετε τα πιστοποιητικά γεννήσεως, τα 

πιστοποιητικά γάμων κτλ, βαφτίσεων κτλ. Αν βάζετε και τις ληξιαρχικές πράξεις, τότε εντάξει, 

ανεβαίνει το ποσοστό. Τα πραγματικά όμως αιτήματα των δημοτών που είναι καίριοι τομείς, 

έλεγχος, αστυνόμευση, πράσινο, καθαριότητα δημοσίων χώρων, εκεί λοιπόν τα ποσοστά σας 

είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Άρα λοιπόν δεν έχετε το απαιτούμενο έργο, αυτό που οφείλετε 

στους δημότες, όπως είχατε προεκλογικά υποσχεθεί. Άλλοι Δήμαρχοι παίρνουν πρωτοβουλίες, 

μέσα στη δίνη αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής κατάστασης παίρνουν πρωτοβουλίες, κ. 

Δήμαρχε. Εσείς, δυστυχώς, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, όμως ακολουθείτε τα γεγονότα, 

είστε μονίμως πίσω από τις εξελίξεις. Και να σας πω ένα τρανταχτό παράδειγμα, ένα 

παράδειγμα που σοκάρισε την αγορά; Αυτό που έγινε με τις κατασχέσεις των, προχθές, πριν 

λίγες μέρες, των τραπεζικών λογαριασμών των δημοτών μας, των συνδημοτών μας. 

Καταλαβαίνετε τι ακραία πράξη ήταν αυτή; Με ένα απλό τηλεφώνημα, δεν προνοήσατε. Με ένα 

απλό τηλεφώνημα προς το Υπουργείο θα είχατε καταλάβει, θα είχατε μάθει ότι επίκειται 

νομοθετική ρύθμιση. Δυστυχώς δεν το κάνατε. Άλλοι 49 Δήμοι έκαναν υπομνήματα προς τον 

Υπουργό, σύσσωμοι. Εσείς πάλι απουσιάζατε. Αυτά είναι τα καίρια ζητήματα. Απουσιάζατε 

λοιπόν και προκαλέσατε αυτό το σοκ στην αγορά και μετά όταν αντιληφθήκατε τι μεγέθους 

ήταν αυτή η ακραία σας πράξη, τότε κρυφτήκατε πίσω από τις υπηρεσίες. Πάντοτε αυτό κάνετε. 

Φταίει η τάδε υπηρεσία, φταίνε οι υπάλληλοι. Μα οι υπάλληλοι δεν έχουν πολιτικό 

προϊστάμενο; Παίρνουν μόνοι αποφάσεις; Αν είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να αποποιούμαστε των 

ευθυνών μας. Και θα έρθω τώρα, όπως οφείλω να κάνω ως αξιωματική αντιπολίτευση, στους 

κατά τομείς στο έργο… το έργο του 2012. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω σκοπό να σας 

ακολουθήσω στο μονόλογό σας επί μιάμιση ώρα, λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Το αντιλήφθηκε ο 

κόσμος που ήταν ότι επαναλαμβάνετε και μάλιστα με φωτογραφίες, όπου φωτογραφίζετε έτσι 
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με… επιδεικτικά. Ας πάμε στον κοινωνικό τομέα, κοινωνική ευαισθησία. Σε αυτήν την 

οικονομική κρίση, κυρίες και κύριοι, που έχει απλωθεί παντού και κινδυνεύει πραγματικά να 

διαλύσει τον κοινωνικό ιστό, εμείς πιστεύουμε και πιστεύω όλοι μας ότι πρωταρχικός στόχος 

και πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να παίζει η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη και η 

βοήθεια του ενός προς του άλλου. Έτσι επιβίωσε η χώρα μας ανά τους αιώνες σε καιρούς 

κρίσεων. Για να δούμε, ποια ήταν λοιπόν η κοινωνική ευαισθησία της δημοτικής αρχής 

σύμφωνα με τη λογοδοσία που κάνατε; Ήταν τόσο μεγάλη που διαθέσατε μόνον 20.000€ για το 

συσσίτιο των τελείως απόρων, αυτών που δεν έχουν να επιβιώσουν; Αυτό ήταν… αυτό κάνατε 

και πιστεύετε ότι πράξατε το καθήκον σας και πήγατε να κοιμηθείτε ήσυχος; Εγώ ειλικρινά με 

ένα τέτοιο ποσό δεν θα κοιμόμουνα ήσυχος, τη στιγμή που ξέρετε και σας το έχουμε επισημάνει 

πάρα πολλές φορές, ότι έχουν γίνει άπειρες σπατάλες, δεν είναι της παρούσης να τις αναφέρω 

μία-μία, εάν με προκαλέσετε θα το κάνω, όμως σας λέω λοιπόν ότι αυτές τις σπατάλες έπρεπε να 

τις χρησιμοποιήσετε για κοινωνικούς σκοπούς. Δεν το κάνατε. Ένα άλλο θέμα που ταλανίζει 

τώρα, τώρα, σήμερα, χθες, την κοινωνία των Σερρών. Η σίτιση του Μουσικού Σχολείου. Ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το Μουσικό Σχολείο είναι ένα σχολείο το 

οποίο είναι κόσμημα και το οποίο έχει πάρα… δράσεις. Λοιπόν, αδικαιολόγητα καθυστερεί η 

σίτισή του. Εδώ και πολλούς μήνες, από τον Ιούνιο άλλοι Δήμοι έχουν βρει, έχουν βγάλει τις 

διακηρύξεις τους και δεν μπορείτε να με διαψεύσετε, εδώ είναι οι διακηρύξεις τουλάχιστον από 

πέντε Δήμους που έχω εδώ και είναι πάρα πολλοί, ο πρώτος είναι τον Ιούνιο. Ήδη είμαστε κοντά 

20 Οκτωβρίου. Ε, λοιπόν, ολιγωρείτε. Ολιγωρείτε σε καίρια, σημαντικά θέματα που έχουν 

σχέση με την κοινωνική ευαισθησία. Κρίμα, κ. Δήμαρχε, είναι λυπηρό. Θα ήθελα να μιλήσω 

λίγο για τα τεχνικά έργα, το Αυτοκινητοδρόμιο για το οποίο αναφερθήκατε. Στον τομέα αυτό 

πραγματικά φανήκατε κατώτερος των περιστάσεων και αναφέρομαι στο Αυτοκινητοδρόμιο, 

αυτό το μοναδικό έργο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένα έργο το οποίο είναι πλούτος πηγής για 

την περιοχή μας, για το Δήμο μας, για την ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και ένας πρεσβευτής 

μας, ένας διαφημιστής μας. Αυτό λοιπόν το απαξιώσατε. Θα μπορούσατε να πείτε ότι μα αυτό 

το έργο φέτος παρουσιάστηκε, το 2013, δεν είναι έτσι όμως. Από τον Οκτώβριο του 2012 το 

θέμα ήταν γνωστό. Το κρύβατε σαν επτασφράγιστο μυστικό, δεν το βγάζατε προς τα έξω, λέτε 

και αυτή η φούσκα δεν θα έσκαζε. Ήταν δυνατόν να μη σκάσει; Κι όταν λοιπόν τον Απρίλιο, δεν 

μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, το βγάλατε στην επιφάνεια, πάλι αντί να απευθυνθείτε, αντί 

να απευθυνθείτε στους φορείς τους πιστοποιημένους, όπως είναι το ΕΣΠΕΛ, ο ΕΣΠΕΛ, όπως 

είναι η ΤUV HELLAS, διεθνούς αναγνωρισιμότητας, βέβαια ο ΕΣΠΕΛ είναι και κρατικός 

φορέας, αντί λοιπόν να απευθυνθείτε εκεί, αμέσως υιοθετήσατε την άποψη του τεχνικού 

συμβούλου που έφερε ο εργολάβος, που και τον πλήρωσε ο εργολάβος. Μα αυτό αν μη τι άλλο, 

είναι τουλάχιστον αφέλεια. Είναι δυνατόν να μην εμπιστεύεστε στις δικές σας δυνάμεις; Και 

εμείς σαν παράταξη κάναμε πρόταση και είπαμε να πάμε σε ειδικούς. Θέλατε όνομα. Σημασία 

έχει το όνομα; Να, το βρήκατε το όνομα. Έχετε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες, μπορείτε να το 

βρείτε το όνομα. Δεν κολλάει εκεί το θέμα. Το κάνατε τώρα. Χάθηκε πολιτικός… χάθηκε 

πολύτιμος χρόνος, ένας χρόνος που δεν αναπληρώνεται. Και βέβαια μεγαλύτερη σημασία για 

μένα εκτός από το κόστος που είναι σημαντικό, είναι η διαφήμιση. Αυτή η φήμη η διεθνής του 

Αυτοκινητοδρομίου μας που χάθηκε. Έχετε χάσει, κ. Δήμαρχε, την αίσθηση του πολιτικού 

χρόνου, αυτό που λέμε πολιτικό τάιμινγκ. Δεν το ξέρετε. Ακολουθείτε μονίμως τις εξελίξεις και 

τα γεγονότα. Και βεβαίως σε αυτόν τον τομέα έχετε τεράστια πολιτική ευθύνη. Για τις 

αναπλάσεις, μιλήσατε για τις αναπλάσεις. Είναι ένα έργο άλλης δημοτικής αρχής. Βεβαίως εσείς 

το παρουσιάζετε ως δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα έργο όμως το οποίο είναι πάρα 

πολύ, έχει μεγάλη χρηματοδότηση, 5.700.000€. Σας δόθηκε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε αυτό 

το ποσό που είναι για τις αναπλάσεις και να κάνετε μια πόλη όμορφη, μια πόλη λειτουργική, μια 

πόλη ελκυστική. Δυστυχώς βλέπουμε άλλα πράγματα. Πολλές κακοτεχνίες και μη μου πείτε ότι 

δεν υπάρχουν. Τώρα να σας πάω στον Παπαπαύλου θα δείτε εκεί πέρα που περνάνε, που είναι η 

διάβαση για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία, με λίγο νερό έχει γίνει λίμνη και ελάτε τώρα 
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εσείς να περάσει ο άνθρωπος που έχει αναπηρία. Πισωγυρίσματα συνεχώς, συνεχείς παρατάσεις 

αδικαιολόγητες κατ’ εμέ. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εκείνο το φιάσκο με τα 

φρεάτια. Ούτε αυτό; Υποτίθεται ότι έχετε επιβλέποντες, έχετε μηχανικούς και πάνω από όλους 

είστε εσείς ο πολιτικός προϊστάμενος. Μα ούτε αυτό δεν είχατε προνοήσει με τα φρεάτια; Και 

επιβαρυνόμαστε με καινούρια ποσά και ταλαιπωρία και χίλια δυο συνακόλουθα; Είναι δυνατόν, 

κ. Δήμαρχε; Και βέβαια, αν και προσπαθήσατε να το ωραιοποιήσετε σε μια ερώτηση από το 

ακροατήριο, κ. Δήμαρχε, χάσατε… χάσατε την ευκαιρία για ποδηλατόδρομους. Τη χάσατε 

οριστικά και αμετάκλητα. Αφήστε αυτά που λέτε περί μελετών κτλ, όταν δυσκολεύεστε μονίμως 

λέτε για μελέτες και μονίμως λέτε αυτό το γνωστό στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια επιτροπή. 

Αυτό λέτε μονίμως. Και μάλιστα όταν ζοριστείτε, τότε ζητάτε και τη συναίνεση των πολιτικών 

αρχηγών. Όταν όμως κάνετε κάτι, βγαίνετε και λέτε εγώ το έκανα, φωτογραφίες, τα δείξατε εδώ 

πέρα. Στον οικονομικό τομέα. Θα υποστηρίξετε βέβαια ότι δεν υπάρχουν οικονομικές 

δυνατότητες. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι λεφτά υπάρχουν, κάθε άλλο. Όμως και αυτά τα 

λεφτά τα οποία υπήρχαν στο Δήμο και τα έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν έχετε πλήρη 

αδυναμία να τα χρησιμοποιήσετε και να τα αξιοποιήσετε κατάλληλα. Θα αναφέρω ένα-δυο 

μικρά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Πρώτον, δεν αξιοποιήσατε την ακίνητη περιουσία 

και αναφέρομαι στην καλλιεργήσιμη γη, στα βοσκοτόπια, στα κτίρια. Ξέρετε ότι πολλά κτίρια, 

ειδικά των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, ρημάζουν, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ρημάζουν 

χωρίς να αξιοποιούνται. Για την καλλιεργήσιμη γη θα επανέλθουμε και θα δείτε πόσες απώλειες 

έχει ο Δήμος. Δεν κάνατε τίποτα. Τα αναψυκτήρια, το λέτε αυτό με τα αναψυκτήρια, το μεγάλο 

κατόρθωμά σας, καλά σας έχω αποκαλέσει Δήμαρχο των αναψυκτηρίων, γιατί σας αρμόζει 

πλέον αυτός ο τίτλος. Λοιπόν… τα μισθώματα τα έχετε σε ευτελείς τιμές, πολύ ευτελείς τιμές. 

Πρώτον. Δεύτερον, πώς γίνεται πάντοτε στις δημοπρασίες και παρουσιαζόταν ένας; Εγώ δεν 

λέω, ηθικό… νόμιμο ήταν, ηθικό ήταν αυτό; Όλο ένας; Πάντα ένας παρουσιαζόταν; Δεν θέλω 

να δώσω περισσότερη έκταση στο θέμα. Τώρα, επειδή ταιριάζει με τα αναψυκτήρια, βλέπετε… 

μιλήσατε για την αξιοποίηση στον Άη-Γιάννη. Βλέπει κανείς κάποια αξιοποίηση του Άη-Γιάννη; 

Ο Άη-Γιάννης αυτό το θαυμάσιο μέρος, αυτός ο πόλος έλξης που όλα τα σχολεία, όλη η 

Ελλάδα, ΚΑΠΗ, εκδρομές, έλεγαν θα πάμε στον Άη-Γιάννη των Σερρών, έχασε την αίγλη του. 

Δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Εκτός πάλι αν αναφερθείτε στο αναψυκτήριο, νομίζω το 

αναλύσαμε, φτάνει τόσο. Δεύτερο παράδειγμα, με ποιο λόγο… για ποιο λόγο δεν εισπράξατε τα 

χρήματα από τις διαδημοτικές συνεργασίες; Έγιναν πολλές και αναφερόμαστε στο ΧΥΤΑ. 

Περίπου είναι 80.000€. Είστε τόσο γαλαντόμος; Ένας συνετός Δήμος… Δήμαρχος, πρώτα 

βλέπει τα του οίκου του και μετά βλέπει τα άλλα. Για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις 

αβγά. Δεν γίνεται με όλους καλός, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αυτό αποβαίνει εις βάρος των 

πολιτών. Και ακόμη, δεν αναφέρατε ένα δώρο θα το ‘λεγα, γιατί δεν ήταν… λόγω της 

οικονομικής κρίσης να ‘ρθει. 3.000.000€ για… που ήρθαν στο Δήμο από την κεντρική διοίκηση 

για τα χρέη, για τα παλαιά χρέη. Βεβαίως… παρακρατηθέντα, αλλά κανείς δεν το περίμενε. Να 

λοιπόν κι ένα οικονομικό όφελος, δώρο που σας ήρθε για να λειτουργήσετε. Τώρα, λέτε για τη 

ΔΕΥΑΣ, για το ορφανοτροφείο κτλ, δεν λέτε όμως το δάνειο που πήρατε ποιος θα το φορτωθεί; 

Οι δημότες βέβαια και για πολλά χρόνια. Καθημερινότητα, καθημερινότητα του δημότη που 

ήταν από τους πρώτους άξονές σας. Η πόλη των Σερρών θυμίζει τριτοκοσμική πόλη. Όσο κι αν 

δεν θέλετε να το πιστέψετε και να το πείτε, δυστυχώς θυμίζει τριτοκοσμική πόλη. Υπάρχει 

κυκλοφοριακό χάος, εφιαλτική έλλειψη πάρκινγκ, πραγματικά εφιαλτική. Τα λεωφορεία 

έρχονται τα εκδρομικά και δεν μπορούν να σταματήσουν πουθενά, καμία πρόβλεψη. Και 

μάλιστα ξέρετε τι λένε, αν μιλήσετε μαζί τους; Αλλά δεν μιλάτε φαίνεται. Δεν πρόκειται να 

ξαναρθούμε στην πόλη σας. Φεύγουν. Αυτή, αυτός ήταν ο σχεδιασμός; Είναι απωθητικό, 

λακκούβες παντού, βέβαια με όλες τις συνέπειες, μέχρι και κακώσεις ηλικιωμένων ατόμων και 

για τα αυτοκίνητα τις ζημιές τις υλικές δεν το συζητώ. Τώρα, στην καθαριότητα, επειδή 

αναφερθήκατε δια πολλών στην καθαριότητα, υπάρχει λοιπόν πλήρης διάσταση μεταξύ έργων 

και λόγων. Οι δρόμοι είναι άπλυτοι, αυτό το καταγγέλλουν όλοι οι πολίτες και σε μένα, 
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φαντάζομαι και σε σας και σε όλους… οι δημότες του Δήμου μας και όχι μόνο εδώ και 

περιφερειακά. Οι κάδοι είναι βρώμικοι, είναι ρυπαροί και αποτελούν και εστία μολύνσεων. Πότε 

πλύθηκαν οι κάδοι; Βγαίνετε μονίμως και λένε πλένουμε τους κάδους. Μα ο κόσμος δεν ξέρει τι 

λέει; Σε άλλη πόλη ζείτε; Δεν ζείτε στην πόλη των Σερρών; Η κοινωνία βοά. Δεν την 

αφουγκράζεστε, κ. Δήμαρχε; Νομίζω ότι ζείτε μέσα στο μικρό σας κόσμο. Τώρα, μια κουβέντα 

και για την ανακύκλωση, γιατί πολλά έχετε πει για κάδους που πήραμε κτλ. Θα σας παραπέμψω 

και θα παρακαλούσα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να το δουν, να δουν αυτή την 

περιβόητη σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωσης. Θα δουν λοιπόν ότι πρόκειται για μια 

αποικιοκρατική σύμβαση, μια σύμβαση που αξίζει μόνο για υποσαχάρια χώρα. Αυτό θυμίζει, 

δεν αξίζει, λάθος έκφραση, θυμίζει. Κανένας δεν αξίζει τέτοιου είδους συμβάσεις. Είναι λοιπόν 

αποικιοκρατική. Και ξέρετε πόσα έσοδα θα είχατε; Δεν το έχετε αντιληφθεί, γιατί δεν τα 

μελετάτε, δεν τα… Είναι όμως τόσο μεγάλος, κ. Δήμαρχε, ο πολιτικός ναρκισσισμός σας, που 

δεν σας επιτρέπει να δείτε τα πράγματα όπως είναι, αλλά κυρίως να πράξετε, να κάνετε δράσεις. 

Απλώς αυτολιβανίζεστε. Δικαίωμά σας. Αναφέρατε και το ΧΥΤΥ. Μα εδώ είναι όλοι οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και μακάρι να ήτανε η μισή πόλη εδώ και η μισή… και ο μισός Δήμος 

εδώ, θα βλέπατε λοιπόν ότι κάναμε τα πάντα επιτέλους να φέρετε το θέμα του εργοστασίου 

απορριμμάτων. Το απορρίπτατε με διάφορες αιτιολογίες, ότι δεν έχει οχτώ υπογραφές και ο 

άλλος είναι ανεξάρτητος και δεν είναι σε παράταξη. Σας σύραμε να το φέρετε ώστε να 

ενημερώσετε και επιτέλους να πάρετε και κάποιες πρωτοβουλίες, αν τις πήρατε. Είχαμε φτάσει 

στις δεσμευτικές προσφορές και λέγατε εγώ δεν ξέρω, τα ξέρουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, τα 

ξέρουν οι υπάλληλοι. Μα οι υπάλληλοι, είναι θέμα των υπαλλήλων αυτό μόνο; Εσείς δεν 

γνωρίζετε τι θα πληρώνει αύριο ο κοσμάκης, τι θα πληρώνει ο Σερραϊκός λαός; Για τα αδέσποτα 

ζώα είπατε πολλά, εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν έγιναν οι στειρώσεις που έπρεπε να 

γίνουν, αλλά είναι ένα πρόβλημα, αλλά θα σας προκαλέσω να πάμε μια βόλτα το βράδυ και στο 

κέντρο και στις γειτονιές να δείτε τα αδέσποτα σκυλιά που είναι κατά αγέλες. Θα το δείτε. Εγώ 

το βλέπω κάθε μέρα και μάλιστα μερικές φορές πραγματικά φοβάμαι, πόσο μάλλον τα παιδιά 

που γυρίζουν από τα φροντιστήρια και μένουν και λίγο μακριά. Μιλήσατε… 

ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ : …θα ‘χουμε ομαδικές δολοφονίες μετά… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν είμαι υπέρ των δολοφονιών, κυρία μου. Ακόμη και λόγω του επαγγέλματός 

μου, επειδή ξέρω τι σημαίνει ζωή, δεν είμαι κατά των δολοφονιών. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, 

υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και βεβαίως εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράκληση, μη διακόπτετε τον ομιλητή. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …θα είμαστε αρωγοί. Πάντοτε ήμασταν αρωγοί. Δεν μπορούμε όμως να μην 

κάνουμε κριτική. Άλλωστε αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος. Περιφέρεια. Μιλήσατε για την 

περιφέρεια. Κατά γενική ομολογία είναι η περιφέρεια πλήρως εγκαταλελειμμένη. Υπάρχουν εδώ 

ευτυχώς άνθρωποι από τις Τοπικές Κοινότητες, Πρόεδροι, Σύμβουλοι και το ξέρουν πάρα πολύ 

καλά. Τη φέρεστε σαν το αποπαίδι του Δήμου και αυτό δεν είναι δική μου έκφραση μόνο αλλά 

το λένε οι ίδιοι, εμείς είμαστε τα αποπαίδια. Ακόμη και στην εισαγωγή της λογοδοσίας σας, τη 

δικιά σας λογοδοσία, αν δείτε και διαβάσετε θα δείτε ότι λέτε, αναφέρεστε μόνο στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλεως. Αυτό λέτε, διαβάστε το να δείτε. Αυτό είναι το 

ενδιαφέρον σας για τις τοπικές κοινωνίες, για τα χωριά μας. Αυτό λέτε. Για την ποιότητα ζωής 

των πόλεων. Προφανώς δεν το έχετε διαβάσει. Ίσως ξεχνάτε, κ. Δήμαρχε, ότι η αγροτική 

οικονομία στηρίζει και την αγορά της πόλης. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Για να αναπτυχθεί 

όμως η αγροτική οικονομία χρειάζονται υποδομές και πρώτα απ’ όλα τακτοποίηση των 

αγροτικών δρόμων. Το θέμα το ‘χουμε φέρει κατ’ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι 

άβατοι. Δεν έχετε κάνει τίποτε. Γκρέιντερ σταματημένα, σας κάνουμε το παράπονο, δεν λέτε να 

το διορθώσετε και βέβαια δεν ξέρετε για τους αγροτικούς δρόμους και ξέρετε γιατί; Δεν τους 

περπατήσατε ποτέ. Δεν έχετε περπατήσει ποτέ αγροτικό δρόμο να ξέρετε τι σημαίνει να πας σε 

λασπωμένο και να μην μπορείς να περάσεις να πας στο χωράφι σου. Βέβαια δεν θα αναφερθώ 

για την ποιότητα του νερού, τα έχουμε πει κατά καιρούς, μερικές φορές λένε οι κάτοικοι και το 
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έχουμε δει ότι το νερό είναι υπό μορφήν λασπόνερου. Αυτό το έχω πει κιόλας, γιατί φέρνετε τις 

αναλύσεις και λέτε, μα δεν έχει μικρόβιο. Σας είπα… το να είναι λασπόνερο δεν σημαίνει ότι 

υποχρεωτικά έχει και μικρόβια. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό. Επίσης, με τις λίγες βροχές, 

τώρα θα αρχίσουν, εκείνο που βλέπω είναι ότι οι πλατείες, ακόμη και οι πλατείες στα χωριά μας, 

στο Δήμο μας, στα χωριά του Δήμου μας γεμίζουν νερό και χρειάζεται βάρκα να πάει κανείς. 

Θυμάμαι σε μια όχι μεγάλη νεροποντή, στο Σκούταρι δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στο 

Δημαρχείο, ούτε στο Δημαρχείο, ήθελε βάρκα για να πας. Το 2013… Και η Καμήλα, κ. Γκότση, 

το ξέρω και η Καμήλα, ανέφερα ένα παράδειγμα και το Μητρούσι είχε προβλήματα, όλα τα 

χωριά που είναι καμποχώρια σίγουρα. Αλλά δεν έγινε κάτι… που είναι πολύ απλά. Για την 

απαξίωση των Προέδρων… Να συνεχίσω, κύριε…; Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους. 

Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχετε απαξιώσει τους θεσμούς, τους Προέδρους και 

αυτό είναι το παράπονο όλων των Προέδρων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων, ακόμη κι αυτοί 

που έχουν εκλεγεί με τη δική σας παράταξη. Μην τους αγνοείτε τόσο. Ακόμη και τα δίκαια 

αιτήματά τους τα παραγκωνίζετε, τα αγνοείτε. Κύριε Δήμαρχε, είστε πάντοτε πίσω από τα 

γεγονότα, πίσω από τις εξελίξεις. Η καθημερινότητα σας προσπερνά, ειλικρινά σας προσπερνά 

και τρέχετε να την προλάβετε και δυστυχώς δεν την προλαβαίνετε κιόλας. Και δυο λόγια για τις 

εταιρείες. Μήπως έχει ένα νεράκι;… Δεν πειράζει, θα πιώ απ’ το Δήμαρχο να μάθω τα μυστικά 

του. Να δω πώς βγαίνουν Δήμαρχοι, ξέρω γω; Δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο, δεν έχω τέτοια 

κωλύματα, να μάθω το μυστικό, πίνω το νερό του… Πώς γίνονται Δήμαρχοι, γιατί πολλά χρόνια 

προσπάθησε, τα κατάφερε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κλητήρας είναι εδώ; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, να πάμε λοιπόν για τα… για τις επιχειρήσεις και πρώτα-πρώτα για την 

ΚΕΔΗΣ, την Κοινωφελή Επιχείρηση. Για μας, κυρίες και κύριοι, η ΚΕΔΗΣ είναι το αμαρτωλό 

παιδί του Δήμου. Ξεκάθαρα. Όπου κι αν ενεπλάκη δημιούργησε προβλήματα, παντού. Δεν θέλω 

τώρα να τα απαριθμήσω, είναι γνωστά και με τους εργαζόμενους και με τους Προέδρους και 

παντού και παντού και παντού. Και πού είναι αυτά που λέγατε για την εταιρεία αυτήν την 

ΚΕΔΗΣ, την Κοινωφελή Επιχείρηση, ότι θα έχει και περίσσευμα οικονομικό όταν είχε φτάσει 

σε σημεία διάλυσης, στα πρόθυρα διάλυσης ήταν. Και βέβαια ξέρουν όλοι πώς κρατήθηκε από 

κάποια ποσά… δεν κάνει να τα αναφέρουμε μήπως δημιουργήσουμε και πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ 

απεναντίας σπατάλες έγιναν πάρα πολλές. Αναφέρθηκα πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια 

για τις σπατάλες, δεν είναι της παρούσης τώρα να πάρω μία-μία και να τις λέω, όμως υπάρχουν 

σπατάλες. Εάν προκληθώ θα τις πω. Τώρα για τον ΟΠΑΚΠΑ, το νομικό πρόσωπο, τον 

Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η προσφορά προς τους πολίτες και 

ιδιαίτερα προς τους νέους είναι πραγματικά ελάχιστη. Θα περίμενα και με λιγότερα χρήματα 

ακόμη περισσότερα πράγματα. Μπορούν να γίνουν, αν υπάρξει οικονομία. Κι εδώ υπάρχει μια 

τάση σπατάλης και για να σας το αποδείξω αυτό σας παραπέμπω στον προϋπολογισμό του 

ΟΠΑΚΠΑ. Αν πάτε εκεί θα δείτε σπατάλες που δεν μπορείτε να τις φανταστείτε. Για τη 

ΔΑΕΚΑΣ. Η ΔΑΕΚΑΣ είναι η εταιρεία η οποία διαφυλάττει την ακίνητη περιουσία του Δήμου. 

Ακούστε, κύριοι, για τη ΔΑΕΚΑΣ που έχει αυτόν τον νευραλγικό τομέα. Συνεδρίασε όλο-όλο 

πέντε φορές το 2012 και πήρε εννέα αποφάσεις. Τιτάνιο έργο, ε; Δεν νομίζετε; Πολύ μεγάλο 

έργο. Πήρε εννέα αποφάσεις. Μπράβο. Και τώρα η παράταξή μας, στα πλαίσια του θεσμικού 

της ρόλου, θα ήθελα να πω ότι έκανε πάρα πολλές προτάσεις προς τη δημοτική αρχή με 

ρεαλισμό και υπευθυνότητα και κυρίως με κοινωνική ευαισθησία, προτάσεις που εμπεριείχαν 

κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μηνύματα των καιρών, την οικονομική 

δυσπραγία, την πρωτοφανή οικονομική δυσπραγία που υπάρχει. Θα αναφέρω επιγραμματικά 

μόνο, για να μη σας κουράσω περισσότερο, για τη δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, 

πρώτον. Ειπώθηκαν πολλά, έγινε και ερώτηση, είναι πρόταση της παράταξής μας και είχαμε… 

και δυστυχώς απαξιώθηκε. Είχαμε ζητήσει να γίνει και επιτροπή, από πέρυσι, το 2012, μιλάω. 

Εγώ δεν κάνω απολογισμό όπως ο κ. Δήμαρχος όλα τα χρόνια, σαν να είναι προεκλογικός 

αγώνας. Λοιπόν, το 2012 λοιπόν είχε γίνει αυτή η πρόταση και βέβαια απαξιώθηκε. Και ξέρετε 
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γιατί απαξιώθηκε. Δεν νομίζω ότι δεν τους άρεσε η πρόταση, τους άρεσε η πρόταση, αλλά γιατί 

να την κάνει η αντιπολίτευση. Εκεί είναι το θέμα. Ξέρετε αυτό που λέει… αναφέρθηκε η κα. 

Αντιδήμαρχος στην απάντησή της που λέει θα πρέπει να γίνουν δομές, θα πρέπει να 

συνεργαστούν διάφοροι. Βεβαίως να συνεργαστούν, πληροφορώ όμως εδώ τους κυρίους και τις 

κυρίες ότι τουλάχιστον σε 40 πόλεις 50 της Ελλάδας έχουν γίνει Κοινωνικά Φροντιστήρια. Το 

αγνοείτε. Το αγνοείτε και η Σέρρες είναι μια από τις μεγάλες πόλεις και έχουν ανάγκη οι 

μαθητές, όλοι, σε όλους πρέπει να δώσουμε ίσες ευκαιρίες. Υπάρχουν παιδιά που έχουν απόλυτη 

ανάγκη. Κάναμε και μια άλλη πρόταση πολύ σημαντική, τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 

50% στις ευπαθείς ομάδες και όταν λέω ευπαθείς ομάδες εννοώ αναπήρους, εννοώ άνεργους, 

μακροχρόνια άνεργους, εννοώ απόρους, εννοώ ανθρώπους που δεν έχουν πού την κεφαλήν 

κλίναι. Γι’ αυτούς αναφερόμαστε κυρίως. Και μάλιστα στην πρότασή μας λέγαμε και από πού 

θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει 

να μπουν δημοτικά τέλη, να αυξηθούν, να μπουν δημοτικά τέλη στις μεγάλες ανώνυμες 

εταιρείες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, μεγάλες τράπεζες, οι οποίες, οι οποίες καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο. 

Γιατί όχι; Και βέβαια σας πληροφορώ ότι πάρα πολλοί Δήμοι το έχουν κάνει, είναι νόμιμο και 

μάλιστα πήραν και την έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας για τη νομιμότητα της ενέργειάς 

τους. Δυστυχώς και αυτή απερρίφθη. Το ‘χουν κάνει πάρα πολλοί Δήμοι, τους είχα αναφέρει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, 40, 50, 60 Δήμοι. Επίσης, από την αρχή είχαμε πει για ουσιαστική 

μείωση των τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ. Μάλιστα είχαμε πει για δυνητική επιβολή του 80%. 

Ακούστε, τότε γινόταν το συνέδριο, το Πανελλήνιο Συνέδριο των ΔΕΥΑ και μάλιστα μας είχε 

λοιδορήσει ο κ. Δήμαρχος και είπε αν τολμάτε ελάτε να το πείτε στο συνέδριο. Ναι, τολμήσαμε 

και το είπαμε και το καταθέσαμε ως πρόταση και μάλιστα γράφτηκε και σε εφημερίδες 

πανελλήνιας εμβέλειας ότι ήτανε πρόταση της παράταξης του Θεόδωρου Μηλίδη, Εποχή 

Δημιουργίας. Ήταν πρότασή μας, δυστυχώς εσείς την αγνοήσατε, την πετάξατε στο καλάθι των 

αχρήστων, γιατί δεν είχατε την τόλμη. Δεν είχατε την τόλμη να αποδεχτείτε κάτι τέτοιο και να 

το προτείνετε. Δυνητική επιβολή μιλούσαμε. Δυστυχώς, κ. Δήμαρχε, όλες τις προτάσεις μας, 

ρεαλιστικές, εφικτές, υλοποιήσιμες, τις απαξιώσατε, τις απορρίψατε και δεν τις απορρίψατε για 

την ουσία του πράγματος, γιατί υπήρχε… γιατί βλέπατε ότι είναι σωστές και δίκαιες για τον 

κόσμο, τις απορρίψατε καθαρά για λόγους αλαζονείας, μια αλαζονεία που δυστυχώς τη βγάζετε 

και δεύτερον καθαρά για μικροπολιτικούς σκοπούς, γιατί να τη βγάλει η παράταξη του Μηλίδη; 

Γιατί να τη βγάλει η αντιπολίτευση; Έτσι όμως δεν λειτουργείτε, οι δημοτικές αρχές πρέπει να 

‘χουν συνέχεια, συνέπεια και να σέβονται ό,τι θετικό υπάρχει. Εμείς το ‘χουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη, σε κάθε θετική ενέργεια είμαστε αρωγοί. Θα κάνουμε κριτική, σκληρή κριτική, 

μέσα σε πλαίσια πολιτισμού, μέσα σε πλαίσια δημοκρατίας, αλλά πρέπει κι εσείς να παίρνετε τα 

μηνύματα και ό,τι είναι θετικό από την αντιπολίτευση να το χρησιμοποιείτε και να το 

εφαρμόζετε. Τελειώνοντας θα ήθελα να δεσμευτώ μέσα από αυτό το βήμα ότι θα συνεχίσουμε 

την ίδια τακτική, δηλαδή θα προτείνουμε και θα ψηφίζουμε ό,τι είναι, ό,τι διευκολύνει το 

δημότη, ό,τι απαλύνει το δημότη μας. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω το εξής, ευτυχώς σε λίγους 

μήνες τελειώνει η θητεία σας, είστε απερχόμενος Δήμαρχος, γιατί κατά γενική ομολογία η 

διοίκησή σας ήταν αρνητική. Δυστυχώς τόσα πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση δεν μάθατε 

πολλά πράγματα κι εγώ περίμενα ότι θα είχατε μια ετοιμότητα. Αποδειχτήκατε τελείως 

ανέτοιμος. Τις λύσεις που λέγατε έχετε στο τσεπάκι δεν τις είχατε πουθενά. Εμείς, αν μας 

τιμήσει σε λίγους μήνες ο σερραϊκός λαός και αναλάβουμε τις… του Δήμου, σας λέω και 

δεσμεύομαι ότι θα τον συμμαζέψουμε. Θα τον νοικοκυρέψουμε, με σεβασμό πάντοτε προς 

όλους τους δημότες, χωρίς τυμπανοκρουσίες και θα δώσουμε στο Δήμο την πολιτική οντότητα 

που του αξίζει, αλλά και την πολιτιστική του ταυτότητα που πραγματικά του λείπει. 

Αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος, τελείωσα κ. Πρόεδρε, αναφέρθηκε για τα στρατόπεδα και κάτι με 

τον υδροηλεκτρικό σταθμό. Εκείνα τα χρήματα από τον υδροηλεκτρικό σταθμό της Οινούσης, 

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήτανε για ενέργεια, για αναβάθμιση ενεργειακών δράσεων, για 

αναβάθμιση των σχολείων κτλ, για οτιδήποτε οδηγούσε σε ανάπτυξη. Δυστυχώς τα παίρνετε για 
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να λύσετε προβλήματα καθημερινά. Τώρα για τα στρατόπεδα, για τα οποία συνεχώς 

υπερηφανεύεστε και με πολλή κομπορρημοσύνη λέτε ότι το λύσαμε το πρόβλημα, σας λέω 

λοιπόν ότι το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά για το οποίο λέτε θα γίνει ένας οικισμός, σε… με 

κατοικίες και τρόπο διαμόρφωσης όπως είναι ένα χωριό, μεγάλο χωριό, το Σκούταρι 

παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν δεν κάνατε τίποτα το ιδιαίτερο, μάλλον κακό και μάλιστα 

υπονομεύετε και τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Εκείνο έπρεπε να μείνει ελεύθερο, είναι 

περιουσία του Δήμου και έπρεπε να μείνει στο Δήμο. Δεν θα επιμείνω σε αυτά, εκείνο που θα 

ήθελα να πω, τελείωσα, δεσμευόμενος ότι θα κρατήσουμε το λόγο και πρωταρχικά όπως είπα θα 

δώσουμε στο Δήμο μας την πολιτιστική ταυτότητα που του αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, ο λόγος σε σας. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα είμαι πιο σύντομος, μάλλον πολύ σύντομος, διότι δεν 

ήρθα εγώ για προεκλογική ομιλία, ούτε για εξαγγελίες και δεσμεύσεις. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες 

και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Σύμβουλοι, συνάδελφοι στα συλλογικά όργανα 

διοίκησης του Δήμου μας, συνδημότισσες και συνδημότες. Κορυφαία η σημερινή διαδικασία για 

τα δημοτικά πράγματα και βεβαίως ήρθαμε εδώ με βάση την πρόσκληση, Πρόεδρε, για να μη 

διαμαρτυρηθώ ότι είμαστε εκτός άρθρου που μας καλέσατε, άμα δείτε τα άρθρα δεν μιλούν για 

τέτοια διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει… και νομίζω ότι ο Δήμαρχος, είχα υποψιαστεί, δεν 

έκανε καμία αναφορά σε αυτή τη συρραφή, είναι η δουλειά των διευθύνσεων, αλλά είχε 

ετοιμάσει ένα προεκλογικό λόγο με εποπτικό υλικό για να μας πείσει ότι όλα έγιναν καλά και 

μάλιστα στο μέγιστο βαθμό. Δεν θα μπω στον πειρασμό να παρακολουθήσω τις 16 

προτεραιότητες του Δημάρχου, καθότι τις σημείωσα όλες, τίποτα όμως αξιόλογο δεν μου 

προέκυψε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να μείνει. Πολύ λίγο το έργο και βεβαίως το λίγο 

δεν γίνεται πολύ, κ. Δήμαρχε. Σήμερα η διαδικασία θα έπρεπε να είναι καλά οργανωμένη για 

την οικονομική κατάσταση του Δήμου και θα εξηγήσω τι εννοώ με νούμερα, μέσα από αυτήν 

εδώ τη δουλειά, για τη διοίκηση του Δήμου μας και για τα δρώμενα, για τα προγράμματα 

δράσης που είναι σε εξέλιξη ή που θα ‘πρεπε να δούμε και να οραματιστούμε. Ποια είναι αυτά 

τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιόδου για την οποία μιλούμε; Η οποία βεβαίως έχει 

πάρα πολλά προβλήματα και τα προβλήματα ξεκίνησαν από το 2010, Δήμαρχε. Όταν 

προεκλογικά το 2010 τάζατε τα πάντα, μόνο στο Σκούταρι με πιάσαν τρεις συνδημότες, οι 

οποίοι είχαν πάρει δέσμευση ότι θα τους προσλάβετε στη Δημοτική Αστυνομία. Τότε ψήφισε 

για πρώτη φορά η Ελληνική Κυβέρνηση μνημόνιο κι εγώ έλεγα τότε ότι τα σύννεφα είναι πολύ 

βαριά και πολύ σκούρα και θα ‘πρεπε να σεβόμαστε τους δημότες μας, όμως εσείς 

υποσχεθήκατε τα πάντα παντού. Σήμερα ψάχνετε δικαιολογίες… Θα διευκρινίσω. Για μας αυτή 

η περίοδος, αυτή η περίοδος γέννησης του Δήμου, μιας και φύγαμε από το κρίσιμο έτος 2012 

που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα έπρεπε να είναι μια δημιουργική περίοδος ενοποίησης όλων 

των υπηρεσιών και των μηχανισμών των πρώην Δήμων σε έναν ενιαίο μηχανισμό και σε καμία 

των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε να αποτελεί άλλοθι, έτσι γινόταν στο Δήμο των Σερρών, έτσι 

συνεχίζουμε. Αλίμονο λέω. Αλίμονο. Πού είναι το όραμα; Πού είναι η ανατρεπτικότητα και πού 

είναι η εφαρμογή του πλαισίου, του οποίου δόθηκε ευθύς εξαρχής ως μια διαδικασία που 

πήγαινε βήμα-βήμα. Δεν θέλατε; Δεν αντιληφθήκατε την πρόκληση; Προφανώς αυτό 

μπορούσατε. Τι κάνατε; Μια συγκόλληση μηχανισμών. Σε άλλους πήρατε το προσωπικό, από 

άλλους πήρατε τα μηχανήματα, αλλού αφήσατε μηχανήματα, μια εσωτερική διαδικασία και εδώ 

με βάση το γνωστό μοντέλο σας, αυτό του πάρε, δώσε, πέρνα από το γραφείο κτλ. Για μας το 

μεγάλο διακύβευμα έπρεπε να είναι η εξυπηρέτηση του δημότη στον τόπο διαμονής του. Θα 

έπρεπε να είχατε οργανώσει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, σύγχρονο και θα υπήρχε και 

μείωση του κόστους λειτουργίας, την εξυπηρέτηση στο χωριό, στη γειτονιά, εκεί ακριβώς που 

διαμένει και θα σας εξηγήσω πώς κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Τρίτο διακύβευμα. Θα έπρεπε να 

είχατε προχωρήσει γιατί ακριβώς το πλαίσιο το επιβάλλει, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της 

εμπέδωσης του διαρκούς ελέγχου παντού. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών, 

προσπαθήσατε να ταξιδέψετε με δυο βάρκες. Από τη μια είναι μια τραγική οικονομική 
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κατάσταση, αναφέρεστε σε μείωση 65% και από την άλλη δηλώνετε ότι δεν υπήρξε ευκαιρία 

και ήταν πολλές οι ευκαιρίες και αφήσατε αυτό σκοπίμως να φαίνεται. Και μιλήσατε για 

35.000.000. Για να δούμε, είναι πολλά; Για να δούμε τα 27 είναι τα ίδια, μια τα προσθέτετε έτσι, 

μια αλλιώς, μας τα είπατε πέντε φορές ακριβώς τα ίδια που πετύχατε. Για να δούμε όμως είναι 

πολλά; Εμείς λέμε ξεκάθαρα, η περίοδος που εκπνέει, αυτό που είναι ταυτοποιημένο το κομμάτι 

το χρονικό με τη δική σας διοίκηση είναι πρωτόγνωρη. Μοναδική ευκαιρία, υπήρξε μοναδική 

ευκαιρία για την ελληνική αυτοδιοίκηση. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια ευκαιρία και 

τούτο; Διότι υπάρχει η γνωστή αγκύλωση, δυστυχώς και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο 

και το τέταρτο πλαίσιο από εμπροσθοβαρές κατάληξε οπισθοβαρές. Όλες οι εντάξεις από την 

προηγούμενη περίοδο τρέξαν επί των ημερών σας. Όλα τα μέτρα τρέξανε με γρήγορη και 

ασθμαίνουσα διαδικασία, ό,τι εντάξουμε, εντάξουμε, να μη χαθούν τα χρήματα, γιατί ήδη ό,τι 

συμβασιοποιείται το τρέχον έτος, συμβασιοποιήθηκε. Τα άλλα πάνε πίσω. Λοιπόν, τι κάνατε 

τάχα; Ό,τι θα έκανε κι αν λείπατε, αν ήσασταν Δημαρχεύων κι όχι Δήμαρχος. Μιλήσατε για 

πρόνοια, συγκροτήσατε κοινωνικές υπηρεσίες; Το λέτε έτσι με καμάρι; Νιώσατε ότι κάτι κάνατε 

για αυτόν τον τομέα; Μήπως προσπαθήσατε να μειώσετε τις συνέπειες της κρίσης για 

αναξιοπαθούντες συνδημότες μας; Τι κάνατε; Αφήσατε τα προγράμματα που σας 

χρηματοδοτήθηκαν με άλλες δομές στην τύχη τους. Σας θυμίζω την επίσκεψη στο λαχανόκηπο. 

Πόσοι έπρεπε να είναι οι δικαιούχοι, σε ποια κατάσταση βρέθηκε. Δείξατε το παντοπωλείο. Όσο 

κι αν απλώσετε εκεί τις σακούλες με τα γαριδάκια κτλ, τι κάνατε; Πόσα χρήματα διαθέσατε; 

Κάτι σας είπε ο κ. Μηλίδης. Πόσα χρήματα διαθέσατε, διότι αυτές οι δομές ήταν για να 

αναπτυχθούν, όχι να λειτουργήσουν. Τα αφήσατε όλα στο φιλότιμο, στην ανθρωπιά των 

συνδημοτών μας. Έτσι θα έπρεπε να γίνει; Για μας η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων, η 

φερόμενη ανάπτυξη μέσα από τις δικές μας δυνάμεις, την περιουσία μας αλλά και από αλλού, 

ήταν το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Κανείς δεν συμφωνεί με τον Καλλικράτη και ας μην παίζουμε 

και ας μην προσπαθούν κάποιοι να πουν τώρα και να συνδέσουν την κατάντια αυτήν με άλλες 

πολιτικές θέσεις και διλήμματα που έρχονται από αλλού. Πιστέψανε οι αυτοδιοικητικοί ότι όλη 

αυτή η διαδικασία, η οποία έρχεται από όλη την Ευρώπη, εκτός αν απορρίπτουμε την Ευρώπη, 

με τους πόρους και τα μέσα και το πλαίσιο θα είναι και με την ανάλογη χρηματοδότηση και 

υποστήριξη. Σήμερα κανείς δεν θέλει και δεν στηρίζει, γι’ αυτό και η κυβέρνηση, η όποια 

κυβέρνηση, δεν το βάζω έτσι, νιώθει ότι πρέπει να κάνει βελτίωση και καλά θα κάνει και να την 

κάνει τη βελτίωση. Είναι φοβερό, κυρίες και κύριοι και θα συμφωνήσω και με τον 

προλαλήσαντα, όπως και με τους συνδημότες που πήραν το λόγο, ότι αυτή η δημοτική αρχή το 

απλό, το αυτονόητο, αυτό που διεκπεραιώνουν οι υπηρεσίες, τηλέφωνα, αλάτια κτλ, το 

παρουσιάζουν στους δρόμους, το παρουσιάζουν ως έργο. Πολύ μεγάλη επιτυχία! Φοβερό! Το 

αυτονόητο. Ήρθαμε, κ. Πρόεδρε, όπως πάντα με μια συρραφή, χωρίς εισήγηση, κ. Δήμαρχε, 

χωρίς να σας νοιάζει, να σας νοιάξει καθόλου για το τι δίνετε στους συναδέλφους σας στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, εφαρμόζοντας μια πάγια τακτική σας, να αιφνιδιάσετε, να κερδίσετε 

εντυπώσεις προς στιγμή και όταν προκύπτει το αίσθημα ότι εδώ αυτό ήταν ένας μηχανισμός που 

και αποκαλύπτεται που δεν θα έπρεπε να γίνει και τα λέμε στις τηλεοράσεις, σας ενοχλεί. Δεν 

είναι αυτό διαδικασία. Το δέον είναι και το σωστό και όσοι έχουμε διαδρομή εδώ και όλοι όσοι 

μας ακούν ξέρουν ότι δημοτική αρχή χωρίς εισήγηση πολιτική, χωρίς να καταθέσει την ψυχή 

της, δεν… και τη διοικητική της εμπειρία και το πρόκριμά της για κάθε θέμα, δεν μπορεί να 

καλέσει τις άλλες παρατάξεις για να καταθέσουν απόψεις. Αυτό είναι… μηχανισμός και δόλια 

διαδικασία. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι καθαρή. Δεν είναι διαδικασία που θα βοηθήσει 

το διάλογο και την πρόκριση θέσεων που τόσο τις έχουμε ανάγκη. Έχετε άγχος, είναι ξεκάθαρο. 

Έχετε άγχος και αυτό φαίνεται με νευρικότητα και με οργανωμένες επιθέσεις που δημιουργούν 

εντάσεις και μετά στρέφεστε και προσωπικά και λέτε και βαριές κουβέντες και μετά νιώθετε ότι 

δεν θα έπρεπε να τις… να έχετε φτάσει εκεί και μετά φταίνε βέβαια πάντοτε οι της 

αντιπολίτευσης. Για να πάμε με βάση αυτήν εδώ τη δουλειά στις ενότητες που μας δώσατε. 

Πολύ γρήγορα όμως. Στις διοικητικές υπηρεσίες τι κάνατε; Τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, 
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Βασίλη, αλλάχτηκαν οι προϊστάμενοι. Προωθήσατε υμετέρους, με διαδικασίες συνοπτικές και 

βεβαίως χωρίς να νιώσετε ότι αυτή η ευκαιρία για εφαρμογή της αξιοσύνης και του σεβασμού 

της αξιοπρέπειας των εργαζομένων θα έπρεπε να είναι το πρώτο και το ουσιαστικό που θα 

έπρεπε να κάνετε. Ενδώσατε. Ενδώσατε γιατί ακριβώς κινείστε με τη λογική του χθες. Κρίμα 

όμως, γιατί είμαστε σε μια άλλη εποχή και θα ‘πρεπε οι άξιοι να προωθηθούν και όχι αυτοί που 

μας παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Ο κόσμος βοά. Μεταφέρατε από την καθαριότητα αλλού 

κάποιους. Γι’ αυτούς αναφέρομαι και ξέρετε τι εννοώ. Αστοχίες; Θα πω αυτήν την περίφημη 

επιλογή να κλείσει το ΚΕΠ. Άκουσον άκουσον! Δυο ΚΕΠ είχαμε μέσα στην πόλη, να κλείσουμε 

το ένα. Έτσι, αναπάντεχα και για άλλους λόγους. Και μετά από περίπου οχτώ μήνες 

δημιουργήσαμε δομή ως παράρτημα μέσα στο ΚΕΠ του Διοικητηρίου. Την ίδια στιγμή σας 

λέγαμε εμείς ως παράταξη, μην το κάνετε αυτό. Το ΚΕΠ αποδεδειγμένα ως δομή, ως 

επάρκεια… προσωπικού είναι μοναδικό. Μεταφέρετέ το σε κτίριο για να εξυπηρετεί τον τομέα 

της ανατολικής πόλης και αυτούς που φεύγουν για τη θάλασσα κτλ. Φτιάξτε κεραίες, 

αντίστοιχες δομές ως παραρτήματα αυτών των δυο ΚΕΠ σε όλο τον αστικό, περαστικό ιστό και 

πυκνώστε και σε… στην περιφέρεια, στα χωριά εκεί που δεν υπάρχει. Αυτή είναι η δική μας 

φιλοσοφία. Κεραίες, αντένες διοίκησης, υπηρεσίες μιας στάσεως, όπου εκεί ο πολίτης δεν θα 

χρειαζόταν βεβαίως να ‘ρθει στο Δημαρχείο, να γίνει τεράστια ουρά και να τον εξυπηρετήσετε 

εσείς. Εξυπηρετήσετε εσείς αφού τον δείτε. Αυτά, κ. Δήμαρχε, είναι παλιομοδίτικες συνταγές 

και βεβαίως αυτά θα προσπαθήσουμε και πρέπει να τα ακυρώσουμε όλοι μαζί. Λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων. Καταρρακώθηκαν. Έχει μείνει τίποτα εδώ; Είναι κανένας Πρόεδρος; Έχει 

το πνευμόνι να μείνει; Έχει καμία ζεστασιά από σας; Μήπως τον συμπαρασταθήκατε πουθενά; 

Μήπως του δείξατε ότι τον νοιάζεστε; Στηρίξατε ποτέ κάποια… έναν προβληματισμό ή μια 

πίεση; Εμείς λέγαμε προεκλογικά ότι μια φορά το μήνα θα βλέπουμε τους Προέδρους. Πόσες 

φορές τους είδατε; Όλους μαζί, όχι τους δικούς σας. Όλους μαζί, σε διαδικασία μετωπική, για να 

ακούσετε τα προβλήματα και να προωθήσετε οριζόντια πολιτικές οι οποίες θα ήταν για το 

αίσθημα ότι είμαστε όλοι μαζί στη νέα εποχή και είμαστε όλοι μαζί για να απολαμβάνουμε τα 

ίδια. Περί ισονομίας ομιλώ. Πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να ‘ρθουν στο γραφείο σας, 

να τους μιλήσετε προσωπικά, να τους χτυπήσετε την πλάτη κι άμα χρειαστεί να τους αδειάσετε, 

όπως έγινε πάρα πολλές φορές. Γιατί πάντοτε εσείς και ποτέ δεν φταίτε. Και όταν αυτά 

προέκυπταν και φτάναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σας θυμίσω, βλέπω τον Πρόεδρο του 

Χρυσού εκεί κτλ, τότε πάντοτε η αντιπολίτευση ήταν αυτή που υποκίνησε τους Προέδρους να 

φέρουν τα θέματά τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η κακή αντιπολίτευση, που όλη η 

κοινωνία λέει, αλλά και οι εκλεγμένοι και οι αιρετοί από τις προηγούμενες αρχές, ότι είναι τύχη 

μεγάλη για τον Αγγελίδη, διότι έχει μια αντιπολίτευση με υψηλό επίπεδο, με πάρα πολλές 

προτάσεις, την οποία όμως ποτέ δεν σεβάστηκε. Αυτά λέγονται παντού. Διότι είναι γεγονός και 

θα συμφωνήσω με τον κ. Μηλίδη ότι οι προτάσεις μας ήταν πάντοτε πολλές. Κάποιες τις 

εφαρμόσατε με παραποίηση κτλ. Όταν σας είπα εγώ μειώστε το νερό μου επιτεθήκατε με 

ακατανόμαστες φράσεις. Αφού πρώτα το αυξήσατε, ύστερα το μειώσατε. Αυτά όλα έγιναν σε 

απόσταση περίπου τριών μηνών. Θαύματα γίνονται προφανώς, κάτι θα ανακαλύψατε, ίσως 

κάποιες λίρες χαμηλά εκεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ. Συνάδελφοι της συμπολίτευσης, θέλω να 

είμαι ειλικρινής και σας κοιτάζω στα μάτια. Έχετε κυριευθεί από μια αλαζονεία πρωτόγνωρη. 

Με κάποιους υπήρξα χρόνια γνωστός και φίλος. Σας βλέπω να είστε επιθετικοί, να είστε 

εμπαθείς και θεωρείτε ότι αυτό που σας έδωσε ο σερραϊκός λαός ουδείς μπορεί να το 

αμφισβητήσει, δεν μπορεί να σας ελέγξει, θυμώνετε, λέτε λέξεις που δεν θα τολμούσε κανείς, 

ούτε κι εγώ να υποψιαστώ ότι θα λέτε και να υποκρίνεστε. Είναι κρίμα και κυρίως να λέτε 

ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Θα δώσω δυο-τρία παραδείγματα. Θα συμφωνήσω με τη 

ρήση ενός μεγάλου ότι κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όριά του, τα όρια του χαρακτήρα του. 

Όμως, κ. Δήμαρχε, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας μεγάλος Δήμος σαν το δικό μας, αν δεν 

δώσεις εμπιστοσύνη σε συνεργάτες, αν δεν αφήσεις να δημιουργηθούνε δομές οι οποίες είχαν 

προβλεφθεί από το νομοθέτη, όπως είναι ο συνήγορος… ο συμπαραστάτης του πολίτη και του 
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επιχειρηματία. Και εκεί προσπαθήσατε με λογικές τακτοποίησης, όμορφοι θεσμοί, λειτουργικοί 

θεσμοί, ανοιχτοί θεσμοί. Δεν σας ενδιέφερε. Το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να βολέψετε 

κάποιους δικούς σας. Κρίμα. Χαμένες ευκαιρίες; Πολλές. Αντί να σας προκαλεί εγρήγορση ο 

έλεγχος της αντιπολίτευσης και… γιατί, κύριοι συνάδελφοι και να μην παίρνετε και ερεθίσματα 

και να πείτε και μια φορά, μπράβο. Ελάτε να το κάνουμε μαζί. Το μόνο που εισέπραττε η 

αντιπολίτευση στο σύνολό της και κατά περίπτωση ήταν άρνηση και επίθεση. Οι ευκαιρίες 

χάνονται συνεχώς, τα τρένα περνούν και πέρασαν όπως εξήγησα στην τριετία, στην τετραετία 

που εκπνέει, την κουτσουρεμένη. Θα σας πω, κ. Δήμαρχε, μερικά παραδείγματα για να δείτε τι 

κάνατε και τι πετύχατε, γιατί πάντοτε η σύγκριση κάνει τη διαφορά, διότι εδώ προσπαθείτε 

τεχνηέντως να μη συγκριθείτε με τίποτε. Η σύγκριση κάνει τη διαφορά και να δούμε δια της 

συγκρίσεως πόσο ψηλός είστε στα οικονομικά σας, διοικητικά σας και εν γένει πεπραγμένα. 

Από το ίντερνετ έτσι και πολύ γρήγορα. Στο Δήμο λοιπόν της δυτικής Αχαΐας έχουν πετύχει κι 

έχουν οργανώσει ένα μικρό Δήμο, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση για όλους τους δημότες στα 

χωριά τους με χρήματα από προγράμματα και με on-line εξυπηρέτηση, ενισχύοντας υποδομές, 

κομπιούτερ κτλ. Ψάχνετε εσείς να μεταφέρετε τους υπολογιστές από τις πρώην έδρες των 

Δήμων κτλ. Αποψιλώνετε δομές για να φτιάξετε, ενώ άλλοι, απαρχαιωμένα βέβαια συστήματα 

πληροφοριακά. Άλλοι παίρνουν καινούρια. Και τι κάνουν; Εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα 

σύγχρονης επικοινωνίας και διοίκησης και βεβαίως γι’ αυτά οι κύριοι χρήστες είναι οι νέοι, οι 

επιστήμονες, τους οποίους αγνοείτε. Μήπως κάνατε κάτι για τους νέους και δεν άκουσα; Μήπως 

ακούσατε εδώ να διατυπώνει κάτι ο Δήμαρχος για τους νέους; Τίποτε, δεν υπάρχουν νέοι. Για 

την Πολιτική Προστασία, αναφέρθηκε ο κ. Μηλίδης. Κάτι μας είπατε και βεβαίως γράφει εκεί 

τέσσερα φύλλα. Όταν όμως έγινε η πρώτη νεροποντή και πνίγηκε το σύμπαν και προέκυψε ότι 

δεν καθαρίσατε κανένα φρεάτιο, ούτε καν το τερματικό, τότε ψάξατε αμέσως, κατά την 

προσφιλή σας συνήθεια, να πείτε φταίει ο ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, το σύμπαν όλο, αλλά εσείς ποτέ δεν 

νοιαστήκατε εγκαίρως να καθαρίσετε. Έτσι είναι, κ. Δήμαρχε, παίρνεις ένα ημερολόγιο και με 

βάση την εμπειρία, ψάχνεις και ετοιμάζεσαι πριν συμβεί το κακό. Τι να πω, αυτά που είδαμε 

στις εικόνες των τηλεοράσεων; Να πω για τους χειμάρρους που δεν καθαρίστηκαν και να πω και 

για τα φρεάτια της πόλεως που όταν βρέχει όλα κάνουν μπουρμπουλήθρες και φουσκώνουν και 

δημιουργούν συνθήκες πλημμύρας τοπικής; Για να δούμε τώρα για το έτος του 2012. Τελικά 

αυτός ο περίφημος χρόνος ήταν καλός ή κακός; Καλός ή κακός; Διότι ο Δήμαρχος τεχνηέντως, 

δεν πήγε καθόλου εδώ. Για να διαβάσουμε μερικά νούμερα. Για να δούμε αν το 2012 ήταν 

κακός χρόνος. Τόσο κακός, που μπορεί να δικαιολογήσει όλες τις παραλείψεις στις οποίες 

αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Καταρχάς αποπληρώσατε την αγορά, σε ύψος επτά εκατομμυρίων. 

Ναι; Άμα κάνω λάθος θα με διορθώσει ο κ. Γαλάνης. Εκ των οποίων τα τρία εξακόσια εξήντα 

ήρθαν από κάτω. Ναι; Το ίδιο έκανε και ο κ. Βλάχος. Πού το λέει αυτό; Χωρίς να έχει και αυτήν 

την πρόσθετη χρηματοδότηση των 3.660.000. Άμα πάμε εδώ στη σελίδα την επίμαχη, βλέπω 

λοιπόν ότι είναι ακριβώς τα πράγματα όπως σας τα είπα. Να πάμε... εφτά μηδέν σαράντα εννιά 

ήταν το 2009, εφτά δύο σαράντα δύο το 2010, έξι τρία ογδόντα έξι η αποπληρωμή των οφειλών 

το 2011 και το 2012 ήταν εφτά μηδέν δεκατέσσερα. Άρα, ο πλέον καλός χρόνος είναι το 2009. 

Πάντοτε εκεί αναφερόμαστε. Δεν κάνατε τίποτε. Με τρία εξακόσια εξήντα μπόνους. Και 

βεβαίως, θα μπορούσατε να βάλετε και τα ανταλλακτικά και τα λοιπά, αλλά θα δούμε γιατί δεν 

τα βάλατε. Και θα είχαν πληρωθεί και θα πήγαινε μια χαρά η λειτουργία του εξοπλισμού και 

στην καθαριότητα και παντού. Εδώ στα έσοδα, κ. Δήμαρχε, δεν αναφερθήκατε καθόλου και μου 

έκανε εντύπωση. Στα έσοδα λοιπόν, στα μικτά, τακτικά και έκτακτα, για το έτος 2010, 

προφανώς και παράλειψη υπάρχει, αναφέρεται ο συντάξας στα έσοδα του πρώην Δήμου, έτσι; 

Είναι 31.500.000€. Το 2011, τον πρώτο χρόνο, είναι σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσια... 

πενήντα εκατομμύρια. Για το έτος 2012, τα εισπραχθέντα είναι 52.772.000. Όπως 

αντιλαμβάνεστε, θέλετε να σας πω και για το 2009; Ήταν τριάντα έξι χιλιάδες μηδέν εβδομήντα 

πέντε. Σήμερα είναι πενήντα δύο εφτά εφτά δύο. Άρα, αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να μας τα 

αναλύσετε, κ. Δήμαρχε, αλλά δεν κατάλαβα γιατί τα αφήσατε. Στα έργα να πούμε; Στα έργα 
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λοιπόν και στις λοιπές υπηρεσίες, το 2009 ο κ. Βλάχος είχε τρία τετρακόσια είκοσι τέσσερα, το 

2010 ήταν ένα πεντακόσια εξήντα δύο, το 2011 ήταν δύο εξακόσια δέκα έξι και το 2012 ήταν 

πέντε εννιακόσια είκοσι ένα. Αυτά, έτσι; Να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση ότι εγώ λέω 

νούμερα από το νου, από το κεφάλι μου και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, ο κ. Γάτσιος ως εισηγητής, 

αγορητής, σας είχε πει, μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας, το 2012 

διαφαίνεται ότι είναι ένας πολύ καλός χρόνος. Τι κάνατε; Για εμάς, δείξατε ανεπάρκεια. Και 

βεβαίως, σας λέγαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο, που είναι το 

ΕΣΠΑ. Και μπορείτε από εκεί να κάνετε πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Μπορείτε τα 

μικρά έργα να τα ενώσετε, σας το είπε πολλές φορές ο αγορητής της παράταξής μας και να τα 

βάλετε ως ένα μεγάλο έργο, γιατί; Θα σας πω πόσες προσκλήσεις ανοίχτηκαν, όπως έκανε ο 

Δήμαρχος της Καβάλας. Όλη τη συντήρηση, όλη τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του 

Δήμου του, ένα έργο. Και όλα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Με αυτό έπρεπε να κάνετε και να μην 

τρέχετε και βαυκαλίζεστε και κάποιος σας είπε εδώ, ότι κάνατε και μεγάλο έργο βάζοντας 

φωτοβολταϊκά στις στέγες με χρήματα τα οποία τα βρήκατε και έπρεπε να τα επενδύσετε, τι θα 

τα κάνατε; Εδώ η ΔΑΥΚΑΣ όπως είπε και ο προλαλήσας συνήλθε πέντε φορές και στο τέλος η 

Πρόεδρος μας είπε να κλείσει, αφού πήραν βέβαια και τα τελευταία χρήματα να τα στείλουνε 

στην άλλη Δημοτική Επιχείρηση και εγώ ακόμα ρωτώ, χρειαζότανε τα χρήματα; Υπήρχε 

πράγματι ο κίνδυνος, ο οποίος είχε προταχθεί ως μπαμπούλας; Εγώ λέω όχι, αλλά εν πάση 

περιπτώσει, θεωρώ ότι ήταν και αυτό μία τεχνική πίεσης και που είχε αποτέλεσμα της ρήξης του 

ενός Προέδρου με τον Δήμαρχο. Και βεβαίως είναι κόλπα, στα οποία δυστυχώς τσαλακώθηκαν 

κυριολεκτικά και οι εργαζόμενοι. Σας λέγαμε συνεχώς, εγκαταλείψατε την περιφέρεια. Σας 

λέγαμε ότι υπάρχει ένα διαρκές παράπονο. Σας λέγαμε ότι άντε τα ανταποδοτικά τα παίρνετε. 

Σας λέγαμε όμως, ότι αυτά που είναι άλλοι πόροι, από την αξιοποίηση της περιουσίας, ίδιοι, 

ίδιοι, ίδια μέσα, ίδιοι πόροι, αφήστε, σε έναν τόπο, σε ένα χωριό, κάποια χρήματα. Αφήστε να 

κάνουν στοιχειωδώς κάποια μικρή συντήρηση, δώστε μία οντότητα στο Τοπικό Συμβούλιο, να 

νιώσουν και αυτοί ότι κάτι μπορούν να διαχειριστούν. Τι κάνατε; Έλεγε ο κ. Γάτσιος 

τουλάχιστον τις εκπτώσεις από τη ΣΑΤΑ, στείλτε τις πίσω. Τι κάνατε; Τις πήρατε, αλλού τις 

πηγαίνατε σε αστοχίες σας, για να καλύψετε αστοχίες άρον-άρον και αλλού τις πηγαίνατε για 

επιλογές οι οποίες, τις μαζεύατε όλες μαζί, τα μικροποσά και ήταν και παρά το Νόμο, γιατί ο 

Νόμος λέει ότι τα ποσά αυτά κατανέμονται με μία αναλογία. Με αυτούς τους ανθρώπους δε 

συνεργαστήκατε πουθενά. Και θα μπορούσατε να έχετε κερδίσει και χρήματα. Πάρα πολλοί 

κτηνοτρόφοι, γιατί άκουσα και για αυτήν την περίφημη Διεύθυνση Αγροτικής και 

Κτηνοτροφικής Στόχευσης, τρομάρα μας, τρομάρα μας κυριολεκτικά, δεν ξέρω τι ακριβώς 

έκανε, θα έπρεπε το λιγότερο να δώσετε κάποια κομμάτια να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία. Αυτό 

μας λένε και οι ειδικοί από τις τηλεοράσεις, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η μόνη κατεύθυνση. 

Ακόμη ένας στα Καλά Δένδρα, θεωρεί ότι είμαστε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο υπόλογοι, δεν 

του είπατε ότι φταίτε εσείς, το Δημοτικό Συμβούλιο φταίει. Ένας λοιπόν ακόμα και προχθές του 

εξηγούσα, αλλά δεν ήθελε να καταλάβει. Άλλοι θέλησαν ένα κομμάτι γης για επίκαιρη δράση, 

επαγγελματική, ξέρω γω να κόβει καυσόξυλα. Σεις δεν έχετε τέτοια αντανακλαστικά διοίκησης. 

Δεν μπορείτε να ακούσετε τέτοιες μικρές ανάγκες. Είστε μόνο για τα μεγάλα. Για να δούμε... 

Αναφερθήκατε για το ΕΣΠΑ, για τα έργα, το Πράσινο Ταμείο, για το αστικό περιβάλλον, γενικά 

εν τάχει και δεν θα σας κουράσω σε αυτό, γιατί ακούστηκαν νομίζω... Θα δώσω όμως κάποια 

νούμερα, έτσι; Για τη δική σας συγκριτική αξιολόγηση. Στις εντάξεις, κ. Δήμαρχε, είστε μέτριος 

και κάτω από το μέτριος. Γιατί; Χάθηκαν τεράστιες ευκαιρίες. Εντάξατε λέτε τριάντα πέντε 

εκατομμύρια έργα. Δε μας είπατε πόσα βρήκατε. Παραδείγματος χάρη το σχολειό, το 6ο 

Δημοτικό Σχολείο της Σιγής που είναι από τη Νομαρχία, που είναι τέσσερα εκατομμύρια, το 

οικειοποιηθήκατε. Δεν είναι σωστό. Όπως ας πούμε τα έργα των αναπλάσεων του Γάτσιου στην 

Ορεινή και στο Χιονοχώρι και εκείνο το οικειοποιηθήκατε, είναι υπογραφή Φωτιάδη. Δεν 

κάνουν έτσι. Θέλει και έναν αλτρουισμό και μία στάση πέραν... αλλά και αυτά μέσα θα τα 

αφήσω, για να δούμε τι γίνεται. Μόνο το ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, αγαπητοί μου 
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συνδημότες, έκανε τριάντα τέσσερις προσκλήσεις αυτά τα τρία χρόνια. Για υποβολή προτάσεων. 

Και βεβαίως είχαν γίνει και αντίστοιχες προτάσεις, από το 2011 μέχρι... από το 2007 μέχρι το 

2010. Και αυτές ήταν επίσης ανοιχτές. Αθροίστε τριάντα τέσσερις και είκοσι εφτά πόσο κάνουν. 

Η πλέον, γαλαντόμος, η πλέον δυναμική περίοδος για τους Δήμους. Και εξήγησα γιατί. 

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες τεράστιες. Κατά δήλωση Δημάρχων, όπως και του δικού μας, στην 

Καβάλα, ακούστε, μικρότερος ο Δήμος, ενταγμένα έργα 60.000.000€. Η ΔΕΥΑΚ 40.000.000. 

Γιατί ακούσαμε και για κάτι ποσά, εδώ μέσα δε λέει για ΔΕΥΑΣ, αλλά μας είπε ο Δήμαρχος και 

για τη ΔΕΥΑΣ, αλλά δεν πειράζει, αυτά είναι γνωστά, θα πούμε και για το κτίριο. Στο Αγρίνιο, 

που είναι λίγο παραπάνω πληθυσμιακά από εμάς, εκατόν πενήντα εκατομμύρια ενταγμένα έργα. 

Στο Παγγαίο, εδώ στην Ελευθερούπολη, τριάντα πέντε μισό εκατομμύρια, είμαστε ακριβώς στο 

ύψος, εδώ. Του Δήμου Παγγαίου. Να μην μπω μέσα στο Νομό γιατί θα φανεί ότι σιγοντάρω 

κάποιους Δημάρχους, γιατί αν δείτε εδώ Ανατολικά, κάποιος μου είπε για είκοσι εκατομμύρια. 

Και επειδή μιλήσατε και για ποδηλατοδρόμους και τα λοιπά, σας λέω ότι το Κιλκίς ενέταξε 

2.500.000€, για 2.500.000€ μελέτη, μέσα στη βδομάδα, για ποδηλατοδρόμους, κ. Δήμαρχε. 

Εμείς που είμαστε, αλλού; Τώρα εδώ το Κιλκίς. Και μάλιστα και για υπογείωση καλωδίων ΔΕΗ 

και λοιπά. Ποδηλατόδρομοι και λοιπά. Θα πούμε τώρα, Πρόεδρε και για το κτίριο του πρώην 

Ορφανοτροφείου. Για εμάς, κ. Δήμαρχε, η αλλαγή χρήσης ήταν τεράστιο λάθος. Τεράστιο 

λάθος, Αν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στις οποίες αναφερθήκαμε όλοι, αυτό το κτίριο έπρεπε 

να μείνει στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης, να στεγάσει και άλλα νηπιαγωγεία, να στεγάσει 

ΚΔΑΠ, να πάει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας... στο Διά Βίου Μάθηση, στη Δράμα, έχουν 

εξήντα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό που λέμε, διά βίου μάθηση. Εκεί λοιπόν, αυτό το 

πολυδύναμο κτίριο της εκπαίδευσης, γιατί για αυτήν τη δουλειά παραχωρήθηκε, έπρεπε να 

μείνει εκπαίδευση και θα γίνει ανακατασκευή και θα είχε γίνει ό,τι έγινε, με χρήματα από το 

ΕΣΠΑ. Και θα είχαμε και αν θέλετε και αυτό που αναζήτησε κάποια συνδημότισσα και για χώρο 

φιλοξενίας και αυτό θα μπορούσατε να το εξασφαλίσετε από άλλη είσοδο, για άστεγους και τα 

λοιπά. Και υπερήλικες. Τι κάνατε; Το καταστρέψατε. Τι κάνατε; Πήγατε χρήματα της ύδρευσης, 

άτοπο και ανακατασκευάσατε ένα κτίριο, το οποίο δεν μπορεί να υποδεχτεί και να λειτουργήσει 

το τεχνικό τμήμα. Ενώ υπήρχε το οικόπεδο, το περιφράξατε είπατε, πάρε τουλάχιστον τα 

χρήματα. Αλλά δεν μας είπατε πόσος ήταν ο προϋπολογισμός, γιατί; Τον ξεχάσατε; Δεν άκουσα 

πουθενά εγώ, όλα τα νούμερα τα άκουσα, πόσο στοίχισε το κτίριο, ο προϋπολογισμός και τελικά 

η σύμβαση και πως θα καταλήξει δεν το είπατε, κ. Δήμαρχε. Προφανώς το παραλείψατε έτσι. 

Κτίρια υπήρχαν, κ. Δήμαρχε, παντού στο Δήμο μας. Και όλη αυτή η λογική ότι έσωσα ένα 

κτίριο δεν πείθει κανέναν. Κανέναν δεν πείθει. Κτίρια υπήρχαν να πάνε οι υπηρεσίες, όλες οι 

υπηρεσίες του Δήμου, στη λογική του ανοικτού Δήμου, της ανοικτής πόλεως, να πάνε στα 

κτίρια γιατί και εκείνα δικά σας είναι, των δημοτών είναι και δεν θα μένανε εκείνα ούτε 

αραχνιασμένα, γιατί ό,τι δεν συντηρείται καταστρέφεται. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη του ενιαίου 

Δήμου και αξιοποίηση της περιουσίας, γιατί και εκείνα είναι δικά σας περιουσιακά στοιχεία και 

θα είναι μέχρι τέλος Μάη. Έτσι λοιπόν, κάνατε και εδώ μία επιπόλαια επιλογή, θεωρήσατε ότι 

είναι μεγάλο έργο και μετά τρέχατε, να πάρετε το δάνειο, ύστερα δε θα το πάρετε, 

προσπαθήσατε να με πείτε ότι δεν θα το πληρώσουν οι δημότες, αυτά τα λένε, τα λένε νομίζω 

αυτοί οι οποίοι είναι σε πανικό. Φυσικά και θα το πληρώσουν οι καταναλωτές δημότες, ποιος θα 

το πληρώσει; Ποιος θα το πληρώσει; Κλειδώσατε την τιμή του νερού, εκεί ψηλά που την έχετε. 

Κλέψατε χρήματα από την επόμενη περίοδο. Για να κάνετε μία κατασκευή, ανακατασκευή, η 

οποία μπορούσε να γίνει όπως σας απέδειξα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είχε 

και πολύ καλή αξιοποίηση στο σύνολό του. Τώρα εκεί βάλατε δράσεις. Παιδικό, Νηπιαγωγείο, 

ΚΑΠΗ, θα βάλετε τη ΔΕΥΑ, θα βάλετε και δομή του Δήμου. Μέσα στη χολική αυλή, εκεί, θα 

βάλετε και άλλους. Αυτά δεν ταιριάζουν. Θεωρώ, ότι όποιον γονέα και αν ρωτήσετε, θα σας πει 

ότι κάνατε ένα τεράστιο λάθος. Χώρια που κρατήσατε και τις αίθουσες εκεί των νηπιαγωγείων, 

δυο χρόνια κλειστές, σε μία λογική δήθεν, να κάνετε ανάταξη, τον σκελετό του κτιρίου. Αλλά τα 

λέγατε μισά εκεί. Κάποιοι νόμισαν ότι θα πέσει το κτίριο επάνω στα παιδάκια. Τι να σας πω, για 
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το ΧΥΤΑ του Δήμου; Επειδή αναφερθήκατε; Σας είπαμε και σας είπα. Μην επενδύετε και μην 

πιέζετε στην κατεύθυνση επέκτασης του ΧΥΤΑ Σερρών. Πάρτε τα πέντε εκατομμύρια σε 

εξοπλισμό από την Τζάκρη. Πάρτε τον εξοπλισμό γιατί θα σας είναι χρειαζούμενος. Μην 

συνεχίσετε στην ίδια κατεύθυνση, πάρτε το πολιτικό θάρρος και πείτε τα πράγματα με το όνομά 

τους, ότι πρέπει να λειτουργήσει το κύτταρο, τελειώνει. Σας είπα διώξτε τον εργολάβο. Αλλά 

πριν τον διώξετε, μην τον πληρώσετε. Εσείς τον πληρώσατε. Σας είπαμε επίσης, ότι και με την 

αυτοδιαχείριση, τώρα μας ζητάει ο εισαγγελέας να πάμε τη Δευτέρα, κ. Δήμαρχε. Δεν ξέρω τι θα 

ζητήσει. Πάντως τα πράγματα εκεί προφανώς, εσείς είπατε ότι όλα είναι εντάξει, για να δούμε. 

Κάνατε και μία ΕΔΕ μας είπατε. Όμως εκεί υπήρχαν κάποια αποτυπώματα που εγώ σας 

ανέδειξα επανειλημμένως το 2012, προσέξτε, μην προχωράτε και εξήγησα, που μην προχωράτε. 

Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Καλή, κ. Χράπα, η επιλογή να βάλετε τις σκάφες, 

μπράβο, πραγματικά. Για γυρίστε όμως να δείτε τι γίνεται. Δεν είναι το να κάνεις μία επιλογή, 

το θέμα είναι να  δεις αν λειτουργεί και να είσαι εκεί κοντά και να λειτουργείς αυτήν την 

επιλογή σου. Αφήσατε το σύμπαν σε εγκατάλειψη. Και μη μου πείτε, ότι οι κοινόχρηστοι χώροι, 

οι πλατείες και τα λοιπά, σας αρέσουν. Κρίμα. Κρίμα θα είναι. Εδώ δεν είναι όπως θα πρέπει να 

είναι ούτε ο κεντρικότερος δρόμους που έγινε πεζόδρομος, η Μεραρχίας. Θεωρώ λοιπόν, ότι... 

Καραμανλή. Θεωρώ λοιπόν, ότι θα έπρεπε να επενδύσετε και να δείξετε πραγματικά, έτσι 

θεωρώ, είναι νοικοκυροσύνη αυτό και όχι μόνο να κάνετε ωραία σποτάκια που και εμείς 

ψηφίσαμε και εμείς παροτρύναμε για την ανακύκλωση, το ξεχάσατε μήπως, κ. Δήμαρχε; Η 

Αντιπολίτευση πρότεινε να γίνει το σποτάκι για την ανακύκλωση, όταν εγώ διαμαρτυρόμουν και 

ο Θόδωρος σας είπε επανειλημμένως. Εμείς σας δώσαμε λεφτά για να λέτε αυτά που λέτε στην 

τηλεόραση, με τη συναίνεσή μας εννοώ. Άρα ήταν όλης, όλης της ομηγύρεως εκεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Βλέπετε όταν πάμε σε κάτι καλό εμείς έχουμε τη μεγαλοψυχία να στηρίζουμε. Για 

να πούμε και δύο πράγματα για το αυτοκινητοδρόμιο, γιατί αναδείχθηκε; Το αυτοκινητοδρόμιο, 

κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Κάποιοι θέλουν να το πουν ότι αυτό ίσως ήταν από 

πάνω. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Όταν είχατε την πρόνοια, πρόνοια εντός εισαγωγικών, να 

προσλάβετε κι' άλλον επιβλέποντα με πέντε ή τέσσερα χιλιάρικα, από το Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, 

εκείνη τη στιγμή, κ. Δήμαρχε, που ήσουν και εσύ μέσα, Αντιπρόεδρος, στο Αυτοκινητοδρόμιο, 

ήξερες, με εισαγωγικά είπα, ότι κάνεις ένα δύσκολο έργο. Αλλιώς γιατί πήρες και άλλον 

επιβλέποντα; Και γιατί πρόσβαλες και τους άλλους δύο; Πήρες κι' άλλον. Ή πήρες έναν που δεν 

ήξερες για να του δώσεις τέσσερα ή πέντε χιλιάρικα; Πρέπει να επιλέξεις, αυτά είναι ερωτήματα 

που είναι ζωντανά. Και μετά έγινε το έργο και ολοκληρώθηκε. Στην περίοδο του θέρους. Και 

μετά ήρθε το φθινόπωρο και ήρθε ο χειμώνας. Και μετά σας ενόχλησε αν κάποιος είπε ότι το 

κρύβατε. Και το κρύβατε και πηγαίνατε, είχατε την πολιτική αφέλεια να λέτε, σε χώρους όπου 

δεν έπρεπε καν να πάτε, δώστε μου λεφτά να καλύψω την αστοχία. Άκουσον-άκουσον. Και που 

έπρεπε να πάτε; Που έπρεπε να πάτε; Σας χαρακτήρισα κάποια στιγμή λίγο βαριά. Που έπρεπε 

να πάτε, στον ΕΣΠΕΛ, είναι στη Λάρισα. Όταν σας είπα για τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος δεν είναι 

δημόσια υπηρεσία, είναι φορέας που πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτός 

που παραλαμβάνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έργα, να το πω έτσι 

εκλαϊκευμένα. Και είναι αυτός που τακτοποιεί τα πράγματα και σας είπα από την αρχή πάτε 

στον ΕΣΠΕΛ, αφήστε τους άλλους. Τι κάνατε εσείς; Θυμάστε τότε; Μου είπατε ότι κάποιος 

έγινε και ασφαλτολόγος και τα λοιπά και τα λοιπά, ειρωνείες, τι να κάνω; Εάν δηλαδή έχω μια 

εμπειρία και ως παράταξη και ς πρόσωπο και σας μιλούμε πρέπει να θυμώνετε; Το καλό του 

Δήμου θέλουμε όλοι, έτσι δεν είναι; Δεν θα έπρεπε να ακούτε; Γιατί καλείτε τους αρχηγούς όταν 

εσείς επιλέγετε και θέλετε να καλύψετε, να καλύψετε αστοχίες και δεν καλέσατε τον κ. Μηλίδη 

μια φορά, τον κ. Φωτιάδη, τι είπες καλέ μου, για έλα να μου εξηγήσεις, είναι κακό, σας 

προβάλλει αυτό; Εγώ το έκανα. Δεν ένιωθα ποτέ μειωμένος από τους συναδέρφους στη 

Νομαρχία. Μια χαρά. Έπαιρνα την εμπειρία τους και πηγαίναν τα πράγματα καλύτερα. Και μην 

πείτε, α για να πω και αυτό που αναφέρθηκε και ο Θόδωρος ο Μηλίδης, 22 Μαΐου, κ. Δήμαρχε, 

προσέξτε αυτήν την ημερομηνία, 22 Μαΐου, του τρέχοντος έτους, φέρατε τον υπερασπιστή, τον 
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καθηγητή στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας μαλώσει. Θυμάστε που είχα μία σύγκρουση μαζί του 

και να μας πει και εσείς συμφωνήσατε πρώτος, ότι δεν φταίει ο εργολάβος, είχατε πειστεί και 

όταν μετά προέκυψε ότι τον πλήρωνε και ο εργολάβος, γιατί και εγώ προς στιγμή νόμισα ότι 

είναι ο... από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τεχνικός 

σύμβουλος στο έργο αυτό, έχουμε σύμβουλο δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Νόμισα ότι 

είναι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και λέω, ε, είναι ένας ο οποίος αυτοδίκαια μετέχει. Και 

μετά ανακάλυψα την άλλη μέρα, αυτός δεν έχει καμία σχέση, τον πλήρωσε ο εργολάβος να 

έρθει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποιος τον έβαλε; Ο Δήμαρχός μας. Έπρεπε να τον 

πετάξει έξω από το κτίριο. Καθ' όλα αξιοσέβαστος στην επιστημονική του επάρκεια, αλλά η 

παρουσία του και ο τρόπος που μας μίλησε, θυμάστε ήταν υποτιμητικός. Κύριε Δήμαρχε, αυτό 

είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Σήμερα, και μετά την τελευταία συνεδρίαση, επειδή ακούγονται 

θέματα και προσπαθούν κάποιοι να ξεχάσουμε, να σας θυμίσω στην τελευταία συνεδρίαση που 

είχε ένταση, τι κάνατε. Είπατε, πήρατε το δεμένο mail που ήρθε δύο μέρες και το ξέρω και αν 

λέτε όχι πάμε στον υπολογιστή σας, στον υπολογιστή της υπηρεσίας. Δύο μέρες, δύο 

εικοσιτετράωρα το είχατε, αριθμός πρωτοκόλλου, υπογραφή, έγκυρο. Το mail με τέτοια 

ταυτότητα είναι έγκυρο πλέον στις συναλλαγές. Παρ' όλα αυτά θα σας πω τι πρέπει να 

επιλέξετε. Το είχατε δύο μέρες, το εκτυπώσατε, δεν μας το δώσατε, διαμαρτυρήθηκα στον 

Πρόεδρο, ήρθατε και διαβάζατε ό,τι θέλατε και όταν σας ρώτησα, καλέ μου Δήμαρχε,  πότε 

ήρθε αυτό; Πέστε μας τι σημαίνει κατηγορία 3, θυμώσατε. Και όταν είπα, ε τότε γιατί θυμώνετε; 

Είπε ο Πρόεδρος σήμερα δεν ήρθαμε για λήψη απόφασης, έτσι για ενημέρωση ήρθαμε. 

Σηκώθηκα εγώ και με την παράταξή μου έφυγα. Έτσι είπατε. Υπάρχει ηχητικό. Και βεβαίως και 

η παράταξη του κ. Μηλίδη και όλη η Αντιπολίτευση. Και βεβαίως, μετά ακούσαμε και 

ακούστηκαν αυτά τα οποία δεν ταιριάζουν για συλλογικά όργανα, κ. Δήμαρχε και θεωρώ ότι 

ξέρετε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι εξουσίες έρχονται και παρέρχονται, η βλάβη στο 

θεσμό μένει όμως. Ακούστε το και μη θίγεστε, έτσι είναι. Ο ΕΣΠΕΛ λοιπόν, σήμερα 

συμφωνούμε όλοι, θα δώσει τη λύση. Αν τον είχαμε ανακαλύψει και αν είχαμε προστρέξει και 

δεν πληρώναμε, αυτά ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πενήντα χιλιάρικα με τον ΦΠΑ, για 

να πάμε στην TUV, TIV και τα λοιπά, δεν χρειαζότανε αυτά, καθόλου δε χρειαζότανε. Καθόλου 

δε χρειαζότανε, ξέρετε γιατί; Γιατί αν αυτοί δώσουν άλλα αποτελέσματα από τον ΕΣΠΕΛ, θα 

πάμε στα δικαστήρια και ο εργολάβος θα έχει συνήγορους αυτές τις δομές που εμείς πληρώσαμε 

για να μας πουν την άποψή τους. Ενώ με τον ΕΣΠΕΛ εμείς είμαστε απολύτως καλυμμένοι και 

θα ήμασταν. Θα είχατε τελειώσει, κ. Δήμαρχε, εν πολλοίς, την άνοιξη και το αυτοκινητοδρόμιο 

θα δούλευε ήδη εδώ και έξι-οκτώ μήνες ίσως. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν θα μπω στη λογική να 

σας τα εξηγήσω και το τι σημαίνει ανοιχτού τύπου και τα λοιπά γιατί το ξέρετε και εσείς, αλλά 

όταν δεν θέλετε, δεν ξέρετε. Στην πρόνοια και στον πολιτισμό, τι να πω; Οι δομές φτώχειας, κ. 

Δήμαρχε, πρέπει να πάνε παντού.  Και βεβαίως εξήγησα πως τις υλοποιείτε. Η φτώχεια είναι 

παντού, είναι και στα χωριά, είναι και στην περιφέρεια της πόλεως. Όταν ξεκινάμε ένα 

πρόγραμμα, σας είπα το στηρίζουμε και το ενισχύουμε. Βεβαίως και να στηρίξουμε το 

κυνοκομείο, αλλά τρία χρόνια, κ. Δήμαρχε, είστε και σχετικός, δεν καταφέρατε εκεί να τα 

βάλετε τα πράγματα σε τάξη. Πρωτόγνωρο. Τρία χρόνια δεν βρήκατε έναν τρόπο να ηρεμήσει 

εκεί και να λειτουργήσει. Μέχρι και πριν από μία συνεδρίαση φέρατε ένα θέμα και το πήρατε. 

Αυτό πια, κάποτε ήταν ντροπή για κάποιον που διοικεί. Φέρνετε θέματα, τα παίρνετε. 

Προφανώς, θύμωσε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τι να σας πω, ότι τα 

προγράμματα για πρώτη φορά, λίγο για ΚΕΔΗΣ θα πω, ο κ. Μηλίδης με κάλυψε απόλυτα. Για 

πρώτη φορά, οι χρηματοδοτήσεις τρέχουν και από τις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων 

κάνατε αυτό που είπατε και να μην το πω γιατί είναι και οι τηλεοράσεις εδώ. Τι κάνατε; Δώσατε 

εσείς χρήματα; Καλύψατε αυτά που έπρεπε να καλύψετε; Τώρα ασθμαίνοντας δώσατε διακόσια 

χιλιάρικα από χρήματα που δεν έπρεπε να δώσετε επί της ουσίας. Γιατί έπρεπε να πάνε σε 

ανανεώσιμες πηγές και όχι σε κατανάλωση. Λοιπόν; Στα συστεγαζόμενα κτίρια με τον αγροτικό 

γιατρό είναι δυνατόν να μη λειτουργούν γιατί θέλουν πετρέλαιο; Δεν βρήκατε έναν τρόπο να 
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βάλετε πετρέλαιο; Άντε έρχεται και χειμώνας τώρα και αλίμονο και αν είναι και βαρύς, για δείτε 

το, κ. Δήμαρχε. Οι θερμοκοιτίδες πολιτισμού εδώ στον τόπο μας είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. 

Τους εγκαταλείψατε. Ανακοινώσατε χρηματοδοτήσεις, είναι εδώ μέσα, που δεν δόθηκαν. Να 

σας πω, τη Γιορτή Ρυζιού στον Προβατά. Πληρώσατε τη Γιορτή Ρυζιού του 2012 στον 

Προβατά; Δεν την πληρώσατε. Την έχετε εδώ μέσα, να μην πάω και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν 

ταιριάζει να λέτε ψέματα. Διακόψατε το πρόγραμμα των επετειακών εορταστικών τον Ιούνιο. 

Αυτό λέγεται προγραμματισμός; Λέγεται προγραμματισμός; Αιφνιδίως; Με τη μορφή του σοκ; 

Τι να πω άλλο για την ΚΕΔΗΣ; Δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον. Ξέρετε τι λένε, κ. Δήμαρχε, 

έξω; Το συγκεκριμένο Πρόεδρο, τον τοποθετήσατε και τον διατηρείτε γιατί θέλετε να σας κάνει 

τα θελήματα. Το ίδιο είπε και αυτός, έξω από το κτίριο, βγάζοντας ένα δίφυλλο, λέγοντας ότι 

αυτά δεν έπρεπε να τα πληρώσω, υπάρχει ο ήχος και η εικόνα. Έτσι λένε, τυχαία δεν τον 

κρατάτε δηλαδή. Δεν έχω τίποτα με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, απλώς κάποιες 

συγκεκριμένες ενέργειές του δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Είπατε για τουριστική προβολή. 

Τουριστική προβολή με στόχευση και αποτελεσματικότητα υπάρχει; Εκδρομούλες, την 

τελευταία στιγμή και η εκδρομή και η παρουσία σε μία έκθεση και ξέρω πολύ καλά τι λέω, πολύ 

καλά ξέρω τι λέω, επιτρέψτε μου, λόγω εμπειρίας, δεν είναι κακό αυτό να το λέω ευθέως, με 

παρουσίες δεν είναι τουριστική στόχευση. Κάποτε παίρναμε πρωτιές, φέρατε κάτι 

συγκεκριμένο; Έστω και μία μικρή διάκριση; Θέλω να πω ότι την τελευταία στιγμή και όπως να 

'ναι. Τέλος συμπερασματικά, για εμάς έλειψε ο ενιαίος σχεδιασμός για το σύνολο του Δήμου. Το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για σας είναι κακό, είναι βάρος. Εκεί όμως είχε 

προβλεφθεί, είναι εδώ και ο οικονομολόγος μας, θα έπρεπε να τηρηθεί. Η διοίκησή σας 

χαρακτηρίζεται από έναν κακό συντονισμό, είναι κατά κοινή ομολογία, υπάρχει μία ρήξη 

μεταξύ των στελεχών, φάνηκε σε στιγμές και βεβαίως δεν υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας με τους 

υπαλλήλους. Τους αφήσατε μόνους. Χαρακτηρίζεστε, κ. Δήμαρχε, από όλους ότι δεν στέκεστε 

με τη δύναμη ανάληψης ευθύνης. Πάντοτε φταίει κάποιος άλλος. Πάντοτε βρίσκετε με ευκολία, 

να χρεώσετε σε κάποιον άλλον. Αυτό όμως, κ. Δήμαρχε, δεν μπορεί να είναι και δεν μπορεί να 

στέκει αληθινό. Καθ' ότι είστε ο φυσικός προϊστάμενος του προσωπικού των υπηρεσιών και το 

δέον και το λεβέντικο είναι να λέτε ναι, εγώ έχω την ευθύνη. Διότι έτσι δημιουργήσατε ένα 

τεράστιο πρόβλημα στο μηχανισμό. Και αυτό έχει αποτέλεσμα κακό. Και στην καθημερινότητα, 

δεν θα πω για την καθημερινότητα γιατί νομίζω δεν χρειάζεται, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν 

είναι επίπεδο και εσείς το ξέρετε πολύ καλά.  Στα Τάρταρα έχει φτάσει το επίπεδο της 

καθημερινότητας των πολιτών, στην εξυπηρέτηση; Στο περιβάλλον; Στις συνθήκες; Είναι μόνοι. 

Για μας τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ηγούνται με παρρησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

ανάληψης και υπηρέτησης του καθήκοντος, με γενναιότητα. Ναι, είναι γενναιότητα, να πεις ότι 

ναι, εδώ έγινε μία κακή εκτίμηση. Θα το είχε δεχτεί και οι συνεργάτες σας και η κοινωνία. Δεν 

είναι καλό να κρυβόμαστε όταν πραγματικά είναι εξόφθαλμο. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να 

αγκαλιάσετε όλους τους δημότες, να μην τους ξεχωρίσετε σε δικούς μας και δικούς σας. Η 

εποχή που διανύουμε, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολη για κανέναν. Ο κάθε δημότης υφίσταται 

την οικονομική κρίση και έχει πολύ καλά σε γνώση του τις επιπτώσεις στην οικογένειά του. 

Αγωνιά για το μέλλον και έχει τεράστια ανασφάλεια για το σήμερα. Πιστεύω ακράδαντα, ότι 

στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τα ισχυρά όπλα μιας κοινωνίας αλλά και του Δήμου μας, 

κ. Δήμαρχε, θα έπρεπε να είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια. 

Δεν θα μπω στον πειρασμό να πω και άλλα πράγματα, αν και είχα, θα πω όμως κάτι, το οποίο 

μπορεί να φαντάζει ότι δεν ταιριάζει, αλλά ταιριάζει, κύριοι συνάδελφοι. Αναφερθήκαμε όλοι σε 

νούμερα και τα λοιπά. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί από την υπηρεσία νεκροταφείων, να μην πω το 

ποσό γιατί είναι μεγάλο, μαζέψαμε, κ. Γαλάνη, αρκετά χρήματα. Θεωρείτε ότι το επίπεδο αυτό 

λειτουργίας των κοιμητηρίων είναι αυτό που ταιριάζει στην αξιοπρέπειά μας; Στην οφειλόμενη 

τιμή προς τους νεκρούς μας; Για εμάς, κ. Πρόεδρε, πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία 

ενός νέου νεκροταφείου και γιατί όχι και θα πρέπει να δούμε σοβαρά, γιατί ήρθαν δύσκολες 

εποχές, να δούμε και το κόστος ταφής και λειτουργίας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ο κ. Μπόικος εδώ;  

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Η κα. Σαραντίδου; Εδώ. 

Δ.Σ. : Α, εδώ είναι, εντάξει.  

Δ.Σ. : Πότε εμφανίστηκε; 

Δ.Σ. : Νόμισα ότι... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. Ένα λεπτό. Θα ξεκινήσω από τον Καλλικράτη και δεν θα βαρεθώ να λέω 

για τον Καλλικράτη, που τώρα ξαφνικά όλοι τώρα τον αποποιείστε, λες και ήταν μίασμα, αλλά 

πριν δημιουργηθεί ο Καλλικράτης, ήσασταν και μέσα στα όργανα εξουσίας, ο καθένας από άλλο 

μετερίζι, αλλά μέσα κάνατε παζάρια και αλισβερίσια για το ποιες Κοινότητες θα μπούνε στο νέο 

Δήμο Σερρών, αν έχουμε ψήφους και σταυρούς εκεί, αν έχουμε δυνάμεις στον άλλο Δήμο και 

όχι στον παρα-άλλο. Τώρα ξαφνικά ο Καλλικράτης δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Ο 

Καλλικράτης σχεδιάστηκε από το 2009, δηλαδή πριν εκδηλωθεί η κρίση στην Ελλάδα και πριν 

εκδηλωθεί και πριν να ξέρουμε ότι αυτά θα είναι τα αποτελέσματά της και έγινε με στόχο και 

σκοπό ακριβώς να δοθούν όλες οι αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να δοθεί ούτε μία δραχμή. 

Να απαλλαγεί το κράτος από όλα αυτά. Και μέσα στον Καλλικράτη, προβλεπόταν από τότε, όλα 

αυτά τα προγράμματα για τη φτώχεια, δεν είναι καινοτομία και ούτε είναι της κρίσης, ξέρανε 

πολύ καλά τι θα γίνει, όπως το ξέραμε και εμείς και βλέπω τελικά σήμερα μετά από όλα αυτά 

που όλοι προσπαθείτε να τον αποποιηθείτε τον Καλλικράτη τον κακό που ρήμαξε τους Δήμους, 

ότι όλοι και οι τρεις που μιλήσατε προηγουμένως, κινείστε στα στενά πλαίσια που ορίζει ο 

Καλλικράτης. Δηλαδή. Πίστευα μέχρι τώρα ότι πραγματικά σας σύμφερε ως παρατάξεις που 

ανήκετε και σε κόμματα εξουσίας, σας σύμφερε να το κάνετε πιο συγκεκριμένο και να μιλάτε 

για δέντρα και πάρκα και πεύκα. Αλλά τελικά κατέληξα σε ένα συμπέρασμα σήμερα. Ότι και 

αυτό που το κάνετε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορικότητα μεταξύ σας. Είστε ακριβώς το ίδιο. 

Δηλαδή δεν ακούσαμε καμία καινοτομία και καμία πρόταση από εδώ που να μην κινείται στα 

ίδια πλαίσια και να σας πω είχα και σκοπό να βγω και να πω ότι είστε οι πολιτικοί της 

λακκουβίτσας, αλλά δεν θέλω να σας προσβάλλω όμως εκεί καταλήξατε και ενώ λίγο στην αρχή 

άκουσα πολιτικό λόγο και αναθάρρεψα, το κλείσαμε πάλι με τη λακκουβίτσα και την 

αντιπαράθεση αυτήν την ψεύτικη που γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να 

καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο Δήμος Σερρών, ο πιο μεγάλος Δήμος του Νομού μας, έχει 

ένα όργανο, ένα θεσμικό όργανο, που εμείς είμαστε κατά αυτών των θεσμών του αστικού  

κράτους, που είναι το κύριο πολιτικό όργανο στην πλειοψηφία των κατοίκων των Σερρών. Και 

όμως, ακούσατε εσείς πολιτικό λόγο από πουθενά; Ακούσατε πολιτικές θέσεις; Τίποτα. Ότι τα 

στενά πλαίσια που βάζει ο Καλλικράτης και πως θα κινηθούμε εκεί. Να φτωχύνουμε τον κόσμο 

αφού θα τους ρημάξουμε να πληρώνουν για το κάθε τι και μετά να τους καλούμε στα 

παντοπωλεία για να τους ταΐζουμε. Και μάλιστα προτείνετε και να επεκταθεί και η επαιτεία 

ακόμη περισσότερο και στα χωριά. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα που όριζε ο Καλλικράτης 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προγράμματα επαιτείας. Από την άλλη, όλοι να πάρουμε τα 

προγράμματα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θα σας πω, τριάντα πέντε εκατομμύρια 

τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγείτε έξω να ακούσετε τους δημότες. Τα νιώσανε 

αυτά τα προγράμματα; Νιώσανε ότι στον τόπο τους πέσανε τριάντα πέντε εκατομμύρια; 

Πρόγραμμα Enclose, Πρόγραμμα Forest Cities Πρόγραμμα Urbact, Πρόγραμμα... και κάτι 

ονομασίες απίστευτες. Και πείτε μου εσείς αν οι Σερραίοι ξέρουνε τι είναι αυτά τα τριανταπέντε 

εκατομμύρια στα Urbact που ήρθαν. Δηλαδή ήμαρτον, αυτήν την εποχή να συζητάμε για αυτό. 

Γελάτε, κ. Παπαβασιλείου, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι για γέλια. Εγώ όταν είδα λοιπόν 

τον Δήμαρχο να κάνει τον απολογισμό του, θεώρησα ότι είναι Πρόεδρος ή Διευθύνων 

Σύμβουλος μίας τεχνικής εταιρίας. Τεχνικής εταιρίας, που μας παρουσιάζει τα έργα που έχουν 

αναλάβει, γιατί ξέρετε αυτά τα έργα δεν έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου, έγιναν από τους 

εργολάβους. Δηλαδή, ο Δήμαρχος αυτό κάνει και αυτό έλεγε ο Καλλικράτης και αυτό κάνει ο 

Δήμαρχος και αυτό πρότειναν και οι άλλοι της Αντιπολίτευσης, να έχει το αλισβερίσι του με 
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τους εργολάβους. Μάλιστα από την Αντιπολίτευση άκουσα, να ενοποιηθούν τα έργα, να γίνουν 

μεγάλα, να έχουμε αλισβερίσι με ακόμα μεγαλύτερους εργολάβους, όχι με Γκότση, Γαλάνη, 

Ταΐρη που είναι εδώ οι δικοί μας, με ακόμα μεγαλύτερους και η παρατήρηση που βρήκε να πει ο 

κ. Φωτιάδης μετά από όλα αυτά, ήταν έκλεισε το ΚΕΠ. Ξέρετε γιατί; Γιατί ούτως ή άλλως δεν 

έχουνε σκοπό να διατηρήσουν υπηρεσίες του Δήμου ούτε υπαλλήλους του Δήμου, τουλάχιστον 

να υπάρχει ένα ΚΕΠ να βγάζουμε ένα πιστοποιητικό γέννησης. Να υπάρχει κάποιος, γιατί εκ 

των πραγμάτων, υπάρχει μία απαξίωση σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και θα σας πω, 

συγχαρητήρια δόθηκαν και ακούστηκαν για τα σχολειά που έχουν επιτέλους σιδερένιες σκεπές 

από πάνω, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά. Η ΔΕΗ μειώνει τη μονάδα. Σε λίγο δεν θα έχει καμία 

εξοικονόμηση από όλα αυτά το σχολείο. Δεν θα πληρώνει το ρεύμα του, που και εκείνο νομίζω 

ότι μειώνει τόσο πολύ τη μονάδα η ΔΕΗ σε αυτήν την παραγωγή που θα βάζει και από πάνω 

λεφτά παρ' όλο που θα έχει σιδερένια σκεπή. Από την άλλη όμως, καθαρίστριες στα σχολεία δεν 

έχουν. Που είναι το πιο βασικό η υγεία, η υγιεινή σε ένα σχολειό που είναι μικρά παιδιά. Οι 

καθαρίστριες δε φτάνουν και μοιράστηκαν στα σχολειά, μία σε κτίρια μεγαθήρια και 

προσπαθούν, γιατί; Γιατί δεν υπήρχε σχεδιασμός, για να παρθεί προσωπικό. Και να σας πω, μην 

πει πάλι ο Δήμαρχος δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις, έστω και αυτή την 

εποχή του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει προσλήψεις. Έστειλε το Υπουργείο ένα χαρτί και λέει 

κάντε έναν προγραμματισμό, τι χρειάζεται συμβασιούχους οκτάμηνους για την καθαριότητα; Τι 

χρειάζεται για τα σχολειά; Δεν έκανε τίποτα, λέει θα δουλεύουν με δίμηνα και με οκτάμηνα; Ε 

ναι, κ. Δήμαρχε, όταν έχεις ένα Νομό, μία πόλη με 27% επίσημη ανεργία, γιατί η ανεπίσημη 

ανέρχεται στο 45, θα κάνεις και οκτάμηνα και δίμηνα προκειμένου να δώσεις εργολαβία με ένα 

άτομο όπως ήταν η εργολαβία του ΧΥΤΑ, που έπαιρνε 600.000€ ο εργολάβος και δούλευε ένα 

άτομο στο ΧΥΤΑ στις Σέρρες. Και εμείς λέγαμε ότι έπρεπε να το πάρει ο Δήμος και βγήκατε 

και είπατε ότι α, εμείς για να το δουλέψουμε χρειαζόμαστε σαράντα διμηνίτες. Που κολλάνε 

αυτά; Και δεν άκουσα κάτι διαφορετικό, να πείτε ότι εμείς τι βάζουμε προτεραιότητα; Δεν θα 

μιλήσω, την κοινωνική πολιτική την έχετε έκτη προτεραιότητα, έστω και αυτή την κοινωνική 

πολιτική της επαιτείας. Έκτη προτεραιότητα. Αυτή την εποχή που ζούμε. Τα ευρωπαϊκά Urbact 

είναι πρώτη προτεραιότητα. Ε, λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε σε τι πλαίσιο κινείται ο κάθε ένας 

που θέλει να λέγεται ότι είναι πολιτικός σε αυτόν το Δήμο και θέλει να ασχολείται με τα 

πολιτικά και όχι με τις λακκουβίτσες και πρέπει να δούμε τι πλαίσιο πλέον θα βάλουμε στην 

τοπική διοίκηση και θα διεκδικήσουμε. Θα διεκδικήσουμε χρήματα από αυτά που πληρώνουμε 

διπλά και τριπλά; Ή θα κοιτάμε να παίρνουμε έσοδα κάνοντας κατασχέσεις στους μαγαζάτορες, 

στους αγρότες, αύριο στους μικροπαραγωγούς, γιατί το τονίζω ότι θα γίνει και αυτό και θα είναι 

και οι μικροπαραγωγοί, οφείλουν και αυτοί για το παζάρι και δεν είναι δικιά τους ευθύνη που 

οφείλουν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αλλά θα προχωρήσετε και σε αυτούς κατασχέσεις. Άρα 

λοιπόν, αυτό θέλουμε; Κατασχέσεις από την άλλη κοινωνικό τιμολόγιο, κοινωνικά παντοπωλεία 

αλλά κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα λίγα λεφτά που τους έμειναν τους 

ανθρώπους για να μπορέσουν να πορευτούν για τα βασικά. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να το δούμε 

αλλιώς. Θα κατεβεί, θα αποφασίσετε ότι πρέπει να σηκώσετε ανάστημα σε αυτές τις πολιτικές 

που μας οδήγησαν σε αυτά τα αδιέξοδα; Εδώ πρέπει να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του. 

Όχι. Εσείς δεν θα το κάνετε, γιατί είστε πιστοί στα κόμματά σας, σε αυτά τα κόμματα που 

βάζουν υπογραφές σε αυτές τις πολιτικές. Για αυτό λέμε εμείς ότι ο κόσμος πλέον πρέπει να 

ψηφίζει ανθρώπους που θέλουν να συγκρουστούν με αυτήν την πολιτική, που θέλουν να 

αγωνιστούν, που θέλουν να διεκδικήσουν. Δεν ακούσαμε τίποτα διαφορετικό, ούτε από την 

αντιπολίτευση και λυπούμαστε πάρα πολύ. Δεν ακούσαμε κανέναν πολιτικό λόγο, δεν ακούσαμε 

για το που πάει ο Δήμος, όλοι έχετε σκοπό να τον πάτε το Δήμο και να τον δουλέψετε σαν 

τεχνική εταιρία. Δεν είναι ο Δήμος τεχνική εταιρία. Ο Δήμος πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες 

στους δημότες του και μάλιστα μέσα από τα χρήματα που έχουνε πληρώσει μέσω της άμεσης 

φορολογίας του. Κατάργηση δημοτικών τελών εντελώς, εσείς βγαίνατε και λέγατε στα χωριά ότι 

θα είναι τζάμπα το νερό και μάλιστα κάτω από πίεση δικιά μας την αλλάξατε την εισήγηση, 



45 

 

γιατί η αρχική εισήγηση που κατέβηκε στην υπηρεσία η οποία δεν δημοσιεύτηκε, ήταν με 

ανεβασμένες τις τιμές του νερού σε όλα τα χωριά. Και μόλις είδαν ότι θα ξεσηκωθεί ο ντόρος τη 

μάζεψαν την εισήγηση και βγάλανε αυτή. Και μειώσανε το νερό ενώ πρώτα το αυξήσανε 10% 

με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, που φωνάζαμε και λέγαμε και λέγατε αν δεν το αυξήσουμε 

τώρα θα καταστραφεί η ΔΕΥΑ και ξαφνικά μας λέτε η ΔΕΥΑ βγάζει κέρδη κάτι εκατομμύρια. 

Να μην πούμε για τα κτίρια και όλα αυτά, είπαμε είναι λεπτομέρειες που δεν πρέπει να 

αναφερθούν, τις λέμε τις θέσεις μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ θα έπρεπε να κάνουμε 

μία λογοδοσία και έναν απολογισμό για το που θα οδηγηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα 

και τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε να έχει υπηρεσίες, θέλουμε να έχει καθαριότητα και 

απορριμματοφόρα που πραγματικά, άμα 'ρθείτε να δείτε κάτω το στόλο που επίτηδες τον 

αφήσανε και έκανε, ρήμαξε έτσι ο στόλος αυτός, γιατί δεν είναι παλιά τα απορριμματοφόρα, 

καθόλου παλιά, τα απορριμματοφόρα είχαν ζωή για άλλα τριάντα χρόνια, αν υπήρχε σωστή 

συντήρηση. Αλλά επίτηδες, για να κάνετε το αλισβερίσι σας με τους εργολάβους. Τι; Αυτό που 

λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και ο Καλλικράτης. Δώστε τα όλους, ιδιωτικοποιήστε 

τα όλους και έσοδα; Βάλτε όσο πιο βαθειά μπορείτε το χέρι στην τσέπη του λαού. Αυτό κάνετε 

και αυτό προτείνετε όλοι σας. Ας βγάζει, ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν υπάρχει κάποιος άλλος πολίτης ή Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να 

τοποθετηθεί... 

Δ.Σ. : Δευτερολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία υπάρχει; Από τους επικεφαλής παρατάξεων και λοιπά; 

Δ.Σ. : Να κλείσει ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, να κλείσετε την αποψινή συνεδρίαση.  

Δ.Σ. : Ε, άμα δεν είναι τι να τους κάνουμε, να τους φωνάξουμε; Δεν το κατάλαβα, κ. 

Θεμιστοκλέους... 

Δ.Σ. : Παρά τέταρτο... 

Δ.Σ. : Συνεχίστε, κ. Δήμαρχε, εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητώ από το εναπομείναν Σώμα μία ημίωρη παράταση, μέχρι να κλείσουμε, αν 

και σε ένα τέταρτο περίπου ολοκληρώνεται ο χρόνος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ναι, τώρα, μια στιγμή λίγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

αγαπητοί συνδημότες, δεν πρόκειται να ακολουθήσω το παραλήρημα συκοφαντίας, ψεύδους, 

διαστρέβλωσης της αλήθειας και λαϊκισμού, από τους δύο πρώτους ομιλητές, οι οποίοι ελλείψει 

επιχειρημάτων, προτάσεων και πολιτικών θέσεων, δυστυχώς συνεχίζουν να ακολουθούν αυτήν 

την ανούσια αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση του ελαιολάδου και της ντουλάπας. Τόσο ήταν 

το ψέμα που ακούστηκε εδώ, ότι εγώ υποσχέθηκα σε δημότες του Σκουτάρεως ότι θα τους βάλω 

στη Δημοτική Αστυνομία. Και για να σας αποδείξω πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτό, ας μου τους 

φέρουν εδώ μπροστά μου αυτούς τους δημότες. Δεν πρόκειται να τους φέρουν, διότι δεν 

υποσχέθηκα εγώ ποτέ τέτοιο... τόσο ήταν το ψέμα, που προσπάθησαν να αποδείξουν εδώ ότι δεν 

πήρε χρέη ο Δήμος. Εδώ πήρε χρέη επτά εκατομμύρια περίπου στην αγορά και άλλα τόσα στις 

τράπεζες, ενάμισι εκατομμύριο στην ΚΕΔΗΣ, τριακόσιες, διακόσιες  χιλιάδες στο θέατρο και 

διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες στο Νομικό Πρόσωπο. Για όνομα του Θεού και δεν είναι η πρώτη 

φορά που ακούγονται αυτά τα πυροτεχνήματα. Να σας πω κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής 

αυτής θητείας τι, τι δεν ακούστηκαν και έχουν διαψευστεί, ότι βιαστήκαμε να γκρεμίσουμε τη 

Δημοτική Αγορά, ήταν λάθος και τα λοιπά και απεδείχθη ότι ήταν πολύ σωστό, ότι ακυρώθηκε 

το δάνειο της ΔΕΥΑΣ, τα ακούγατε αυτά, ενώ δεν ακυρώθηκε τίποτα, ότι είναι παράνομο το 

ειδικό τέλος του 80% στη ΔΕΥΑΣ, ενώ δεν είναι καθόλου παράνομο, ότι δυόμισι χιλιάδες 

ρουσφέτια κάναμε μειώνοντας δήθεν τα τετραγωνικά μέτρα του ΤΑΠ, τους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για να πληρώνουν λιγότερα χαράτσια οι συνδημότες μας, ότι πωλούνται τα στρατόπεδα, 

ότι θα αυξήσουμε την τιμή του νερού στις Κοινότητες, ότι ήταν ύποπτη η διανομή λαδιών από 

την ΚΕΔΗΣ και απεδείχθη, υπάρχουν στοιχεία και πρέπει οι συκοφάντες να καθίσουν και στο 

σκαμνί, ότι κατασυκοφάντησαν τα αναψυκτήρια, είπαν ότι με απευθείας αναθέσεις τα δίναμε, 
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ενώ έγιναν όλα με διαγωνισμούς, νομιμότατα. Και τι δεν ακούστηκε. Και φυσικά τώρα 

προεκλογικά τι έχουμε να ακούσουμε. Τι άλλα ψέματα θα ακούσουμε και τι συκοφαντίες. 

Ακούστηκε το ότι εγώ παρουσίασα έργα άλλων σαν δικά μας. Είδατε με πόσο τακτ, με τι 

λεπτότητα, άλλωστε υπάρχουν αυτά στο κείμενο, λοιπόν, έλεγα το κάθε έργο, πότε έγινε η 

πρόταση, πότε εγκρίθηκε, πότε υλοποιείται. Για να μην αδικήσω κανέναν. Υπάρχουν οι πίνακες 

επίσης στα προγράμματα. Και μάλιστα είπα, από τα τριάντα πέντε εκατομμύρια, τα πεντέμισι 

προτάθηκαν στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και εγκρίθηκαν τώρα σε εμάς. Ότι τα 

υπόλοιπα τα καταθέσαμε εμείς και εγκρίθηκαν σε εμάς τώρα, στη δικιά μας δημαρχιακή θητεία. 

Μα τόσο διαστρέβλωση; Δηλαδή, πράγματα που είπα πριν από λίγο, προσπαθούν να τα 

βγάλουνε, να τα βγάλουν σαν ότι δεν είναι αληθινά. Και τις κατασχέσεις. Όλοι οι Δήμοι 

προχώρησαν σε κατασχέσεις. Και Δήμοι του Νομού Σερρών. Δυστυχώς όμως, ασχολούνται 

μόνο με το Δήμο Σερρών. Μόνον. Την Κυριακή, όσοι διάβασαν τη Μακεδονία, έχει τους 

Δήμους της Θεσσαλονίκης και τους Δημάρχους που κάνουνε δηλώσεις. Από τη μια λένε γιατί 

κάνετε κατασχέσεις; Δηλαδή τι κατασχέσεις, προχωράμε, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για να 

εισπράξουμε παλιά χρέη, χρέη που υπήρχαν προ οικονομικής κρίσης και αν δεν τα εισπράξουμε, 

ο Δήμαρχος, ο Ταμίας κηρύσσονται έκπτωτοι και τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Από τη μια 

λένε γιατί τα εισπράττετε αυτά και από την άλλη γιατί δεν εισπράξατε, γιατί δεν εισπράττετε, 

γιατί δεν εισπράξατε τα χρήματα που χρωστάν οι Δήμοι για τα σκουπίδια που ρίχνανε για το 

ΧΥΤΑ. Μα υπάρχει κάποια λογική; Υπάρχει κάποια λογική σε αυτά που ακούγονται; Τη μια 

στιγμή να λες, να κατακρίνεις τη Δημοτική Αρχή γιατί κάνει το χρέος της, να εισπράξει τα χρέη 

και από την άλλη την κατακρίνεις γιατί δεν εισπράττει. Το αν με ένα τηλεφώνημα θα λυνόταν το 

θέμα, δε λυνόταν το θέμα με ένα τηλεφώνημα στο Υπουργείο. Διότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος για το θέμα των κατασχέσεων, εδώ και ενάμιση χρόνο το θέτει στο 

Υπουργείο. Ενάμιση χρόνο παλεύει για αυτό το θέμα. Και τώρα, τώρα θα γίνει μία νομοθετική 

ρύθμιση, που θα ρυθμίζει και τα χρέη, μη νομίζετε όμως ότι θα χαρίσει τα πρόστιμα και τις 

προσαυξήσεις, ήταν ξεκάθαρος ο Μιχελάκης, λέει αν είναι δυνατόν. Άμα το χαρίσω εγώ σε σας, 

τι θα πω στους άλλους που τα πλήρωσαν; Το πολύ-πολύ να κάνει μία ρύθμιση για να 

πληρώσουν αυτά που λένε σε δόσεις. Αυτό θα γίνει. Ποδηλατόδρομους δεν κάναμε και τα 

λοιπά. Τα είπα αυτά στη λογοδοσία μου, μην τα ξαναπώ. Η μόνη, η πρώτη Δημοτική Αρχή που 

κάναμε έστω ένα χιλιόμετρο ποδηλατόδρομους. Και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, σύμφωνα 

με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, για να γίνουνε μελέτες, έχουμε καταλήξει σε ένα δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων και τα λοιπά. Δεν αξιοποιήσαμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου; Με τον 

καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο τρόπο. Και την καταγράψαμε την ακίνητη περιουσία των 

πρώην Δήμων, που εντάχθηκαν τώρα στο Δήμο Σερρών. Όσον αφορά τα ληξιπρόθεσμα δε τα 

χρέη, μας έδωσε το κράτος τρία εκατομμύρια για να ξεπληρώσουμε παλιά χρέη, όχι μόνο σε 

μας, σε όποιους Δήμους ήθελαν. Κάποιοι Δήμοι δεν τα πήρα. Ξέρετε γιατί δεν τα πήραν; Διότι 

ναι μεν σου δίνει το κράτος, σου δίνει χρήματα, ας πούμε τρία εκατομμύρια για να ξεπληρώσεις 

αυτά τα χρέη σου, σου κρατάει, σου κρατάει τους παρακρατηθέντες πόρους. Ξέρετε πόσο μας 

κρατάει το χρόνο; Εξακόσιες χιλιάδες. Θα παίρναμε για να κινηθούμε πιο άνετα και εμείς είπαμε 

όχι, ας μας τα πάρει, προκειμένου να τα δώσουμε στον κόσμο, στον κόσμο αυτά τα λεφτά που 

χρωστάμε και πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος, ο Δήμος λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη 

δυσκολία, λόγω έλλειψης χρημάτων, αν είχαμε εμείς αυτά τα εξακόσια χιλιάρικα, τώρα το χρόνο 

δεν θα είχαμε πρόβλημα στη λειτουργία μας, δεν θα είχαμε το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Για 

αυτό και κάποιοι Δήμοι δεν πήραν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Όχι λένε, προτιμώ να χρωστάω λίγα 

σιγά-σιγά να τα ξεπληρώσω, παρά να θυσιάσω τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα ληξιπρόθεσμα, τους 

παρακρατηθέντες πόρους. Σύμβαση λέει με την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης είναι ξέρω γω 

αποικιοκρατική. Μα είναι η ίδια σύμβαση για όλη την Ελλάδα. Μόνο για το Δήμο Σερρών είναι 

ξεχωριστή η σύμβαση της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης; Είναι για όλη την Ελλάδα, αυτή η 

σύμβαση είναι. Και δεν είναι αποικιοκρατική. Για όνομα του Θεού. Περιφέρεια, δήθεν την 

αντιμετωπίζουμε σαν αποπαίδι. 27.000.000€ έργα γίνονται στα χωριά αυτήν την στιγμή. 
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27.000.000. Απαξιώσαμε εμείς τους Προέδρους; Για ελάτε, ας έρθουν εδώ να μιλήσουνε οι 

Πρόεδροι, να πουν ποιον απαξιώσαμε; Όχι το μήνα μία φορά, κάθε μέρα τους βλέπω τους 

Προέδρους, μα κάθε μέρα. Όποτε θέλει, όποιος θέλει ανοίγουνε την πόρτα μου και μπαίνουν 

μέσα. Και συζητάμε. Ή με παίρνουν τηλέφωνο, με καλούνε στα χωριά και πάω. Κάθε μέρα τους 

βλέπω τους Προέδρους. Όχι μια φορά το μήνα. Ας έρθει εδώ ένας Πρόεδρος να πει ότι δεν είναι 

έτσι. Άλλο ένα ψέμα. Η ΚΕΔΗΣ, αμαρτωλό παιδί, γιατί είναι αμαρτωλό παιδί; Γιατί είχε ενάμισι 

εκατομμύριο ευρώ και το έφτασε στα εξακόσια χιλιάρικα; Γιατί έχει ενισχύσει τα προγράμματα 

το βοήθεια στο σπίτι και το ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και παίρνει ακόμη περισσότερα λεφτά 

και προσφέρει υπηρεσίες και σε περισσότερα παιδιά και στα χωριά; Στον Προβατά τώρα 

λειτουργεί ΚΔΑΠ. Αυτό, αυτό σημαίνει ότι η ΚΕΔΗΣ είναι το αμαρτωλό παιδί; Αν κάποιοι δεν 

αντέχουν την κριτική από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ γιατί τους κάνει σκληρή κριτική, άλλο θέμα 

είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Διότι αυτό είναι το θέμα. Σπατάλες στην ΚΕΔΗΣ, σπατάλες 

στον ΟΠΑΚΠΑ. Ε, πείτε επιτέλους, φέρτε έναν κατάλογο με τις σπατάλες, να πείτε αυτές και 

αυτές είναι οι σπατάλες τις οποίες δεν ψηφίσαμε. Φέρτε έναν κατάλογο, το είπα πολλές φορές. 

Δεν πρόκειται να φέρετε διότι δεν υπάρχουνε σπατάλες. Στο συνέδριο των Προέδρων της 

ΔΕΥΑΣ, είπε ο κ. Μηλίδης ότι φέρανε το θέμα του ειδικού τέλους και τα λοιπά και τολμήσαν 

και κάναν και ράναν. Και ποια ήταν η απάντηση από τους Προέδρους; Καμία. Γελούσαν όλοι 

ειρωνικά. Αυτή ήταν η απάντηση. Απάντησε κανένας θετικά; Τίποτα, το πέρασαν το θέμα 

αμέσως, λένε μα τι να ασχοληθούμε τώρα με αυτά, απορούσαν οι άνθρωποι με αυτά που 

ακούγονται και μας λέγαν δηλαδή off the record, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα; Πρώτη φορά 

ακούμε αυτά τα πράγματα. Σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος δεν ακούγεται για παράνομο 

80%, για κατάργηση του τέλους του 80% και τα λοιπά. Ε, αυτό πάλι ότι αυτή η θητεία, αυτή η 

περίοδος είναι η χρυσή περίοδος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μα αυτό, θα ήθελα πολύ αυτός 

που το λέει να πάει να το πει σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάει να το πει. 

...Είναι ανέκδοτο, πράγματι. Η χρυσή ευκαιρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν οι 

χρηματοδοτήσεις μειώθηκαν κατά 65%, το προσωπικό μειώνεται, προσλήψεις δεν γίνονται και 

πρέπει οι Δήμοι να ανταποκριθούν με τα μισά και λιγότερα χρήματα, με μισό, με πολύ λιγότερο 

προσωπικό, στις ανάγκες τεράστιων Δήμων σε έκταση και σε πληθυσμό. Κάντε μου τη χάρη να 

τα πείτε σε ένα συνέδριο, να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Εδώ μέσα εντάξει, εύκολα 

λέγονται αυτά. Άλλο πάλι αυτό. Εισηγήσεις, εισηγήσεις, εισηγήσεις δεν υπάρχουν, σε ολόκληρη 

αυτήν τη θητεία, αυτό είχαμε. Εισηγήσεις υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν και υπάρχουν εισηγήσεις. 

Οι πολιτικές εισηγήσεις, συνήθως γίνονται από τους εισηγητές. Σε κάθε θέμα έχουμε εισηγητή, 

ο οποίος εισηγείται. Είδατε στη Βουλή έναν εισηγητή να μοιράζει την εισήγησή του γραπτώς 

προηγουμένως; Υπάρχουν οι εισηγήσεις των υπηρεσιών και σε πολύ μεγάλα θέματα εισηγήσεις 

και πολιτικές υπάρχουν έγγραφες. Στη Δημοτική Αγορά δεν υπήρχε; Στα στρατόπεδα δεν 

υπήρχε; Δεν θυμάμαι και άλλα μεγάλα θέματα. Μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Εισήγηση για 

τη λογοδοσία. Ε, Χριστός και Απόστολος. Τι εισήγηση; Υπάρχει λογοδοσία, ολόκληρο βιβλίο. 

Τι εισήγηση θα κάνει το πολιτικό πρόσωπο, δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που 

ακούγονται. Εμείς καλλιεργήσαμε ποτέ εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο; Για πάρτε να δείτε 

ποιοι καλλιεργούν τις εντάσεις και ποιοι αποχωρούν άνευ λόγου και αιτίας, κάποιοι επαναστάτες 

χωρίς αιτίας; Έξι-επτά φορές έχουν αποχωρήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε τρία 

χρόνια παρακαλώ. Έξι-επτά φορές, χωρίς λόγο και αιτία, έτσι απλώς και μόνον για να 

δημιουργήσουν ένταση, εντυπώσεις, οξύτητα, να βγει προς τα έξω ότι υπάρχει πρόβλημα, να 

κάνουν θόρυβο, διότι δεν έχουν επιχειρήματα και προτάσεις, να κάνουν θόρυβο προς τα έξω και 

μετά αποχωρούν ή και ακόμα, αποχωρούν και μετά βγαίνουν και μονολογούν στις τηλεοράσεις 

και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, στις περισσότερες φορές, στη διάρκεια των Δημοτικών 

Συμβουλίων να βλέπετε αρχηγούς της Αντιπολίτευσης να στέκονται στη σειρά στο διάδρομο, 

φεύγουν από το Δημοτικό Συμβούλιο την ώρα που λειτουργεί, στέκονται στο διάδρομο στη 

σειρά για να κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση. Αυτή είναι η Αντιπολίτευση. Το πόσα βρήκαμε 

έτοιμα από τα τριάντα πέντε εκατομμύρια του Δήμου που εντάχθηκαν, μα το είπα, από τα 
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τριάντα πέντε εκατομμύρια τα πεντέμισι κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

θητείας, εγκρίθηκαν όμως σε μας και για να εγκριθούν θέλει αγώνα. Δεν αδίκησα εγώ κανέναν, 

πάρτε την τοποθέτησή μου να τη διαβάσετε. Στην Καβάλα, εξήντα πέντε εκατομμύρια έργα... 

Μα στην Καβάλα, αυτά που λέτε τώρα, που ακούγονται για εξήντα πέντε εκατομμύρια έργα 

στην Καβάλα και τα λοιπά, αυτό ξέρετε τι είναι; Βάζουνε όπως και όταν είχαν έρθει εδώ οι 

Πρόεδροι της ΔΕΥΑΣ και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, λέω πόσα, σε πόσα εκατομμύρια ευρώ 

εντάχθηκες; Μου είπε ένα μεγάλο νούμερο, ογδόντα και τα λοιπά, όχι πόσα εκατομμύρια έργα, 

τι γίνεται; Λέει, ογδόντα. Ογδόντα, αν βάλουμε... ξέρετε τι βάζουνε; Βάζουνε έργα τα οποία 

είναι σε εξέλιξη από προηγούμενες θητείες. Καταλάβατε; Έργα που είναι σε εξέλιξη από 

προηγούμενες θητείες. Εδώ εμείς μιλάμε για προτάσεις που κατατέθηκαν στην προηγούμενη 

θητεία ή τώρα και εγκρίθηκαν τώρα. Αν βάλουμε και εκείνα που δεν έβαλα εγώ ούτε το 

Μοραμόρ, ούτε και ξέρω γω διάφορα άλλα έργα που ξεκίνησαν από προηγούμενες δημαρχιακές 

θητείες και είναι σε εξέλιξη, αν τα βάλουμε αυτά; 150.000.000€ θα είναι το έργο του Δήμου 

Σερρών. Κιλκίς, το Κιλκίς μπήκε σε πρόγραμμα ξέρω γω ποδηλατοδρόμων. Ε, το Κιλκίς μπήκε 

στο πρόγραμμα της Πράσινης Κοινότητας; Επτά Δήμοι σε όλη την Ελλάδα μπήκανε. Μέσα σε 

αυτούς είμαστε εμείς. Μπήκε στο πρόγραμμα των βιοκλιματικών αστικών αναπλάσεων; Από 

τους σαράντα πέντε Δήμους που κατέθεσαν προτάσεις, δεκαέξι εγκρίθηκαν, μέσα σε αυτούς 

είμαστε και εμείς. Μπήκε στο πρόγραμμα της φτώχειας; Και πόσα άλλα. Τώρα το να 

απομονώνουμε ένα και να λέμε μπήκες σε εκείνο, δεν μπήκατε εσείς, δεν είναι έτσι, δεν είναι 

αυτό αλήθεια. Για το Ορφανοτροφείο. Το αυτό που ακούστηκε ότι έπρεπε να γίνει Διά Βίου 

Μάθησης. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ενέργειες που έκανα, ήταν να πάω στο 

Υπουργείο για να δω αν μπορούμε εκεί να στεγάσουμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν γινόταν. Δεν 

υπάρχει, το κατήργησαν, δεν υπάρχει, δεν δίνανε λεφτά, δεν δίνανε λεφτά. Και αυτό το έργο που 

κάνουμε στο Ορφανοτροφείο είναι ένα τεράστιο έργο. Τεράστιο έργο. Ένα κτίριο το οποίο 

κατέρρεε, εμείς το αξιοποιούμε, θα γίνει ένα κτίριο κόσμημα για την πόλη, το πιο σύγχρονο 

κτίριο της πόλης, θα γλυτώσει η ΔΕΥΑΣ 45.000€ ενοίκια το χρόνο, θα πάρει ζωή εκείνη η 

περιοχή, θα αμβλυνθεί το κυκλοφοριακό στο κέντρο διότι χίλιοι πολίτες πάνε την ημέρα στη 

ΔΕΥΑΣ, κάθε μέρα στη ΔΕΥΑΣ, είναι ένα έργο με πολλαπλά οφέλη για το δήμο και τους 

δημότες. Ένα τεράστιο έργο. 1.000.000€ δάνειο πήραμε. Λοιπόν, προκειμένου να δίνουμε 

45.000€ για ενοίκια, είπαμε θα τα δίνουμε αυτά τα λεφτά στο δάνειο και θα αξιοποιήσουμε, θα 

σώσουμε αυτό το κτίριο. Αν δεν το κάναμε αυτό, θα μας λέγαν κοιτάξτε, το κτίριο αυτό 

καταρρέει και δεν κάνατε τίποτα. Έτσι θα λέγανε τώρα. Ήταν μία πολύ σωστή κίνηση και 

υπάρχει περίπτωση αυτό το εκατομμύριο που πήραμε με δάνειο, επειδή έχουμε κάνει πρόταση 

σε πρόγραμμα, να το πάρουμε μέσω προγράμματος και τελικά θα βγει, μπορεί να βγει και 

τζάμπα, έτσι; Το πολεμάμε αυτό και περιμένουμε. Αλλά ακόμα και να μην ενταχθούμε στο 

πρόγραμμα για να πάρουμε αυτό το ένα εκατομμύριο, λοιπόν, το έργο αυτό είναι παρά πολύ 

μεγάλο έργο, τεράστιο, με πολλαπλά οφέλη και είμαστε πολύ υπερήφανοι για το έργο αυτό, το 

αγκαλιάζει όλος ο κόσμος και όσο το πολεμάτε, χάνετε. Η κοινωνία δεν είναι μαζί σας, ούτε σε 

αυτό. Ούτε, ούτε, ούτε το... και με το δάνειο που πήραμε, δεν το πληρώνει ο κόσμος. Μειώσαμε 

το τιμολόγιο του νερού στην πόλη κατά 25% και στα χωριά κατά 10%. Θα είχατε δίκιο αν 

είχαμε αυξήσει το τιμολόγιο και λέγαμε ότι από αυτήν την αύξηση θα πάρουμε κάποια χρήματα 

για να αξιοποιήσουμε και το Ορφανοτροφείο. Και για ποιο νοικοκύρεμα μιλάτε, κ. Φωτιάδη, 

όταν εσείς δεν εισπράττατε τα τέλη λαϊκής όταν ήσασταν Νομάρχης; Ένα εκατομμύριο δεν 

εισπράξατε, για να κάνετε ρουσφετολογικές πράξεις στους παραγωγούς και υπάρχει ευθύνη για 

αυτό. Δεν εισπράττατε τα τέλη. Και μου μιλάτε για νοικοκυριό τώρα; Ε, για όνομα του Θεού. 

Και ακούστηκε εδώ ότι ήταν μύθος η λογοδοσία. Είναι μύθος ότι τα χρέη του Δήμου προς την 

αγορά μειώθηκαν κατά 50%; Είναι μύθος ότι απαλλάχτηκε ο Δήμος από ενοίκια ύψους 

100.000€ το χρόνο; Είναι μύθος ότι βάλαμε φωτοβολταϊκά σε 26 σχολεία; Είναι μύθος ότι 

μειώνουμε τα καύσιμα των απορριμματοφόρων μέσω προγράμματος; Είναι μύθος που κάναμε 

την ηλεκτρονική αποθήκη; Είναι μύθος ότι αξιοποιήσαμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, το 
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τουριστικό περίπτερο, τον Άη-Γιάννη, το περίπτερο, το Δημοτικό Αναψυκτήριο της κοιλάδας, 

το θερινό θεατράκι; Είναι μύθος ότι αξιοποιήσαμε τα κτίρια όλα που κατέρρεαν, δυστυχώς 

τέτοια κατάσταση βρήκαμε, κοιτάξτε πως ήταν οι ξενώνες Χρυσοπηγής και πάτε να δείτε πως 

είναι τώρα, είναι μύθος το Ορφέας που κατέρρεε και τον ανακαινίσαμε εμείς; Είναι μύθος το 

Ορφανοτροφείο που ανακαινίζεται τώρα; Είναι μύθος που το Οικία Μάλλιου κατέρρεε 

παρακαλώ και την ανακαινίσαμε και λειτουργεί τώρα; Είναι μύθος που η ΚΕΔΗΣ όταν την 

πήραμε ήταν στα κακά της τα χάλια, μέσα στις αράχνες και τη βάψαμε, την ανακαινίσαμε, είναι 

μύθος που βάψαμε τους Παιδικούς Σταθμούς, που βάψαμε το Δημαρχείο και το φωταγωγήσαμε 

μετά από τριάντα χρόνια; Είναι μύθος το ότι προσθέσαμε 850.000€ στον τομέα της 

καθαριότητας με την προμήθεια απορριμματοφόρων και τετρακοσίων κάδων ανακύκλωσης; Ότι 

αγοράσαμε εκατόν πενήντα κάδους απορριμμάτων, ότι θα αγοράσουμε τώρα ένα 

απορριμματοφόρο σύμμεικτων σκουπιδιών και κάδο κομποστοποίησης, ότι τοποθετήσαμε 

κοντέινερς, ότι αποκαταστήσαμε τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Προβατά, Άνω Βροντούς μέσω 

προγραμμάτων, ότι έχουμε το Eco-Festival το θεσμό για οικολογική συνείδηση, τα σποτ, είναι 

μύθος, είναι μύθος το εργοστάσιο που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης; Και ποια Τζάκρη 

τώρα, τα ακούω συνέχεα αυτά, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Να μας δώσει η Τζάκρη τα πέντε 

εκατομμύρια που δεν θα έδινε για την επέκταση του ΧΥΤΑ. Δεν γινότανε αυτά. Και όλοι μαζί οι 

Δήμαρχοι, με τον Αντιπεριφερειάρχη, κινηθήκαμε προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν μπορείτε 

να μιλάτε, κ. Φωτιάδη, εσείς τώρα για το ΧΥΤΑ και για το ΧΥΤΥ, όταν προεκλογικά πριν 

γίνετε Νομάρχης στο Παλαιόκαστρο, πηγαίνατε και λέγατε από μηδενική βάση, δεν θα γίνει 

ΧΥΤΑ, αλλά παίρνετε την εξουσία, τον κάνετε το ΧΥΤΑ και όταν τον κάνατε λέγατε όχι 

ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και γρήγορα λέγατε στην ΕΣΑΝΣ πάει να κάνει το εργοστάσιο και τώρα στην 

αντιπολίτευση τον ΧΥΤΥ τον κάνατε ΧΥΤ και ρίξτε όλα τα σκουπίδια και μη γίνει εργοστάσιο 

τώρα. Μα για ποια συνέπεια μιλάμε και για ποια αξιοπιστία; Είναι μύθος ότι μειώσαμε το 

τιμολόγιο του νερού των χωριών κατά 10%, της πόλης κατά 25%, ότι επεκτείναμε το κοινωνικό 

τιμολόγιο σε πέντε χιλιάδες συνδημότες μας, ότι υλοποιούνται έργα ύψους 25.000.000€ από τη 

ΔΕΥΑΣ; Είναι μύθος αυτά τα έργα της ΔΕΥΑΣ που γίνονται, δεν θέλω να τα επαναλάβω, εδώ 

το Μητρούση δεν είχε να πει νερό το καλοκαίρι και λύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημά τους. Είναι 

μύθος οι αναπλάσεις που γίνονται όπως στην... στο Σκούταρι, στην Καμήλα, στην Ορεινή, στο 

Χιονοχώρι, στην Καβάφη, στης Σιγής, στο... στα Νίκαια και σε άλλες και σε άλλα χωριά; Είναι 

μύθος η κοινωνική πολιτική, ότι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 1.750.000€ προσθέσαμε. 

Αυτοκίνητο για ΑΜΕΑ, πρόγραμμα ολοκληρωμένο, για ευπαθείς ομάδες. Κοινωνικό 

παντοπωλείο, κοινωνική κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο. Αυτά είναι για όλον το Δήμο. Δεν είναι 

μόνο για την πόλη. Για τους πάντες είναι. Από το πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου όποιος 

θέλει, μπορεί να πάρει φαγητό, να έρθει να πάρει φαγητό όπως παίρνουν και από την πόλη. 

Μπορεί να πάρει τρόφιμα από το παντοπωλείο, μπορεί να πάρει φάρμακα, μπορεί να πάει στον 

λαχανόκηπο, είναι μύθος ότι 260.000€ θα δώσουμε για εξοπλισμούς στα Ειδικά Σχολεία, είναι 

μύθος ότι η Οικία Μάλλιου την ανακαινίσαμε και λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο; Οι 

διακόσιες πενήντα ράμπες που κάναμε, ο θεσμός για ΑΜΕΑ, λοιπόν. Είναι ψέματα ότι κάναμε 

ό,τι μπορούσαμε για τους γεωργοκτηνοτρόφους. Μα είναι δυνατόν ένας Δήμος να λύσει το 

πρόβλημα της κτηνοτροφίας; Αν είναι δυνατόν. Παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση. Μέσα 

από διάφορες συναντήσεις που γίνονται. Όπως και η τουριστική προβολή. Λοιπόν και σε 

περιόδους κρίσης. Αυτοί που πλήττονται, οι τομείς που πλήττονται είναι ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός. Με νύχια και με δόντια, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να περισώσουμε ό,τι 

μπορούσαμε και να δημιουργήσουμε καινούργια. Όπως η Πανεπιστημιάδα, δεν είναι 

καινούργια; Αλλά τη συνεχίσαμε γιατί έπρεπε να δίνουμε και ιδία συμμετοχή και είπαμε θα 

δώσουμε και ιδία συμμετοχή, η Πανεπιστημιάδα θα συνεχιστεί. Το Eco-Festival εμείς το 

δημιουργήσαμε. Τις Φωτεινές μέρες, εμείς. Τους Πανελλήνιους Αγώνες Πάλης παίδων-

νεανίδων, εμείς τους δημιουργήσαμε. Τον Ορφέα το είπαμε, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Λευκώνα, δεκατέσσερις χιλιάδες βιβλία εκεί φιλοξενούνται. Κάναμε την παιδική και νεανική 
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χορωδία μέσω της ΚΕΔΗΣ της καταραμένης. Λοιπόν. Πίστα skate board. Με χορηγίες. 

Δεκατρία χιλιάρικα ευρώ μάζεψα με τα παιδάκια, πηγαίναμε στους επιχειρηματίες και κάναμε 

την πίστα skate board, πάτε να δείτε πόσο τη χαίρονται. Όπως με τη Γιούλη τη Σπυρίδου την 

Πρόεδρο του Ορφέα, βγήκα στη ζητιανιά και μάζεψα πάνω από 60.000€ για τον Ορφέα. Λοιπόν. 

Είναι μύθος το πέταλο του Δημοτικού Γηπέδου, ότι διαθέσαμε 120.000€ ή τα γήπεδα μπάσκετ 

τώρα που ανακαινίζονται; Λοιπόν, ξέρω ότι πάλι θα αποχωρήσετε, η προσφιλής τακτική και εγώ 

άκουγα τα ίδια πράγματα, τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ προγράμματα, η προσφιλής τακτική, 

αποχώρηση, Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός ...Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Ευτυχώς, 

ο κ. Μηλίδης διαφέρει κατά πολύ από εσάς. Μπορεί να ασκεί την κριτική του και καλά κάνει, 

αλλά ο άνθρωπος έχει έναν πολιτικό πολιτισμό. Αυτό κάνετε. Ξανά φεύγετε. Δεν αντέχετε, 

λοιπόν. Ολοκληρώσαμε το πάρκινγκ πίσω από τη Νομαρχία και το λειτουργούμε, λοιπόν. 

Γκρεμίσαμε τη Δημοτική Αγορά και κάναμε μία ωραιότατη πλατεία εκεί, με τόσες τρικλοποδιές. 

Πεζοδρομήσαμε τμήμα της Μεραρχίας, ολοκληρώσαμε τις αστικές αναπλάσεις, ενταχθήκαμε 

στο πρόγραμμα βιοκλιματικών αναβαθμίσεων, 3.800.000€, για τον Άη-Γιάννη τα είπαμε. 

Στρατόπεδα, μεγάλη επιτυχία. Το 85% των τριών στρατοπέδων το παίρνουμε εμείς. Η 

μεγαλύτερη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος Δήμος που πήρε τόσο μεγάλο 

ποσοστό, αυξήσαμε την περιουσία του Δήμου κατά 300 στρέμματα. Το κεντρικό πάρκο, με τις 

παρεμβάσεις που κάναμε εκεί δώσαμε ζωντάνια και είκοσι στρέμματα στο κεντρικό πάρκο, 

χωρίς να διαθέσουμε χρήματα. Ενώσαμε τους δύο χώρους, είκοσι στρέμματα στην καρδιά της 

πόλης, ανοιχτός δημόσιος χώρος, με το θεατράκι να λειτουργεί, το οποίο επί χρόνια ήταν άντρο 

ναρκομανών, με την πίστα skate board, εκδηλώσεις επίσης γίνονται, ο κόσμος το χαίρεται. 

Λοιπόν και στην Περιφέρεια έργα ύψους 27.000.000€, στα χωριά. Αυτά είναι μύθος; Είναι 

ψέματα; Αυτά δεν θα γίνουν έγιναν. Έγιναν, το βλέπετε και με τα μάτια σας. Ε, για όνομα του 

Θεού, η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει και ένα όριο. Τίποτα δεν ειπώθηκαν για αυτά. 

Αναλώθηκαν στη λακκούβα, σε κάποια καθημερινότητα, σε καμιά πλημμύρα, στις εισηγήσεις 

και σε αυτά. Δυστυχώς αναλώθηκαν σε αυτά. Έχει δίκιο η κα. Σαραντίδου. Μηδέν πολιτικός 

λόγος. Λοιπόν. Κρατάμε το λόγο μας και έτσι τελειώνω, κρατάμε το λόγο μας, υλοποιούμε τις 

προεκλογικές μας δεσμεύσεις, εμείς όταν ήμασταν Αντιπολίτευση, έπαιρνα το πρόγραμμα το 

προεκλογικό του Δημάρχου και του έλεγα. Τι υποσχέθηκες και τι έκανες; Ε, κάντε το και εσείς 

επί τέλους αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνει η αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 

2012, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας ...αύριο, ξεκινάει το Επιστημονικό 

Συνέδριο, σε αυτήν την αίθουσα, στις έξι το απόγευμα. Οφείλουμε όλοι να το αγκαλιάσουμε και 

να είμαστε παρόντες.  

 

 

 

      Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.                                                                 

         

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             
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