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ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  
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  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
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  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
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  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

   

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

   

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρόντες δεν ήταν κανείς .  .   

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

1.  Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2015  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημοτικό ημίωρο έχουμε κλείσει  και νομίζω ότι  πρέπει να 

ξεκινήσουμε.  

 Καλησπέρα σε όλους.  Καλώς ήρθατε και στους αιρετούς και 

στους συμπολίτες μας,  είτε από την πόλη των Σερρών είτε από τις  

τοπικές και δημοτικές ενότητες και κοινότητες.   

 Η σημερινή διαδικασία που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων 

της δημοτικής αρχής έτους 2015 αποτελεί  την κορυφαία διαδικασία 

του Δήμου με τον απολογισμό του δημάρχου και της δημοτικής αρχής.   

  Όσον αφορά την ενημέρωση  δημοτικών συμβούλων, φορέων  

αλλά και πολιτών,  νομίζω  ότι   χρησιμοποιήθηκαν  όλα τα έντυπα  και 

ηλεκτρονικά μέσα. Βέβαια συγκρίνοντας στην αποψινή συγκέντρωση 

με την περσινή συγκέντρωση για τον ίδιο λόγο,  για τον απολογισμό  

πεπραγμένων της δημοτικής αρχής  τολμώ να πω ότι   ένα 10%, 20%  

περισσότερο  κόσμο έχουμε.  

  Θα ήθελα διαδικαστικά να πω στους επικεφαλής των 

παρατάξεων και στους δημοτικούς συμβούλους  ότι  μετά την 

τοποθέτηση και την λογοδοσία του κ.  δημάρχου,  τον λόγο  θα πά ρουν 

οι  επικεφαλής των παρατάξεων  και εάν και εφόσον  μου το επιτρέπουν 

οι  δημοτικοί σύμβουλοι,   να δώσω το λόγο στους πολίτες.  Εάν και 

εφόσον μου το επιτρέπουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι.   Από εσάς 

εξαρτάται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν και δεν προβλέπεται  να τοποθετούνται οι  δημοτικοί σύμβουλοι,  

θα κάνουμε μια υπέρβαση,  όποιος θέλει  να τοποθετηθεί,  να ρωτήσει,   
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θα το κάνουμε δηλαδή πιο ευρύ.   Να αποκτήσει μια  πιο λαϊκή 

ευρύτητα, ας πούμε,  η σημερινή διαδικασία.   

  Όσον αφορά  τον χρόνο ομιλίας,   ο κ.   Δήμαρχος επειδή αυτός 

θα μιλήσει ,  ας πούμε,  περίπου, κύριε Δήμαρχε,   τρία τέταρτα,  οι  

αρχηγοί των παρατάξεων  πόσο χρόνο  θέλετε;   Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Περίπου είκοσι λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ο κ.  Φωτιάδης εδώ, είναι οι  υπόλοι ποι επικεφαλής των 

παρατάξεων, συγνώμη, επειδή κτυπάει το φως δεν βλέπω καλά, γι΄ 

αυτό σας παρακαλώ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισή ωρίτσα; Εντάξει .    Εκεί είμαστε καλά. Και οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  εάν και εφόσον συμφωνήσετε να μιλήσ ουν πρώτα οι  

πολίτες από πέντε λεπτά και σε σας.  Νομίζω είναι καλοί οι  χρόνοι.   

  Θα ξεκινήσουμε  τη διαδικασία  μέσα μας,  κύριε Δήμαρχε.   

Έχετε το λόγο.   

 

Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής 2015.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι,  

αγαπητοί μου συμπολίτες,  στη λογοδοσία του έτους 2015, την οποία 

επιμελήθηκαν οι  υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τους αιρετούς 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

της δημοτικής αρχής,  παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι  δράσεις και 

τα έργα του Δήμου, κατά Διεύθυνση και Τμήματα γ ια το έτος 2015.  

Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να αναφερθώ αναλυτικά σε όλες 

αυτές τις  δράσεις και τα έργα. Είναι βέβαιο ότι  τα έχετε μελετήσει και 

είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας,  αλλά 

και στην κριτική και στον έλεγχο που θα ασκήσ ετε.  

Στον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2015 θα αναφερθώ στο 

έργο και τις  δράσεις της δημοτικής αρχής,  που συνδέονται με τις  

προεκλογικές μας προτεραιότητες,  όπως αυτές τέθηκαν κατά την 

προεκλογική περίοδο το Μάιο του έτους 2014.  

Μια δημοτική αρχή κρίνεται κατά τη διάρκεια της θητείας της 

για τη συνέπειά της,  την ειλικρίνειά της και την αποτελεσματικότητά 

της,  δηλαδή για το τι  υποσχέθηκε προεκλογικά και τι  έργο παρήγαγε 

μετεκλογικά, όπως επίσης και για την ικανότητα της να διαχειρισθεί  

τις  δημοτικές υποθέσεις .  

Προβάλουμε ένα νέο αυτοδιοικητικό παράδειγμα, όπου το ήθος,  

το ύφος,  η συνέπεια,  η ειλικρίνεια και η αποτελεσματικότητα χτίζουν 

μια σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες,  σχέση που αποτελεί  τη 

βάσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μαζί τους.  

 Εμείς προσπαθήσαμε στα δυο αυτά χρόνια της νέας δημοτικής 

θητείας και σε ένα μεγάλο βαθμό το πετύχαμε,  να ανταποκριθούμε στις  

περισσότερες προεκλογικές προτεραιότητες που θέσαμε,  έχοντας πάντα 

ως οδηγό το νοικοκύρεμα του Δήμου και την παραγωγή έργου, με 

στόχο έναν  ελκυστικό,  ανθρώπινο και σύγχρονο Δήμο.  

Επίσης διαχειριστήκαμε τις  δημοτικές υποθέσεις με 

αποτελεσματικότητα και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, 

αψηφώντας το πολιτικό κόστος.  
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Για να δούμε όμως ποιες ήταν οι  δεκαέξι προτεραιότητες που 

θέσαμε προεκλογικά μεγάλο βαθμό το πετύχαμε,  να ανταποκριθούμε 

στις  περισσότερες προεκλογικές για τη δημαρχιακή θητεία 2014 -2019 

και τι  πράξαμε γι’  αυτές;   

 

  1η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η πρώτη μας προτεραιότητα έχει  σχέση με το Περιβάλλον –  

Ενέργεια –  Αναπλάσεις και δεσμευθήκαμε να ολοκληρώσουμε και να 

υλοποιήσουμε έργα που εντάξαμε σε προγράμματα κατά τη διάρκεια 

της δημοτικής περιόδου 2011 -2014 όπως:  

  Οι βιοκλιματικές αναπλάσεις.  

  Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών στο Κολυμβητήριο –  Γυμναστήριο –  

Δημαρχείο.  

  Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό 

Σχολείο και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.   

  Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως –  

Μητρουσίου  

  Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σιγής πόλεως 

Σερρών  

Επίσης δεσμευτήκαμε γ ια να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της 

Πράσινης Αγροτοκτηνοτροφικής Κοινότητας  Ελαιώνα και τις  

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στο Λύκειο Προβατά.  

Τι κάναμε για όλα τα παραπάνω που ανέφερα:  
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 Μέσα στο έτος 2015 ξεκίνησε η υλο ποίηση του έργου των 

βιοκλιματικών αναπλάσεων προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ, ένα έργο 

που αναβαθμίζει  αισθητικά όλη εκείνη τν περιοχή αλλά και βελτιώνει 

το μικροκλίμα της περιοχής.   

Επίσης μέσα στο έτος 2015 ολοκληρώθηκαν οι  παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο,  στο Κολυμβητήριο και στο 

Γυμναστήριο.  Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν,  

παραδείγματος χάρη, στο Δημαρχείο αλλάξαμε κουφώματα, πατζούρια.  

Στο Κολυμβητήριο βάλαμε μπόιλερ,  κάλυμμα στην πισίνα.   Στο 

Γυμναστήριο επίσης αλλάξαμε  κουφώματα, μπόιλερ και τα λοιπά.  

Μέσα στο έτος 2015 ολοκληρώθηκαν οι  παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας –πρέπει να πω ότι  οι  προηγούμενες 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμναστήριο -Δημαρχείο -

Κολυμβητήριο ήταν προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.  

Μέσα στο 2015 επίσης ολοκληρώσαμε τις  παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο και στο 5ο 

Δημοτικό Σχολείο.    

Στο 20ο Δημοτικό Σχολείο αντικαταστήσαμε τον καυστήρα 

πετρελαίου με πέλετς,  εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά, 

αντικαταστήσαμε κουφώματα, εγκαταστήσαμε ανεμιστήρες στις  

οροφές.   

Στο  5ο Δημοτικό Σχολείο θερμαίνεται με την το σύστημα της 

αβαθύς γεωθερμίας.  Δηλαδή με γεωτρύπανο σε πόσα μέτρα βάθος,  ας 

πούμε,  πήγε το γεωτρύπανο στην γη και παίρνουνε ζεστό νερό από εκεί  

και ζεσταίνεται έτσι όλο το κτίριο.   
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Επίσης αντικαταστήσαμε τα κουφώματα. Μονώσαμε την 

εξωτερική τοιχοποιία,  αντικαταστήσαμε τις  λάμπες,  τις  συμβατικές 

λάμπες με νέους λαμπτήρες υψηλής απόδοσης.   

Μέσα στο 2015 συνεχίστηκε το αποχετευτικό έργο Σκουτάρεως 

Σιγής,  το οποίος είχε ξεκινήσει το 2014. Ένα έργο προϋπολογισμού 11 

εκατ.  ευρώ.  

Επίσης μέσα στο ΄14 συνέχισε και το έργο της κατασκευής του 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής προϋπολογισμού 

2.800.000 ευρώ  

Σχετικά με το πρόγραμμα «Πράσινης Αγροτοκτηνοτροφικής 

Κοινότητας Ελαιώνα» πρέπει να σας πω ότι  ήμασταν μέσα στους επτά 

Δήμους σε όλη την Ελλάδα που αξιολογήθηκαν θετικά στο πρόγραμμα 

αυτό.   

 Και ενώ ήμασταν έτοιμοι και οι  επτά Δήμοι,  να ενταχθούμε 

οριστικά,  το καλοκαίρι του 2014 η τότε κυβέρνηση πάγωσε το 

πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων.  

Από το 2014 και μετά άρχισε ένας Γολγοθάς για τους επτά 

δημάρχους,  έχουμε κάνει  πάρα πολλές συσκέψεις μέχρι τώρα, 

βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές στα υπουργεία,  πήραμε πολλές 

υποσχέσεις και τολμώ να πω ότι  μας κορόιδεψαν και η προ ηγούμενη 

κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις  υποσχέσεις που μας 

δίνανε μέχρι τώρα, ότι  δήθεν θα βρεθούν χρήματα για να υλοποιηθεί  

το πρόγραμμα. Και ακόμα δίνουν υποσχέσεις,  δεν ξέρω, μακάρι να 

βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθεί  το πρόγραμμα αλλά  το βλέπω 

αρκετά δύσκολο.  

Όσον αφορά έργο «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και 

χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Λύκειο Προβατά», για να 
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δείτε δηλαδή πως λειτουργεί  το κράτος,  εδώ όχι μόνο αξιολογηθήκαμε 

θετικά,  ενταχθήκαμε οριστικά,  υπογράψαμε κ αι σύμβαση τον 

Οκτώβριο του 2014, στείλαμε τα τεύχη δημοπράτησης στο Υπουργείο 

και μετά το Υπουργείο άρχισε να κόβει έργα από πολλούς Δήμους.  

Γιατί;  Γιατί  δεν είχαν χρήματα.  

Και τους λέγαμε ότι  καλά, γιατί  μας βάλατε σε αυτόν τον κόπο 

από την στιγμή που δεν είχατε χρήματα; Γιατί  μας βάλατε στον κόπο 

να κάνουμε μελέτες;  Μας εντάξατε στο πρόγραμμα, υπογράψαμε 

συμβάσεις και τα λοιπά;  

Αυτή την πρόταση για τις  παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

στο Λύκειο Προβατά την καταθέσαμε τώρα στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ –

ΣΚΟΠΙΑ με συντονιστή εταίρο το Δήμο Valadovo των Σκοπίων. 

Πιστεύουμε,  ελπίζουμε ότι  θα πάει καλά.  

 Στην πρώτη μας πάντα Προτεραιότητα, που έχει  σχέση με το 

περιβάλλον -  ενέργεια –αναπλάσεις και συγκεκριμένα στην δεύτερη 

παράγραφο, εάν δεις  κανείς  το πρόγραμμά μας,  αναφέρουμε ότι  

διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων για προτάσεις 

ύψους 28 εκατ.  ευρώ.  

 Ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας στα διάφορα υπουργεία.  

Καταθέσαμε προτάσεις ως Δήμος ύψους 13 εκατ.  ευρώ και ως ΔΕΥΑ 

14 εκατ.  ευρώ.  

 Να αναφέρω κάποια έργα, κάποιες προτάσεις που έχουμε 

καταθέσει ως Δήμος:  

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 

και στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινής.  
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Αναβάθμιση 28 παιδικών χαρών. Μια πρόταση ύψους 3.000. 000 

ευρώ.  

Πρόταση για την ολοκλήρωση του κλειστού κολυμβητηρίου στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας πρόταση για την ολοκλήρωση του κλειστού 

γυμναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη. Δυο ημιτελή έργα τα οποία είχαν 

ξεκινήσει από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004. έμειναν ημιτελή διότι  δεν 

υπήρχαν χρήματα, έμειναν ημιτελή από το 2008, 2009. Έχω κάνει πάρα 

πολλές προσπάθειες παντού, δυστυχώς δεν δίνουν λεφτά, μόνο μέσω 

προγραμμάτων.  

Για την ΔΕΥΑΣ για έργα ύδρευσης –αποχέτευσης.   

Ήδη έχουμε κατατεθειμένες προτάσεις και περιμένουμε να 

ανοίξουν προγράμματα. Έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες παντού, 

δυστυχώς δεν δίνουν λεφτά, μόνο μέσω προγραμμάτων.   

Για την ΔΕΥΑΣ για έργα ύδρευσης –αποχέτευσης.   

Ήδη έχουμε κατατεθειμένες προτάσεις και περιμένουμε να 

ανοίξουν προγράμματα ύψους 14 εκατ.  ευρώ . Κατατεθειμένες 

προτάσεις.  Άλλο που έχει  η ΔΕΥΑΣ στα συρτάρια της μελέτες ύψους 

πάνω από 60 εκατ.  ευρώ.  

 

  2Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν το αυτοκινητοδρόμιο.  Είχαμε 

υποσχεθεί  για το αυτοκινητοδρόμιο ότι  θα αποκαταστήσουμε την πίστα 

που είχε πάθει ζημιά λόγω τεχνικού λάθους και θα συνεχίσουμε την 

προσπάθεια για την αναπτυξιακή της πορεία.   

Πράγματι αποκαταστήσαμε την ζημιά που έπαθε η πίστα.  Το 

αυτοκινητοδρόμιο βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία αυτή την στιγμή 
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και θέλουμε να το κάνουμε πιο ανταγωνιστικό.  Θέλουμε να 

βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την πίστα,  να την κάνουμε με τις  

τελευταίες προδιαγραφές,  πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλή και στο 

αυτοκινητοδρόμιο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις επίσης που θα είναι 

πιο ελκυστικό.   

Θέλουμε να κρατήσουμε τους φίλους του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού που ήδη έχουμε και όχι  μόνο να τους κρατήσουμε αυτούς 

και να τους αυξήσουμε,  διότι  πρέπει να σας πω ότι  αυτοκινητοδρόμια 

ετοιμάζουν και η Ρουμανία και η Βουλγαρία.   

Γι΄ αυτό τον λόγο σύντομα θα έρθει  στο Δημοτικ ό Συμβούλιο,  θα 

πάρουμε απόφαση για να εγκρίνουμε μια μελέτη και να ξεκινήσουν 

αυτά τα έργα τα οποία θα κάνουν πιο ανταγωνιστικό το 

αυτοκινητοδρόμιο.   

 

3η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Τρίτη προτεραιότητα μας είναι η Ύδρευση –  Αποχέτευση.  

Τι είχαμε υποσχεθεί  προεκλογικά στον τομέα αυτό; Στην 3 η  μας 

Προτεραιότητα που έχει  σχέση με την Ύδρευση –  Αποχέτευση;  

Είχαμε υποσχεθεί  να ολοκληρώσουμε μελέτες για αποχετευτικά 

δίκτυα στις  τοπικές κοινότητες και οικισμούς και να διεκδικήσουμε τη 

χρηματοδότηση των μελετών αυτών και την υλοποίησή τους,  μέσω 

προγραμμάτων, όταν αυτά ανοίξουν.  

Πράγματι ολοκληρώσαμε μελέτες αποχετευτικών δικτύων για την 

Κ. Καμήλα, Κουβούκλιο,  Άνω Καμήλα, Μονοκκλησιά,  Προβατά, Κ. 

Δένδρα, Ελαιώνα, Ξηρότοπο, Μετόχι και συνεχίζεται η εκπόνηση 

μελετών και για τις  υπόλοιπες κοινότητες.  
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Επίσης η ΔΕΥΑΣ, όπως είπα και προηγουμένως, έχει  έτοιμες 

μελέτες συνολικού ύψους πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλο το Δήμο για να τις  καταθέσει προς 

ένταξη σε προγράμματα, όταν αυτά ανοίξουν.  

Αξίζει  να αναφερθεί ότι  μέσα στο 2015 ολοκληρώθηκε το έργο 

“Αποχέτευση της Κοινότητας Χριστός” προϋπολογισμού 940.000€, που 

χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –  

ΘΡΑΚΗ 2007 –  2013.  

Η ΔΕΥΑΣ μέσα στο 2015 ολοκλήρωσε τη μελέτη για να λύσει 

οριστικά το πρόβλημα του νερού, της ποσότητας και της ποιότητας που 

υπάρχει στο Μητρούσι,  αλλά και γενικότερα στα χωριά Μονοκλησσιά 

–  Α. Καμήλας –Προβατά, υπάρχει έτοιμη μελέτη και μέσα στο ΄15 

ξεκίνησε η διαδικασία του διαγωνισμού.  

Θέλουμε να πιστεύουμε,  είναι το θέμα τώρα στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο,  ελπίζουμε να πάρουμε την έγκριση, να υπογράψουμε την 

σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο αυτό που είναι προϋπολογισμού 

2.500.000 ευρώ.  

Την ίδια μελέτη,  μελέτη διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων 

κάναμε και για τις  Κοινότητας Σκουτάρεως,  Πεπονιάς,  

Κωνσταντινάτου και Αγ. Ελένης προϋπολογισμού 3.500.000€.  

Η ΔΕΥΑΣ κατά το έτος 2015 υλοποίησε έργα συντήρησης 

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού σε όλο 

τον Δήμο  526.000€.  

Στις 27 Νοεμβρίου 2015 ψηφίστηκε απ ό το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΔΕΥΑΣ η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ.  
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Η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ ήταν 

επιβεβλημένη, διότι  προστέθηκαν στη ΔΕΥΑΣ 1εκατ.  € περίπου νέες 

ανελαστικές δαπάνες.  

Το τιμολόγιο του νερού,  η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ 

αφορά τα χωριά που ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σερρών με τον 

Καλλικράτη και όχι  τον πρώην Δήμο Σερρών, διότι  το τιμολόγιο του 

νερού στον πρώην Δήμο Σερρών είναι 4,5 φορές πιο ακριβό από ότι  

στα συγκεκριμένο χωριά.   

Το τιμολόγιο του νερού θα είναι διαφορετικό στα χωριά που δεν 

έχουν αποχέτευση από τα χωριά που έχουν αποχέτευση. Και 

συγκεκριμένα σε βάθος τριετίας,  δηλαδή το ΄18 τα χωριά που δεν 

έχουν αποχέτευση θα πληρώνουν τα μισά χρήματα από ότι  πληρώνουν 

οι  κάτοικοι πρώην Δήμου Σερρών. Ενώ τα χωριά που έχουν ή θα έχουν 

αποχετευτικά δίκτυα, ασφαλώς και θα πληρώνουν όσο πληρώνουν και 

οι  κάτοικοι του πρώην Δήμου Σερρών.  

Εδώ τώρα για την αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να 

υπενθυμίσω και να πω ότι  στο προεκλογικό μας πρόγραμμα του 2014 

δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής 

πολιτικής της ΔΕΥΑΣ και αυτό διότι  ήταν γνωστό ότι  θα 

ολοκληρωνόταν και θα λειτουργούσαν σε κάποια χωριά αποχετευτικά 

δίκτυα και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει  το τιμολό γιο 

του νερού όπως ήταν.   

Ενώ στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2002 γράφαμε ξεκάθαρα 

ότι  δεν πρόκειται να εξισωθεί το τιμολόγιο του νερού στα χωριά με το 

τιμολόγιο το νερού της πόλης και πράγματι το τηρήσαμε αυτό στην 

προηγούμενη θητεία,  όχι  μόνο δεν εξισώθηκ ε,  μειώσαμε το τιμολόγιο 

του νερού κατά 25% στην πόλη και κατά 10% στην ΔΕΥΑΣ.   
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4η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

 

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει  σχέση με την τοπική οικονομία –  

ανάπτυξη.  

Ο στόχος της τόνωσης της τοπικής αγοράς,  της αγροτικής 

οικονομίας και του τουρισμού,  που έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμά 

μας,  διευκρινίζουμε ξεκάθαρα ότι  μπορεί να επιτευχθεί  κυρίως με την 

εκμετάλλευση όλων των πιθανών προγραμμάτων και 

χρηματοδοτήσεων.  

Ότι μόνο μέσα από προγράμματα πλέον μπορείς να κάνεις  αυτά 

που θέλεις .  Δεν υπάρχουν χρήμ ατα από το κράτος.  Μέσα μόνο από 

πρόγραμμα ευρωπαϊκά ή εθνικά μπορείς να κάνεις  κάτι .  Και προς αυτή 

την κατεύθυνση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

εξασφάλιση και υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, όταν αυτά 

ανοίξουν.  

Ο Δήμος Σερρών μέσω του τμήματος Τουρισμού κατά το έτος 

2015 συμμετείχε σε διεθνείς  εκθέσεις τουρισμού τόσο του εσωτερικού 

όσο και του εξωτερικού, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή των 

τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου μας,  με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών –  

τουριστών και την τόνωση της τοπικής μας κοινωνίας.  

Επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργάνωσε το θεσμό 

«Φεστιβάλ Μπουγάτσας και Τοπικών Προϊόντων –  Bougatsa days 

2014» σε συνεργασία με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και 

Μπουγατσοποιών Νομού Σερρών με μεγάλη απήχηση τόσο στον 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

επιχειρηματικό κόσμο όσο και στους Σερραίους πολίτες που έχουν 

αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό από την πρώτη χρονιά.   

Στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει  αναλάβει ο Δήμος Σερρών 

για την καλλιέργεια και ενίσχυσ η των δεσμών φιλίας με γειτονικούς 

λαούς,  το Δ.Σ.  ενέκρινε μέσα στο 2015 την ανακήρυξη του Προέδρου 

της Σερβικής Δημοκρατίας κ.  TOMISLAV NIKOLIC ως επίτιμου 

δημότη του Δήμου Σερρών και παράδοση σ’ αυτόν του χρυσού 

κλειδιού της πόλης,  λόγω του ότι  θα μας επ ισκεπτόταν το 2016.  

Πρέπει να  υπενθυμίσουμε ότι  τον Δεκέμβριο του 2014 είχε 

προηγηθεί  επίσκεψη δική μου με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού τον κ.  

Γρηγοριάδη στην Προεδρεία της Σερβικής Δημοκρατίας και ήταν 

μεγάλη τιμή που μας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο  Σέρβος 

Πρόεδρος και εκεί  του έδωσα την πρόσκληση για να επισκεφτεί  την 

πόλη μας και πράγματι την επισκέφτηκε,  όπως γνωρίζετε,  το 2016. Τον 

Απρίλιο.  

 

  5η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

 Η πέμπτη Προτεραιότητά μας έχει  σχέση με την κοινωνική 

πολιτική,  σύμφωνα με την οποία συνεχίζουμε τις  δράσεις που 

ξεκινήσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας,  

όπως την Κοινωνική Κουζίνα,  το Κοινωνικό Φαρμακείο.  

 Και εδώ θα σταθώ λίγο για να πω αξίζουμε να υπογραμμίσουμε 

την πολύ σημαντική  δράση και προσφορά του Κοινωνι κού 

Φαρμακείου,  σε συνεργασία πάντα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον 

οποίο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά δημόσια και κυρίως τον πρόεδρό 

του,  για την άριστη συνεργασία που έχουμε.   
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Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Σερρών έχει  προσφέρει 

σημαντικές ποσότητες φαρμάκων σε ιδρύματα του Νομού, στην 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στους κατοίκους απομακρυσμένων νησιών 

όπως Λειψοί και Αγαθονήσι,  στους Σύριους πρόσφυγες,  στους 

πλημμυροπαθείς Σέρβους,  στους Παλαιστίνιους,  στην οργάνωση 

“Γιατροί χωρίς σύνορα”  και τα λοιπά.   

Η προσφορά και η δράση του Κοινωνικού Φαρμακείου 

συνεχίζεται.  

Επίσης,  έχουμε τον  δημοτικό μας λαχανόκηπο, όπως επίσης και  

το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας,  που 

συνεχίζει  την λειτουργία και την δράση του,  έχουμε  το κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών  που 

στοχεύει  στην στήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων όπως 

ασθενείς ,  ηλικιωμένοι,  μοναχικά άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες και 

τα λοιπά, ενώ παράλληλα  καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την επέκταση των δράσεων αυτών, όπως άλλωστε το διατυπώνουμε στο 

πρόγραμμά μας,  μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Κοινωνικής Πολιτικής,  που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

Μέσω του προγράμματος αυτού όπως βλέπετε οι  

εξυπηρετούμενοι μετρούν,  ξέρω εγώ, την πίεσή τους για να 

παρακολουθούν την υγεία τους.  Υπάρχουν συσκευές εντοπισμού θέσης 

που ενημερώνουν σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται τα άτομα που 

πάσχουν από άνοια.  Εάν χαθεί δηλαδή κάποιο άτομο υπάρχει η 

συσκευή εντοπισμού θέσης που δείχνει  που βρίσκετα ι.   

Επίσης,  σύμφωνα πάντα με αυτό το πρόγραμμα, όπως βλέπετε η 

κυρία αυτή φοράει στο χέρι της ένα λουράκι έχει ,  με τον ειδικό 

αισθητήρα ανίχνευσης πτώσης.  Δηλαδή στην περίπτωση που πέσει ο 
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ηλικιωμένος,  αμέσως το κουμπάκι αυτό ειδοποιεί  την υπηρεσία 

γραμμής  ζωής και δίνουν τις  πρώτες βοήθειες.   

Ολοκληρώσαμε μέσα στο 2015  την  προμήθεια του εξοπλισμού 

Ειδικών Σχολείων. Μια προμήθεια με κομπιούτερ και διάφορα άλλα 

πράγματα και άλλο εξοπλισμό, διάφορα εξοπλισμό προϋπολογισμού 

360.000€  

Ο Δήμος Σερρών μέσα στο 2015 χρηματοδοτήθηκε με το ποσό 

των 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Μακεδονίας –  Θράκης και 

εγκατέστησε υβριδικό σύστημα για να θερμαίνει  την  πισίνα του 

Ειδικού Σχολείου με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου και 

τοποθέτησε κάλυμμα στην πισίνα για να διατηρείται το νερό ζεστό.  

Πράγματι,  τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ την πισίνα αυτή.  

Πρέπει να πω ότι  μέσω  της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας 

στις  10 Οκτωβρίου 2014 καταθέσαμε στο Υπουργείο Εργασίας 

πρόταση προϋπολογισμού 107.000 ευρώ για το Πρόγραμμα « Στέγασης 

και επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών», σύμφωνα με το οποίο 

μπορεί να γίνεται επισκευή σπιτιών ή να πληρώνεται το ενοίκιο ή να 

δίνονται χρήματα για τον εξοπλισμό του σπιτιού ή χρήματα για 

καθημερινά έξοδα.  

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε μέσα στο ΄15  και ήδη άρχισε η 

υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Μέσα στο 2015.  

Με αφορμή, επίσης,  την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιήσαμε στις  3 

Δεκεμβρίου 2015 το θεσμό «Φωτεινές μέρες»,  αφιερωμένο στα Άτομα 

με Ειδικές Ανάγκες.   
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Όπως κάθε χρόνο και για τις  γιορτές των Χριστουγέννων και 

Πάσχα ο Δήμος  προσέφερε δέματα αγάπης σε άπορους δημότες και 

οικονομική ενίσχυση σε πολίτες λόγω ένδειας.  

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες μικρο -παρεμβάσεις,  αλλά παρεμβάσεις 

ουσίας,  γιατί  έχουν σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών 

όπως:  

  Τοποθετήθηκαν μεμβράνες ασφαλείας στα τζάμια όλων των 

παιδικών σταθμών. Αλλάχθηκαν  

  Αλλάχθηκαν τα κουφώματα του 2ου Παιδικού Σταθμού.  

  Τοποθετήθηκαν αντιολισθητ ικά πατώματα και ανακαινίσθηκαν οι  

χώροι υγιεινής του 1ου Παιδικού Σταθμού και του 2ου 

Βρεφονηπιακού Σταθμού.  

Τέλος,  ο Δήμος Σερρών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης της 

Κ.Ε.Δ.Η.Σ. συνεχίζει  την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών του ΚΔΑΠ, 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ ,  όπως έχουμε δεσμευθεί.  

Την 11η Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 

νέου κτιρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών προϋπολογισμού 

4εκατ.  ευρώ.  

Είναι ένα διαχρονικό έργο που ξεκίνησε από την πρώην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και κατ ασκευάστηκε και 

ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Σερρών. Ένα ολοκαίνουργιο σχολικό 

κτίριο σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες 

λειτουργίας.   

 

  6η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
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Δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάναμε στις  

προτεραιότητες μας την οικονομική κατάσταση του Δήμου, η οποία 

αποτελεί  την 6η Προτεραιότητά μας.  

Στόχος μας για τη νέα δημοτική περίοδο είναι ο μηδενισμός του 

χρέους του Δήμου και η δυνατότητα του Δήμου να αποπληρώνει τα 

χρέη του προς την αγορά το αργότερο σε έξι  μήνες.   

Στο τέλος του ΄15 τα χρέη προς την αγορά μειώθηκαν πάνω από 

84%.  

Αξίζει  να σημειωθεί επίσης ότι  τα έσοδα από την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 100.000 ευρώ. Στο τέλος του 

2011 ήταν 195.000 ευρώ, ενώ στο τέλος του 2016, τώρα είναι 292.000 

ευρώ.  

Μπορεί να μην είναι οι  100.000 πάρα πολλά λεφτά, όμως δείχνει  

την προσπάθειά μας για νοικοκύρεμα του Δήμου και μάλιστα σε 

τέτοιες εποχές δεινής οικονομικής χρήσης να μπορείς να αυξάνεις  τα 

έσοδά σου, νομίζω είναι κάτι  το θετικό.   

 

  7Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η έβδομη προτεραιότητά μας αναφέρεται στα έργα αναπλάσεων, 

πλατειών, διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων, αναβαθμίσεις  

παιδικών χαρών και τα λοιπά, για τις  τοπικές και δημοτικές 

κοινότητες,  για τις  γειτονιές και οικισμούς.   

Για την προτεραιότητά μας αυτή διευκρινίζουμε στ ο προεκλογικό 

μας προγράμματα ότι  τα έργα αυτά τα διεκδικούμε μέσω Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  
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Τέτοια έργα υλοποιούμε και μέσω ΣΑΤΑ. Τα λεφτά δηλαδή που 

δίνει  η πολιτεία στους Δήμους,   όμως η ΣΑΤΑ, όπως γνωρίζετε,  λόγω 

της οικονομικής κρίσης μειώθηκε  τα τελευταία έξη χρόνια κατά 65%. 

Για να το καταλάβετε θα σας πω δυο νούμερα. Ο Δήμος Σερρών πριν 

από την κρίση, πριν από το ΄11,  όταν ήταν μόνος του ο Δήμος Σερρών, 

χωρίς να μπουν τα χωριά,  από ΣΑΤΑ έπαιρνε 2.200.000 ευρώ τον 

χρόνο. Μετά το ΄11,  όταν  μπήκαν και οι  άλλοι τρεις  Δήμοι και οι  δυο 

Κοινότητες,  δηλαδή ο Δήμος Σερρών είναι τώρα ο μισός Νομός,  η 

ΣΑΤΑ που παίρνουμε είναι 1.000.000 ευρώ. Για πείτε μου, που πρώτα 

να την διαθέσεις;   

Από το τοπικό πρόγραμμα LEADER ολοκληρώθηκε κατά τη 

διάρκεια του έτους 2015 το έργο “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 

οικισμού ‘Χιονοχωριού’,  ένα έργο προϋπολογισμού 440.000€.  

Επίσης,  μέσα στο έτος 2015 ξεκίνησε το έργο της ανάπλασης της 

οδού Τσαλοπούλου, 120.000€ που χρηματοδοτείται από το Πράσινο 

Ταμείο.  

Στο έτος 2015 ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου των 

«Διανοίξεων οδών στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών» 

προϋπολογισμού 400.000€ ευρώ, χρήματα από την εισφορά σε χρήμα.  

Σε σημείο αυτό αξίζει  να υπενθυμίσουμε ότι  στη περιοχή Σιγής 

από το 2011 έως και τώρα υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 

3.300.000€. Ποτέ δεν διατέθηκαν σε τόσο χρονικό διάστημα, ποτέ 

άλλοτε,  τόσα λεφτά στην περιοχή εκείνη.   

Κατά την διάρκεια του έτους 2015 ξεκίνησε και η κατασκευή του 

πεζοδρόμου της οδού Μεραρχίας ή Κωνσταντίνου Καραμανλή, από την 

πλατεία Κρονίου μέχρι την οδό 29ης Ιουνίου.  Ένα έργο 

προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.  
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Έργα αναπλάσεων, διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων, 

κατασκευή πεζοδρομίων κλπ. συνολικού ύψους 57.000 € υλοποιήθηκαν 

και μέσω της ΣΑΤΑ του έτους 2015 στις  Κοινότητες:  Επτάμυλοι,  

Λευκώνα,  Βαμβακούσα, Κάτω Καμήλα, Κωνσταντινάτο.   

Επίσης,  από τη ΣΑΤΑ 2015 διατέθηκε το ποσό των 15.000 € για 

συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων και το ποσό των 10.000 € 

για συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Σερρών.  

Θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία να επισημάνω και να πω ότι  

έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο μελέτη προϋπολογισμού, έτοιμη 

μελέτη,  πλήρης μελέτη,  πάνω από  3.000.000€ για τη αναβάθμιση 

είκοσι οκτώ παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο Σερρών.  

Επίσης,  καταθέσαμε μελέτη για τη δημιουργία και αναβάθμιση 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 1.230.000 €.  

Αξίζει  να σημειωθεί,  ότι  αποτελεί  αδιαμφισβήτητο γεγονός η 

δίκαιη κατανομή της ΣΑΤΑ από τη δημοτική αρχή σε όλες τις  

δημοτικές ενότητες και τα χωριά ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν.  

Επίσης,  εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων 

και υλοποιούμε έργα σε όποια χωριά έχουν τις  προϋποθέσεις για 

ένταξή τους σε προγράμματα.  

Να υπογραμμίσουμε,  ότι  τα χρήματα που διατέθηκαν στα χωριά,  

γιατί  ακούγεται ότι  στα χωριά δήθεν δεν κάνουμε έργα και τα λοιπά, 

τα χρήματα που έχουμε διαθέσει στα χωριά για έργα, κυρίως μέσω 

προγραμμάτων και από την ΣΑΤΑ, από το 2011 μέχρι και το 2015, 

είναι 16.000.000 €.  

Και όποιος θέλει  να τα πούμε και αναλυτικά, θα τα πούμε και 

αναλυτικά. Όμως δεν είναι μόνο τα διάφορα έργα που υλοποιούνται  

στα χωρία του Δήμου. Δηλαδή αυτή η καραμέλα ότι  δήθεν δεν γίνεται 
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τίποτα στα χωριά και γίνονται όλα στην πόλη. Αυτό είναι μύθος,  είναι 

ψέμα.  Δεν είναι μόνο τα έργα αλλά και όποιες υπηρεσίες παρέχει  ο 

Δήμος στην πόλη, τις  ίδιες υπηρεσίες παρέχει  και σε όλ α τα χωριά,  

όπως: αποκομιδή απορριμμάτων. Όπως γίνεται στην πόλη γίνεται και 

στα χωριά.  Συντήρηση πρασίνου, η αγροτική οδοποιία,  η συντήρηση 

σχολείων, των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ. Επίσης,   τα κοινωνικά 

τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και των τελών καθαριότητας,   η κοιν ωνική 

πολιτική του Δήμου, απευθύνονται σε όλο τον Δήμο, όχι  μόνο στην 

πόλη.  

 

  8Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και 

η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η όγδοη προτεραιότητά μας.  

Όπως έχουμε διατυπώσει στην προτεραιότητά μας αυτή, μέσω 

του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020, θα διεκδικήσουμε προγράμματα για τη 

βελτίωση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

ψηφιακής σύγκλισης του Δήμου. Αυτά τα γράφουμε στο προεκλογικό 

μας πρόγραμμα.  

Ήδη έχουμε εντάξει  στο επιχειρησι ακό πρόγραμμα του Δήμου 

Σερρών 2014 -2020 το έργο “Ψηφιακή διακίνηση εγγράφων” για να το 

διεκδικήσουμε μέσω του νέου ΕΣΠΑ.  

Μέσα στο 2015 υλοποιήθηκε η εφαρμογή της ενημέρωσης των 

δημοτών για εκδηλώσεις -ανακοινώσεις του Δήμου μέσω του κινητού 

των πολιτών.  

Επίσης,  κατά τη διάρκεια του έτους 2015, πάντα στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής σύγκλισης,  
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ξεκινήσαμε τις  διαδικασίες για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του 

Δήμου και την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών 

του Δήμου από τους δημότες.   

Οι δύο αυτές δράσεις υλοποιούνται από έσοδα του Δήμου. Από 

τα δικά του έσοδα που έχει  ο Δήμος.   

Με στόχο την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

και συγκεκριμένα του αμαξοστασίου τοποθετήθηκαν κάμερες που 

καλύπτουν μέρα -νύχτα τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό 

χώρο του αμαξοστασίου.  

Στην όγδοη αυτή προτεραιότητα υποσχεθήκαμε την ενίσχυση και 

βελτίωση της λειτουργίας του ‘Γραφείου Καθημερινότητας του 

Πολίτη’ και τη λειτουργία ειδικού συνεργείου που θα ασχολείται 

αποκλειστικά με τα μικρά καθημερινά προβλήματα του πολίτη,   όπως 

σπασμένα πλακάκια,  καμένες λάμπες,  κάδοι απορριμμάτων, παιδικές 

χαρές,  κατεστραμμένα παγκάκια και τα λοιπά.  

Πράγματι,  για την αντιμετώπιση των μικρών και καθημερινών 

προβλημάτων του πολίτη,  λει τουργεί  ειδικό συνεργείο που αποτελείται 

κυρίως από διάφορους τεχνίτες,  όπως μαραγκός,  βαφέας,  σιδηράς,  

αυτό είναι το προσωπικό του Δήμου και τα λοιπά και κανέναν δυο 

ακόμα, που ασχολούνται αποκλειστικά με την καθημερινότητα.  

Επίσης το γραφείο ‘Καθημερινότητας του Πολίτη’ ενημερώνει 

και απαντά στα διάφορα αιτήματα που καταθέτουν οι  πολίτες.   

 

  9Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η 9η  Προτεραιότητα έχει  σχέση με τον Πολιτισμό και Αθλητισμό.  
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Δεσμευθήκαμε για να συνεχίσουμε τις  πολιτιστικές  και να 

ενισχύσουμε τις  πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες που 

επιτελούνται σε όλο το Δήμο και την καθιέρωση νέων θεσμών κυρίως 

μέσω προγραμμάτων.  

Πράγματι,  όσες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνταν πριν από το 2011 συνεχίσαμε να τις  υλοποιούμε,  

όπως,  παραδείγματος χάρη, ‘Η  Αστροβραδιά’,  Το  Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα Στίβου, η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, η 

Πανεπιστημιάδα. Αυτοί ήταν θεσμοί τους οποίους βρήκαμε και 

συνεχίσαμε να τους υλοποιούμε.    

Κοντά σε αυτούς τους θεσμούς που βρήκαμε προσθέσαμε περίπου 

άλλους δέκα καινούργιους θεσμούς στην θητεία μας από το ΄11 και 

συνεχίζουμε να τους υλοποιούμε και μέχρι τώρα.  

Νέοι θεσμοί όπως είναι το ECO Festival ,  η  ‘Πολιτεία των 

Ευχών’,  το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης,  το   Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών, οι  ‘Φωτεινές Μέρες’,  το ‘Bougatsa 

days’,   το Φεστιβάλ Μουσικών του Κόσμου, το Μαθητικό Μουσικό 

Φεστιβάλ, τα Μουσικά Σύνολα της ΚΕΔΗΣ με την παιδική νεανική 

χορωδία και τη Φιλαρμονική, η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση “Στολίζω 

την πόλη μου”.  

Επίσης,  το καλοκαίρι στο θερινό θεατράκι υπάρχει η εβδομάδα 

ερασιτεχνικού θεάτρου, που παίζουν ερασιτεχνικά θέατρα από όλο τον 

Νομό αλλά και βραδιές κινηματογράφου, όπου προβάλλονται ποιοτικές 

ξένες και ελληνικές ταινίες.   

Στοχεύουμε στην καθιέρωση και νέων θεσμών μέσω 

προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό από το ΔΗΠΕΘΕ στις 7 Οκτωβρίου 

2015 κατατέθηκε η πρόταση ‘Balkan Fringe Festival’ ,  που 
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χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα GREATIVE EUROPE για να  

συμμετέχει  το ΔΗΠΕΘΕ ως εταίρος.   

Για τον αθλητικό τομέα έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:  

Μετά την αναβάθμιση των δύο υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ στην 

κοιλάδα Αγ. Αναργύρων και στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας,  

ανακαινίσαμε τα γήπεδα τένις  στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων 

προϋπολογισμού 100.000 €,  μέσω του προγράμματος “SPORTS FOR 

ALL”. Μέσα στο 2015 αυτό.   

Αξίζει  να τονίσουμε τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο 

κολυμβητήριο και στο γυμναστήριο της κοιλάδας των Αγ. Αναργύρων, 

μετά τη σύνδεσή τους με το φυσικό αέριο.   

Έχουμε μια οικονομία περίπου 30,  40% Χατζημαργαρίτη; Εκεί 

μέσα.  

Επίσης άλλα έργα μικρότερης κλίμακας  αλλά απαραίτητα για τη 

λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών, που 

υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2015 είναι τα εξής:  

  Η ανακαίνιση των αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων διαιτητών 

και της αίθουσας συνεντεύξεων στο δημοτικό γήπεδο Σερρών.  

  Οι ελαιοχρωματισμοί και η συντήρηση της αίθουσας Άρσης 

Βαρών στο δημοτικό γήπεδο Σερρών και η προσθήκη 

κλιματισμού.  

  Η προμήθεια καλύμματος για την πισίνα του κολυμβητηρίου.  

  Η στεγανοποίηση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου 

Ομόνοιας  

  Η μερική στεγανοποίηση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου 

της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.  
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  Η ανακαίνιση τουαλετών στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας 

Αγ. Αναργύρων.  

  Η συντήρηση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου Σκουτάρεως.  

  Η περίφραξη γηπέδου Σκουτάρεως  

  Η τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματο ς στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

Σκουτάρεως.   

Συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2015 οι  εργασίες 

στατικής επάρκειας στο νότιο πέταλο του δημοτικού γηπέδου, 

προϋπολογισμού 600.000€, με στόχο την ασφάλεια των θεατών.  

Μέσα στο 2015 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “ SPORTS FOR 

ALL” προϋπολογισμού 340.000€  

 

  10Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Στη δέκατη προτεραιότητά μας περιλαμβάνεται η Καθαριότητα -

Διαχείριση απορριμμάτων.  

Στην προτεραιότητά μας αυτή γράφουμε στο πρόγραμμα ότι  για 

τη νέα δημοτική περίοδο 2014 -2019, δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη 

βαρύτητα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και της διαχείρισης των 

απορριμμάτων με την προμήθεια και άλλων κάδων ανακύκλωσης,  

κομποστοποίησης,  σύμμεικτων απορριμμάτων, προμήθεια και άλλων 

απορριμματοφόρων κ.α. ,  μέσω προγραμμάτων.  

Όταν ανοίξουν προγράμματα θα προσπαθήσουμε να 

προμηθευτούμε όλα αυτά που προανέφερα.  

Τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως στρώματα, έπιπλα, 

ξύλα, μπάζα και τα λοιπά, ο Δήμος Σερρών πλέον τα εναποθέτει  σε 
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κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση ιδιώτη διαχειριστή με τον 

οποίο υπέγραψε  σύμβαση.  

Μέσα στο έτος 2015 ξεκινήσαμε  την εφαρμογή ενός πιλοτικού 

προγράμματος,  με στόχο την απομάκρυνση των κάδων σύμμεικτων 

απορριμμάτων από τους δρόμους.  Δηλαδή πήραμε 150 κάδους και τους 

μοιράσαμε σε μονοκατοικίες σε μια γειτονιά και συγκεκριμένα στ ην 

γειτονία του Αγίου Παντελεήμονα.  Και μια φορά την εβδομάδα οι  

πολίτες βγάζουν τους κάδους έξω από την αυλή τους,  περνάει το 

απορριμματοφόρο τα αδειάζει  τα αφήνει και οι  πολίτες ξανά βάζουν 

τους κάδους στις  αυλές τους.   

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα έχει  σ τόχο την αισθητική 

αναβάθμιση των δρόμων, να μην υπάρχουν στους δρόμους οι  πράσινοι 

κάδοι,  οι  κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων αλλά και εξοικονομούμε 

και χρήματα, γιατί  χρειάζονται λιγότερες φορές να πάει το 

απορριμματοφόρο, γλιτώνουμε καύσιμα αλλά και απασχο λούνται 

λιγότερο οι  υπάλληλοι που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε κάπου 

αλλού, διότι  υπαλλήλους δεν έχουμε.  Έχουν μειωθεί κατά 200 τον 

αριθμό. Από το ΄11 μέχρι τώρα έχουν φύγει  στην σύνταξη 200 

υπάλληλοι.  Είμαστε με μείον 200 υπαλλήλους.  Υπάρχει φοβερό 

πρόβλημα.  

Η δημοτική αρχή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της 

ανακύκλωσης,  λειτούργησε το πρώτο άτυπο πράσινο σημείο στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών. Τι είναι αυτό το πρώτο άτυπο; Και το 

λέω άτυπο διότι  περιμένουμε αυτά θα γίνουν πράξη σε πολύ 

μεγαλύτερη έκταση μέσα από την πολιτεία.  Η πολιτεία θα δώσει 

χρήματα σε όλους τους Δήμους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν 

τέτοια προγράμματα σε μεγαλύτερη ακτίνα.   
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Τι κάναμε; Βάλαμε στο αμαξοστάσιο του Δήμου κάποια 

κοντέινερ,  όπως τα βλέπετε και σε κάθε κοντέιν ερ βλέπετε υπάρχει μια 

ταμπέλα που λέει  ότι  στο τάδε κοντέινερ θα μπουν τα μπάζα, στο άλλο 

κοντέινερ θα μπουν τα κλαδιά,  σε άλλο κοντέινερ θα μπουν οι  

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.  Οι καμένοι λαμπτήρες.  Τα 

ογκώδη αντικείμενα και τα λοιπά.  

Όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν αυτά τα αντικείμενα να τα 

πηγαίνουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου από τις  07:30 το πρωί μέχρι 

στις   08:00 το βράδυ. Τα αντικείμενα που συγκεντρώνονται και είναι 

σε καλή κατάσταση δίνονται σε άπορους συμπολίτες μας.  Δηλαδή εάν 

υπάρχει μια  καρέκλα, ένας καναπές,  ένα κρεβάτι,  ένα στρώμα που 

είναι σε καλή κατάσταση, το δίνουμε σε άπορους συμπολίτες μας.   

Ο τομέας της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των 

απορριμμάτων θα έχει  καλύτερα αποτελέσματα με την επικείμενη, 

όπως σας είπα και προηγουμένως,  εφαρμογή του τοπικού σχεδίου 

διαχείρισης αποβλήτων. Κάτι που το κάνουν,  μετά από εντολή της 

κυβέρνησης όλοι οι  Δήμοι,  περιμένουμε το ΄17 να μας 

χρηματοδοτήσουν με το καλό, να δούμε για να υπάρξουν καλύτερα 

αποτελέσματα.  

Για αυτό τον σκοπό, για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος του έτους 2015 

αποφάσισε να ξεκινήσουν οι  διαδικασίες για να κάνουμε μελέτη για το 

τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.  

Στις 27 Νοεμβρίου 2015 υπογράψαμε πρωτόκολλο παράδοσης -

παραλαβής του Χ.Υ.Τ.Α του Δήμου Σερρών στο  Μετόχι,  το δώσαμε 

δηλαδή τον ΧΥΤΑ που είναι στο Μετόχι στον (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής 

Μακεδονίας.  ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
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Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.  Πλέον σε επίπεδο Κεντρικής 

Μακεδονίας διαχειρίζονται τα απο ρρίμματα, εκεί  έχουμε δώσει τον 

ΧΥΤΑ, τον παρέλαβαν και μάλιστα τους δώσαμε και έτοιμη μελέτη με 

τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Μετοχίου,  μια 

μελέτη προϋπολογισμού 2.500 εκατ.  ευρώ.  

Τέλος,  με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας ο Δήμος Σερρώ ν 

διοργάνωσε ημερίδα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων στο 

πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.   

 

  11Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Ενδέκατη προτεραιότητά μας είναι το κυκλοφοριακό.  

Είχαμε υποσχεθεί  προεκλογικά, είναι γραμμένο στο πρόγραμμά 

μας,  αυτό υποσχεθήκαμε σε αυτή την προτεραιότητα την ενδέκατη 

προτεραιότητα για το κυκλοφοριακό, να εκπονήσουμε νέα 

κυκλοφοριακή μελέτη.   

Πράγματι,  μέσα στο 2015 υλοποιήσαμε την προεκλογική μας 

δέσμευση για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο την 

καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη, την οποία καταθέσαμε 

αρχές Νοεμβρίου του 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο  

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 25.768€ χρηματοδοτήθηκε από 

το Πράσινο Ταμείο.  

Επίσης μέσα στο 2015 συντάχθηκε η μελέτη του έργου η μελέτη 

του έργου “Κατασκευή κυκλικών κόμβων” προϋπολογισμού 50.000€.  

Το ίδιο έτος,  μέσα στο 2015, συντάχθηκε και η μελέτη για τις  

διαγραμμίσεις ,  “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης 

σήμανσης οδικού δικτύου” προϋπολογισμού 50.000€.  
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Για την οδό Εθνικής Αντίστασης καταθέσ αμε μελέτη 

ποδηλατοδρόμου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας,  προκειμένου να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας υπηρεσίας.  

Ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2015 η προμήθεια πληροφοριακής 

σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπ λισμού συστήματος 

στάθμευσης (Park and Ride),  αξίας 70.000 €.  Δηλαδή θέλουμε να 

κάνουμε ένα παρκινγκ στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά. Γι΄ αυτό τον λόγο 

χρηματοδοτηθήκαμε από το Πράσινο Ταμείο με 70.000 € για να 

προμηθευτούμε την πληροφοριακή σήμανση και εξοπλισμό .   

Έχουν γίνει  αυτά,  σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί,  κύριε Γκότση 

αυτά; Για το Park and Ride έχουν ολοκληρωθεί.  Πιστεύω τους 

επόμενους μήνες με τα αστικά λεωφορεία προγραμματική σύμβαση για 

να ξεκινήσει.  Να δούμε πως θα πάει αυτό το παρκινγκ στο στρατόπεδο 

Εμμ. Παπά. Δηλαδή όσοι έρχονται από Δράμα, από την κατεύθυνση 

Δράμα προς Σέρρες,  εάν μπορούν να σταθμεύουν.  Από το Πράσινο 

Ταμείο αυτά τα 70 χιλιάρικα.  

Συντηρήθηκαν οι  φωτεινοί σηματοδότες της πόλης με την παροχή 

υπηρεσιών προϋπολογισμού 20.000€.  

Επίσης έγιναν   οι εργασίες διαγράμμισης του κεντρικού άξονα 

Σερρών-Ξηροτόπου και στην οδού Ηροδότου μέχρι το νέο σταθμό 

Υπεραστικών ΚΤΕΛ.  

 

  12Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Η δωδέκατη προτεραιότητα αναφέρεται στην οδοποιία και 

συγκεκριμένα σε έργα συντήρησης -βελτίωσης οδικού δικτύου .  
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Πρέπει να πούμε ότι  έργα συντήρησης -βελτίωσης οδικού δικτύου,  

όπως είναι γνωστό σε όλους,  μόνον με χρήματα της ΣΑΤΑ μπορούν να 

γίνουν και όχι  μέσω προγραμμάτων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν 

προγράμματα για ασφαλτοστρώσεις.   

Δυστυχώς τα χρήματα της ΣΑΤΑ, όπως σα ς είπα,  έχουν μειωθεί 

δραματικά κατά  65% από την Πολιτεία και  είναι πολύ λίγα για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της του κατεστραμμένου οδικού δικτύου. 

Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να κάνουμε πολλές ασφαλτοστρώσεις,  εάν 

και μέσα στο 2016 μέχρι τώρα έχουμε ασ φαλτοστρώσει 20.000 

τετραγωνικά μέτρα.  

Αυτά θα τα πούμε στην λογοδοσία του χρόνου. Αλλά και μέσα 

στο ΄15 κάναμε κάποιες ασφαλτοστρώσεις.  Θα το πούμε παρακάτω.  

 Είναι το πρόβλημα πολύ μεγάλο. Το οδικό δίκτυο, λόγω του 

γεγονότος ότι  το οδικό δίκτυο σε πολύ  μεγάλη έκταση σε όλο το Δήμο 

είναι κατεστραμμένο αλλά και λόγω των μεγάλων αναγκών της 

αγροτικής οδοποιίας,  μετά την ενσωμάτωση των τριών αγροτικών 

Δήμων και των δύο Κοινοτήτων στο Δήμο Σερρών με τον 

“Καλλικράτη” είναι δύσκολο με αυτά τα λίγα λεφτά, με το  ένα 

εκατομμύριο που μας δίνουν,  που δίνουν στον μισό Νομό, ενώ 

2.200.000 ευρώ παίρναμε πριν τον Καλλικράτη, με αυτά τα λίγα λεφτά 

είναι πολύ δύσκολο να ασφαλτοστρωθούν όλοι οι  δρόμοι του Δήμου 

Σερρών. Κάθε χρόνο όμως διαθέτουμε ένα ποσό και κάνουμε όσους 

δρόμους μπορούμε.   

Για το λόγο αυτό από τη μειωμένη ΣΑΤΑ ένα σημαντικό ποσό 

διατίθεται κάθε χρόνο για ασφαλτοστρώσεις,  τσιμεντοστρώσεις,  

συντηρήσεις οδών και για αγροτική οδοποιία.  
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Για το έτος 2015 διατέθηκαν από τη ΣΑΤΑ 240.000€ για 

ασφαλτοστρώσεις,  συντηρήσεις οδικού δικτύου, τσιμεντοστρώσεις και 

για αγροτική οδοποιία.   

 

  13Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Είναι το Κεντρικό Πάρκο.  

Η ανάπλαση του πεζοδρόμου της οδού Δορυλαίου στο Κεντρικό 

Πάρκο αποτελεί  τον επόμενο στόχο μας.  Γι’  αυτό το λόγο 

επικαιροποιήσαμε παλαιότερη μελέτη του Κεντρικού Πάρκου, για την 

επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου.  

Παράλληλα συνεχίζουμε τις  χρονοβόρες διαδικασίες για την 

αποζημίωση ιδιοκτησιών του Κεντρικού Πάρκου, από το ποσό των 2 

εκατ.  ευρώ που εξασφαλίσαμε το έτος 2012 από το Πράσινο Ταμείο .    

 

  14Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Πλατεία δημοτικής αγοράς –  Πλατεία Εμπορίου είναι η δέκατη 

τέταρτη προτεραιότητα μας.  

Στις 16 Νοεμβρίου 2015 παρουσιάσαμε τον αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό ιδεών για την αναμόρφωση της πλατείας Εμπορίου και 

απονεμήθηκαν τρία ισότιμα βρα βεία των προτάσεων, που διακρίθηκαν 

μεταξύ των 28 που υποβλήθηκαν  

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αποτελεί  το πρώτο στάδιο 

ετοιμότητας για την κατάθεση πρότασης και διεκδίκηση 

χρηματοδότησης από προγράμματα, με στόχο τον ανασχεδιασμό της 

πλατείας Εμπορίου.   
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  15Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

Δέκατη πέμπτη προτεραιότητα μας είναι τα στρατόπεδα.  

Ο Δήμος Σερρών υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα ‘Στρατιωτικές 

περιοχές ως Δημόσιοι χώροι’ ,  που αφορά την αξιοποίηση –  

επανάχρηση των ανενεργών στρατοπέδων και έγινε δεκτός στις  25 -11-

2015. στις  25 -11-2005 έγινε δεκτός ο Δήμος στο πρόγραμμα αυτό,  στο 

οποίο συμμετέχουν άλλοι οκτώ Δήμοι από όλη την Ευρώπη. Αυτό το 

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III .  

Συμμετέχουν,  όπως είπα,  οκτώ Δήμοι από την Ευρώπη και από την 

Ελλάδα μόνον ο Δήμος Σερρών.  

Κατά το έτος επίσης,  2015 ο Δήμος Σερρών συνέχισε τη 

συνεργασία του με τα Υπουργείο Περιβάλλοντος για να ολοκληρώσει 

τις  διαδικασίες  έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των στρατοπέδων 

Εμμ. Παπά και Παπαλουκά, με στόχο την υλοποίηση τη ς συμφωνίας 

μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σερρών για την 

παραχώρηση στο Δήμο Σερρών των 270 στρεμμάτων, από το σύνολο 

των 315 στρεμμάτων των τριών στρατοπέδων Εμμ. Παπά –  Παπαλουκά 

–  Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα.  

 

  16Η  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 

 Η δέκατη έκτη προτεραιότητά μας η τελευταία είναι η 

αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη.  

Ο στόχος μας για τον Αγ. Ιωάννη είναι η υλοποίηση της μελέτης 

που εκπονήσαμε κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου 2011 -2014, 
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για τη διαμόρφωση των 30 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης  που 

υπάρχουν στον Αγ. Ιωάννη και θα αποτελέσουν συνέχεια του 

σημερινού φυσικού χώρου.  

Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον χώρο αυτό μέσω 

προγραμμάτων ή μέσω ΣΔΙΤ.  

Αγαπητοί φίλοι,  αγαπητοί συμπολίτες ολοκληρώνοντας δύο 

λέξεις  θα μπορούσα να πω σαν συμπέ ρασμα από τη λογοδοσία έτους 

2015. παράγουμε έργο,  βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, με συνέπεια,  ειλικρίνεια,  πείσμα 

και αποτελεσματικότητα για ένα Δήμο σύγχρονο, δυναμικό,  με 

χαρακτήρα και κοινωνικό πρόσωπο.  

Οι  δημότες μας και οι  επισκέπτες μας θέλουμε να δηλώνουν ότι  

είναι ωραίο να ζεις  στις  Σέρρες.  Μπορούμε να πετύχουμε πολλά για 

τον Δήμο μας με την συνεργασία όλων.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε,  κύριε Δήμαρχε.  Τον λόγο θα δώσω στον επικεφαλή τη ς 

αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ.  Φωτιάδη. Εάν είναι εδώ, συγνώμη 

δεν μπορώ να δω. Είναι εδώ. Κύριε Φωτιάδη ελάτε στο βήμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Πρόεδρε να με συγχωρέσετε άργησα 

λίγο,  δεν ξέρω εάν συμφωνήσατε,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισή ώρα περίπου.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  θα αποτελούσε πρότασή μας να μιλήσουν πρώτα οι  συνδημότες,  

οι  δημότες του Δήμου μας,  διότι  η σημερινή μέρα είναι μια κορυφαία 
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από τον νομοθέτη ημέρα δημοκρατίας,  άμεσης δημοκρατίας,  στην 

οποία ο Δήμαρχος με τους δημότες κατά πρώτον έχει  την επαφή, 

αυτούς πρέπει να ακούσουμε.  Δεν είναι πολλοί οι  δημότες.  Πιο πολλοί 

είμαστε οι  εκλεγμένοι και οι  δημοσιογράφοι.  Δεν ξέρω εάν θα πρέπει 

να μείνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνήσαμε το εξής:  επειδή δεν είχατε έρθει  εκείνη την ώρα που 

ξεκίνησε η διαδικασία,  δεν είχε έρθει  μέχρι εκείνη την στιγμή, 

συμφωνήσαμε με τους επικεφαλής των παρατάξεων να δοθεί  ο λόγος 

σε σας,  στους επικεφαλής των παρατάξεων, οι  δημοτικοί σύμβουλοι 

συμφώνησαν να μιλήσουν μετά τους πολίτες και αυτό θα 

ακολουθήσουμε,  νομίζω. Σε αυτό συμφωνήσαμε.   

 Έχετε τον λόγο λοιπόν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο,  όπως ήδη έχω 

πει  η σημερινή ημέρα είναι κορυφαία ημέρα άμεσης δημοκρατίας,  ο 

νομοθέτης είναι σαφής,  ο Δήμαρχος ως θεσμός,  ως φυσική παρουσία 

απευθύνεται στους δημότες,  παρουσιάζει  τα πεπραγμένα της δημοτικής 

αρχής.   

 Δεν θα  ήθελα να χαλάσω το κλίμα μιας και η ημέρα προσφέρεται 

για συναινέσεις και για ομοθυμίες σε κάποιες δράσεις οι  οποίες 

πράγματι και λόγω της παρατεταμένης κρίσης θα έπρεπε να είν αι το 

ζητούμενο, ιδιαιτέρως σε αυτή την ημέρα.  

 Όμως για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος,  ο κ.  Αγγελίδης επανέλαβε 

το γνωστό μοντέλο λογοδοσίας παρουσιάζοντας τις  δεκαέξι 

προτεραιότητες τις  γνωστές.   
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 Πάνω σε αυτό θα κάνουμε ένα σχόλιο.  Προτεραιότητα εγώ 

γνωρίζω και όλοι μας αποτελεί  ότι  εγκαταλείπω κάτι άλλο και επιμένω 

σε δεκάξι σημεία,  σε δεκάξι άξονες,  σε δεκάξι επιλογές οι  οποίες 

κάνουν την διαφορά στην ποιότητα της διοίκησης με στόχο,  όπως 

κατέληξε,  τον Δήμο που εγώ οραματίζομαι,  τον Δήμο που εγώ θεωρώ 

ότι  πρέπει να δώσω στους δημότες ως Δήμαρχος και αξίζει  να έχουν το 

έτος ΄16.  

 Οι προτεραιότητες δυστυχώς θα πω δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 

μια αναφορά, άλλοτε στο έτος ΄15 για κυρίως αναγκαία από τον νόμο 

επιβεβλημένα και θα εξηγήσω, τελείως ενδεικτικά,  αυτά δ ηλαδή που 

δεν μπορεί να μην τα κάνει  ο Δήμαρχος και η όποια δημοτική αρχή.  

 Σήμερα υπάρχει εποπτεία,  συντονισμός από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και ελέγχονται,  παραδείγματος χάρη, πόσα χρήματα 

χρωστάει ο κάθε Δήμος και είναι υποχρεωμένος να κάνει  αυτό που του  

λένε από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να μειώσει το χρέος.   

 Παράδειγμα, και άλλο γινόταν αναφορά από το ΄11 μέχρι το ΄15,  

διότι  αλίμονο το έργο ήταν πολύ συγκεκριμένο και δυστυχώς 

επαναλαμβανόμενο. Έγινε και πέρυσι αναφορά, έγινε και φέτος,  όμως 

έγινε και το ΄14 και ίσως και το ΄13.  

 Όπως σημείωσα θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες 

αναφορές στο περιβάλλον,  στην ενέργεια και στις  αναπλάσεις.   

 Κατά την προσφιλή έκφραση κάποιων η αλήθεια είναι,  η αλήθεια 

είναι η δική του αλήθεια,  του καθενός δηλα δή. Η αλήθεια όμως, 

αγαπητοί συνδημότες,  είναι μια.  Και είναι αυτή η οποία έχει  σχέση με 

ημερομηνίες,  με εγκρίσεις ,  με διατάξεις  και με διεκπεραιώσεις έργων.  

 Είναι κρίμα να παίρνεις  την μπουκιά του άλλου από το στόμα, 

όπως λέει  ο λαός.   
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 Συγκεκριμένα για το ΄15 έγινε αναφορά στις  αναπλάσεις τις  

αστικές,  τις  περίφημες.  Το είπαμε και άλλη φορά, αλίμονο εάν η πόλης 

των Σερρών, ο Δήμος των Σερρών, αγαπητοί συνδημότες θα πρέπει να 

κατανοήσει η κοινωνία μας,  όλοι μας,  ποιος είναι ο Δήμος μας; Δεν 

πρέπει να συμβιβαζόμαστε με το λίγο και με το συγκριτικό αποτέλεσμα 

να είμαστε λίγο καλύτερα από κάποιους άλλους Δήμους οι  οποίοι  

υπολείπονται,  είναι το ένα τέταρτό μας,  το ένα πέμπτο μας και με 

αυτούς συγκρινόμαστε.  Ποιος είναι ο Δήμος των Σερρών; Εάν θέλετε 

πιο συγκεκριμένα, η πόλης των Σερρών;  

Εάν δεν σηκώσουμε ψηλά την σημαία μας και τις  απαιτήσεις μας,  

είμαστε η πρώτη πόλης στην βόρεια Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή το 

μεγαλύτερο αστικό κέντρο μετά την πρωτεύουσα που είναι η 

Θεσσαλονίκη, ο μεγαλύτερος Δήμος πληθυσμιακά και ως εκ τούτου 

μας αναλογεί  και μας πρέπει η μερίδα του λέοντος παντού.  

Όπου υπάρχει πρόγραμμα, όπου υπάρχει δυνατότητα 

χρηματοδότησης από την κεντρική, από τα λίγα,  θα συμφωνήσω 

απόλυτα με τον κ.  Αγγελίδη,  από τα λίγα χρήματα που δίδονται πλέον 

είτε με την  μορφή ΣΑΤΑ ή με κάποιες άλλες χρηματοδοτήσεις,  όπως 

είναι το Πράσινο Ταμείο που είναι χρήματα που εμείς  δίνουμε ως 

πολίτες της Ελλάδος και επιστρέφουν κατά περίπτωση με 

χρηματοδοτήσεις μέσω κάποιων επιλογών και προγραμμάτων.  

Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε  ότι ο Δήμος των Σερρών, δεν το 

λέω για μαξιμαλισμό, για να δημιουργήσω δηλαδή έναν τεράστιο 

στόχο σε ύψος και σε απόσταση και εάν δεν τον φτάνουμε είμαστε 

υπολειμματικοί,  άρα ο Φωτιάδης κάνει  στείρα αντιπολίτευση. Όχι.  

Μακριά από την παράταξή μας αυτό το μέγεθος της απαξίωσης και της 

απομείωσης του όποιου έργου. Και τούτο γιατί  εμείς  διοικήσαμε.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

Ως στελέχη ξέρουμε πραγματικά τι  σημαίνει  να διοικείς  και να 

διεκπεραιώνεις στην σύγχρονη Ελλάδα με τα προβλήματα της 

διοίκησης,  τις  αργοπορίες.  Ξέρουμε όμως πολύ  καλά τι  σημαίνει  να 

ορίζεις  έναν στόχο,  να λες ένα αφήγημα στους πολίτες σου, να λες 

ποιο είναι το όνειρό σου δηλαδή, ποιο είναι το όραμά σου, εάν θέλετε 

καλύτερα για την πόλη.  

Εγώ ποτέ δεν άκουσα από τον κ.  Αγγελίδη το όραμα για την 

πόλη. Ποιο είναι το όραμα πέρα από τις  δεκαέξι προτεραιότητες;  Που 

θέλουμε να κατατείνουμε; Που θέλουμε να πάμε αυτή την πόλη; Δεν 

άκουσα λέξη για ανάπτυξη. Δεν άκουσα λέξη και δεν ακούσατε λέξη σε 

αυτή την αίθουσα πέρα δηλαδή από την διαχείριση και τα 

προγράμματα που θα μείνουν σε κάποια σημεία.  Αυτά τα κάνουν όλοι.  

Αλίμονο, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται το σύστημα 

διοίκησης ενός Δήμου το οποίο στοιχίζει  και ακριβά.  

Για να δούμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα λοιπόν.  Ο Δήμος τι  

έκανε με τις  μεν ολοκληρώθηκαν το ΄14,  το ΄15 και με αυτές που 

άρχισαν; Τις βιοκλιματικές εννοώ.  

Πράγματι το κέντρο έχει  μια ανατρεπτική εικόνα. Πράγματι 

βελτιώθηκαν και η οδοποιία και τα πεζοδρόμια και γενικά η αισθητική. 

Αυτό το συμφωνήσαμε όταν ακόμη είχε έρθει  η συγκεκριμένη πρόταση 

και ήρθε σε όλες τις  παρατάξεις  την περίοδο την προεκλογική, αλλά εν 

πάση περιπτώσει,  το χαιρετίσαμε.   

Εκείνο το οποίο επισημάναμε είναι ότι  οι  600,  οι  500,  οι  700 

θέσεις καλύτερα, αυτό δηλαδή που προέκυψε ως αποτέλεσμα η δίωξη 

του αυτοκινήτου, η ανατροπή της πρόσβ ασης,  διότι  είναι τμήμα 

πυκνοκατοικημένο και μάλιστα από ηλικιωμένους,  από παλαιές 

οικογένειες των Σερραίων, αυτό που συμβαίνει  σήμερα.  
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Άργησα ξέρετε γιατί;  Εάν μου πει  κανείς  ότι  έπρεπε να πάω στο 

παρκινγκ,  εντάξει .  Θα κλείσει  η συζήτηση. Γιατί  δεν μπόρεσ α να 

παρκάρω. Ξέρετε γιατί;  Γιατί  όλοι κάνουμε κινήσεις για να βρούμε να 

παρκάρουμε.  Αυτοί που ερχόμαστε στην πόλη δυο ή τρεις  φορές.  

Ανεβαίνεις  στο κέντρο και δεν παίρνεις  το αυτοκίνητο,  το έχεις  αφήσει 

πολύ μακριά.  Πολύ καλές είναι οι  πεζοδρομήσεις,  εάν έρχεται όμως 

προς το κέντρο; Θα μου πείτε πρόβλημά σου Φωτιάδη, καθόλου. 

Κυκλοφοριακό πρόβλημα από αυτούς που περιοδεύουν τους δρόμους 

για να παρκάρουν και σε ώρες αιχμής αλλά και σε ώρες μη αιχμής.   

Αυτό δεν το είδαμε καθόλου. Το επισημάναμε επανειλημμένω ς 

γιατί  άκουσα για μελέτη κυκλοφοριακή, την οποία εμείς  προτείναμε ως 

παράταξη και είναι αποτυπωμένο. Πριν ξεκινήσουν οι  αναπλάσεις 

είπαμε να γίνει  αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη.  Εννοώντας ότι  θα έπρεπε 

να προβλέψει πράγματα τα οποία ήρθαν μετά ως δεδομένα.  

Θεωρώ λοιπόν ότι  έλυσε πρόβλημα και η δεύτερη ανάπλαση αλλά 

δημιούργησε και τεράστια προβλήματα. Η εμπορικότητα, η 

προσβασιμότητα, η καθημερινότητα των διαμενόντων είναι σε τραγική 

κατάσταση.  

Μου έλεγε ένας ο οποίος συντηρεί,  πλένει  χαλιά,  κύριε Φωτιάδη 

σκεφτήκατε ποτέ εκεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  μόνο με ενθουσιασμό 

αποφασίζετε;  Πώς θα κατεβάσω ή θα ανεβάσω ή ένας ηλικιωμένος ή 

ένας αρσιβαρίστας από το σπίτι  του το πλυντήριο,  το χαλί του ή θα 

ανεβάσεις τα ψώνια του εάν είναι ένας τενεκές λάδι;   Τι  πρόβλεψ η 

κάνατε;  Που είναι αυτοί οι  χώροι για να μπορούμε να ζήσουμε 

στοιχειωδώς; Έχουμε και αυτές τις  ανάγκες.   

Να μην αναφέρω ότι  οι  αδειοδοτήσεις με την Πυροσβεστική και 

τα λοιπά, άλλα ιδρύματα εδώ, έγιναν μετά.  Το επισημάναμε ότι  
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αλίμονο εάν έχουμε ένα φαινόμ ενο στο οποίο πρέπει να πάει η σκάλα ή 

ένα μεγάλο όχημα της Πυροσβεστικής.   

Αυτά θα έπρεπε να τα είχαμε δει  με την μελέτη την 

κυκλοφοριακή πριν ξεκινήσουν οι  αναπλάσεις.  Οι βιοκλιματικές 

εννοώ.  

Για να πάω εν τάχει  και επί  τροχάδην, σε αυτά που ανέφερε ο κ .  

Δήμαρχος.  Μας είπε για το αυτοκινητοδρόμιο και για την πίστα.  Η 

μισή αλήθεια,  λέει  ο λαός,  είναι ψέμα. Όταν την επικαλείσαι συνεχώς 

τότε δυστυχώς κινδυνεύεις  από κάποιον που ξέρει  να σε χαρακτηρίσει  

ψεύτη. Η αλήθεια για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του  

αυτοκινητοδρόμιου είναι σε μια κατεύθυνση. Το εάν θα κάνουμε μια 

προσθήκη κάποιων μέτρων ακόμη για να κάνουμε μια εκκίνηση, ένα 

συγκεκριμένο άθλημα, θα το κάνουμε.  Αυτό δεν κάνει  πολλά λεφτά. Τα  

όποια όμως χιλιάδες ευρώ της ΣΑΤΑ που τα κρατούμε στο ταμείο  για 

να ξανά στρώσουμε την άσφαλτο του αυτοκινητοδρομίου που με 

χρήματα της Ε.Ε. μόλις παραλάβαμε,  γι΄ αυτό δεν γίνεται καμία 

κουβέντα.   

Γι΄ αυτό και δεν έγιναν ασφαλτοστρώσεις αξιότιμοι και αξιότιμες 

το ΄15,  γιατί  τα χρήματα κρατήθηκαν για να στρώσουμε το  μόλις 

στρωμένο οδόστρωμα, την πίστα.  Κατά τα λοιπά θα κάνουμε μια 

προσθήκη και καλώς θα την κάνουμε.  Αυτή είναι η αλήθεια.  Κρατούμε 

και δεν ξέρω εάν μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε,  το αφήνω ως 

ερώτημα. Κανείς δεν είναι πάνσοφος και οφείλει  να ρωτά και  να 

μαθαίνει .  Όπως κάναμε και ως παράταξη.  

Μια άλλη μισή αλήθεια.  Ερώτηση θα κάνω, ο καθένας θα την 

απαντήσει που ασχολείται λίγο και εδώ μέσα είμαστε σχεδόν όλοι.  

Αυτές οι  περιβόητες μελέτες,  πήγα στην δεύτερη προτεραιότητα που 
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αφορούν τα μικρά χωριά,  τους μικρούς οικισμούς,  υπάρχει  ποτέ 

περίπτωση να χρηματοδοτηθούν από πρόγραμμα; Ποτέ.  Ποτέ.  Με βάση 

αυτά που ισχύουν σήμερα. Με βάση αυτό το πρόγραμμα που έρχεται 

και ξεκινά για το ΄14 -΄20 αποκλείονται.   

Θα μου πείτε κάναμε εργασιοθεραπεία στην ΔΕΥΑ ή μήπως  

κάναμε κάτι  άλλο; Να είχαμε να λέμε ανέξοδα και να λέμε και τους 

κατοίκους,  αλλά στους κατοίκους και για τα Καλά Δένδρα δεν λέμε 

τίποτα. Τι κάναμε το ΄11  ως Δήμος,  το ΄12,  ΄13,  ΄14,  ΄15 για να 

ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο ήταν κατασκευασμένο σε 83% 

ποσοστό εντός του οικισμού; Και εκείνο  βεβαίως αναφέρετε ότι  δεν 

εντάσσεται.  Μα πως θα ενταχθεί  μια μελέτη που κάνατε για άλλα πολύ 

μικρότερα χωριά,  να μην ονοματίσω και θεωρηθεί ότι  έχω κάτι  με 

κάποιον και τα λοιπά. Μισή αλήθεια λοιπόν και εδώ.  

Μισή αλήθεια στο θέμα της αντιμετώπισης του νερού του 

Μητρουσίου.  Πόσο μας στοίχισε,  γιατί  υπάρχει  μια προσφιλής 

ευφυέστατη, εντός εισαγωγικών, παρουσίαση η Σερραίοι ,  οι  αστοί 

εντός της πόλης και αυτοί που είναι στα χωριά.  Είμαστε όλοι δημότες 

ισότιμοι,  έχουμε όλοι το δικαίωμα να απολαμβάνουμε τα ίδια,  πάντοτε 

όμως ανταποδοτικά. Κανείς ποτέ δεν το αμφισβήτησε.  Και πάντοτε με 

μια ευαισθησία ενίσχυσης οι  δυνατοί προς τους αδύνατους.  Να 

βοηθήσουμε στο Μητρούσι,  πόσα δώσαμε όμως από το κοινό ταμείο 

της ΔΕΥΑΣ στα τρία χρόνια; Θα αρχίσω και εγώ να κάνω αθροίσεις  

από το ΄11 μέχρι το ΄15.  Μήπως περάσαμε το ένα εκατομμύριο κατά 

πολύ; Μήπως πήγαμε στο 1.200, 1.300;   

Στο ερώτημα τι  να κάναμε,  να τους αφήναμε να πίνουν τι ;  Δεν 

είναι έτσι η ερώτηση.  Η ερώτηση είναι,  τι  δεν κάνατ ε εγκαίρως όταν 

είδατε ότι  αυτή η επιλογή ήταν αδιέξοδη; Και γιατί  δεν κάνατε αυτό 
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που κάνατε,  έστω λίγο νωρίτερα και το αφήσατε,  αφού προκληθεί αυτή 

η τεράστια βλάβη; Την υπολογίζω πάνω από 1.200.000 ευρώ. Και οι  

κατά τα άλλα πάρα πολύ αγαπητοί συνδημότες  δεν είχαν και νερό που 

μπορούσαν να το πίνουν.  Την μια φορά μην πίνετε,  την άλλη πίνετε,  

την άλλη φοβία,  όταν δίνουμε και νερό στο σχολείο για να πιουν τα 

παιδάκια εμφιαλωμένο, το δίνουμε εμείς  ως ΔΕΥΑ, αντιλαμβάνεστε 

ότι  θα πίνουν και εμφιαλωμένο όλοι στ ο σπίτι .   

Θέλω να πω ότι  έγιναν λάθη και στην επικοινωνία αλλά έγιναν 

λάθη και διοικητικά τραγικά.  

Να μην μιλήσω για τις  επιλογές της ΔΕΥΑ γιατί  χρηματοδότησε,  

πως χρηματοδότησε για κτίρια και για τα λοιπά. Να πω όμως μόνο για 

την τιμολογιακή πολιτική.  Δεν το έχω πρόχειρο.  Το έντυπο αυτό,  το 

περιοδικό που σταμάτησε,  που έπρεπε να είναι μια μικρή 

εφημεριδούλα, να δίνει  μόνο εκεί  οικονομικά στοιχεία και ήταν τόσο 

καλαίσθητο και με επιμέλεια από επικοινωνιολόγο τον οποίο και πάλι 

προσλάβαμε στην ΔΕΥΑ.  

Η ΔΕΥΑ  έχει  ανάγκη, συνδημότισσες και συνδημότες από 

επικοινωνιολόγο. Πληρώνουμε επικοινωνιολόγο. Καλά το ακούσατε.  

Για ποιο πράγμα τάχα; Να πειστούμε ότι  κάνει  τόσο το νερό όσο το 

πληρώνουμε; Ή για να βοηθήσουμε κάποιον; Ή για να μας κάνει  την 

εικόνα γενικά; Εκεί και κάπου αλλού;  

Αυτές οι  επιλογές είναι πρωτόγνωρες και θα έλεγα προκλητικές 

για τις  μέρες που διανύουμε.  Αυτό λοιπόν το φοβερό έντυπο που έλεγε 

ποιος το επιμελήθηκε και τα λοιπά, που είχε φωτογραφίες εκεί  με 

επιμέλεια και καλά στημένο, έλεγε ότι  αυξή σεις δεν θα γίνουν.  Μα 

ποιος μιλά,  ποιος μιλά ότι  εάν θα γίνει  ένα έργο,  παραδείγματος χάρη, 

στο Μητρούσι ή στο Σκούταρι δεν θα υπάρξει αυτόματη προσαρμογή; 
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Αυτό το ξέρει  και στην πρώτη δημοτικού το ξέρουν.  Άμα θα δίνω στο 

ταμείο ένα ευρώ, θα ζητάω ένα κου λούρι.  Άμα θα δίνω κάθε μέρα θα 

ζητάω κάτι παραπάνω. Τόσο απλά και τα παρουσιάζουμε εμείς  ως 

ανατρεπτικότητα. Δηλαδή ποια είναι η ανατρεπτικότητα εδώ; Ότι εμείς  

δεν τους είπαμε,  παντού το είπαμε προεκλογικά, αλλά αυτοί δεν 

κατάλαβαν.  

Φυσικά και θα πληρώσει και στο ένα χωριό και στο άλλο, να το 

πούμε απλά να καταλαβαινόμαστε,  όταν θα αρχίσει  να λειτουργεί .  Όσο 

θα λειτουργεί ,  τόσο θα πληρώνουν.  Θα επιμεριστεί  το κόστος.  Αυτό 

είναι άκρως λογικό και εάν χρειαστεί ,  όπως το κάνατε και μπράβο σας 

και καλά το κάνουν,  να βοηθήσουμε και εμείς  οι  υπόλοιποι σε μια 

λογική εξορθολογισμού να το κάνουμε.  Σε μια κοινωνική δηλαδή 

παρέμβαση.  

Το έντυπο έγραφε την αλήθεια όλη. Τώρα την αποκρύπτουμε και 

λέμε την μισή αλήθεια σε αυτό που μοιράσαμε.  Το άλλο με τις  16 

προτεραιότητες.  Εκεί δεν έλεγε πράγματι.   

Τώρα για τον τουρισμό τι  να πω; Προεκλογικά τι  δεν ακούστηκαν 

για τον τουρισμό από ημέτερους και φίλιους προσκείμενους για τον 

τουρισμό που μέχρι και πέρυσι μοιράζαμε τα έντυπα κάποιου άλλου 

φορέα. Και τι  έγινε με αυτό τον τουρισμό που στηρίξαμε εμείς  και ως 

παράταξη; Ποια είναι τα χαΐρια που είδαμε; Τι είδαμε συγκεκριμένα;  

Θεωρείτε,  αξιότιμες και αξιότιμοι,  εδώ μέσα στην αίθουσα ότι  το 

να πάμε σε μια έκθεση, μια φυσική παρουσία ενός ανθρώπου  να 

μοιράσουμε ένα έντυπο κάνουμε πολιτική έλξης,  τώρα που έχουμε δει  

να πέφτει  ο ουρανός στα κεφάλια των πολιτών, εννοώ από την 

εσωτερική αγορά ή και την Βαλκανική ή και,  να πάμε πιο μακριά,  

όπως ανοίξαμε εμείς  τις  προσδοκίες από Ρωσία και από Σερβία; Άλλοι 
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ανοίξανε αυτούς τους δρόμους.  Ποτέ δεν έγινε καμία αναφορά για να 

λέμε ποιος είναι μικρόψυχος αλλά εν πάση περιπτώσει,  εδώ στον 

τουρισμό υπάρχει στασιμότητα.  

Δεν κάνουμε κριτική αλλά να μην ακούμε τώρα και χαράς 

ευαγγέλια ότι  κάναμε δουλειά.  Τίποτα δεν κάναμε μέσα σε μια γενική 

κατήφεια τώρα ήρθε ο Πρόεδρος,  μια ιδιωτική επίσκεψη και τον 

πήγαμε πάνω στο Τουριστικό και τα λοιπά, το αντιπαρέρχομαι.   

Στην κοινωνική πολιτική εγώ θα ρωτήσω, κύριε Αγγελίδη ξέρετε 

κάποιον Δήμο πάνω από 15.000, από 10.000, να μην σας πάω, Δήμο 

από 10.000 που να  μην έχει  στην επικράτεια Κοινωνική Κουζίνα,  

Κοινωνικό Φαρμακείο και Λαχανόκηπο;  

Λαχανόκηπο είπα,  μήπως πήγατε ποτέ να δείτε τι  είναι ο 

Λαχανόκηπους του Δήμου Σερρών και πόσοι είναι μέσα; Να μην πω 

ποιοι  πρέπει να είναι  και πόσοι πρέπει να είναι.  Κάντε,  κοπιάτε εδώ 

παραδίπλα είναι,  εάν αυτό είναι λαχανόκηπος εγώ προσωπικά δεν θα 

τον ονομάτιζα ποτέ.   

Τώρα για το σύστημα των ευπαθών ομάδων πόσες είναι εκεί ,  

οκτώ, δέκα, δεκαπέντε,  που αυτά που τα αγοράσαμε τα μηχανάκια τιμή 

να μην πω, κάναμε μια έρευνα στην αγορά πόσα κάνει  αυτό το 

βραχιολάκι και πόσο το αγοράσαμε εμείς ,  αφήστε τα.  Είναι 

προγράμματα αυτά, σοφτ ενέργειες και τα λοιπά.  

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων. Μπράβο σας.  Μπράβο 

σας διότι  ολοκληρώσατε κάτι  που το είχαμε ξεκινήσει από την 

Νομαρχία,  δεν τα καταφέραμε χρονικά, πολύ σωστά η θέρμανση της 

πισίνας στο ειδικό σχολείο.   

Έχω χρόνο κύριε Πρόεδρε περιορισμένο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε άλλα δέκα λεπτά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  θα προσπαθήσω να τελειώσω.  

 Εκεί λοιπόν έγινε μια πολύ καλή ενέργεια και μπ ράβο και σε 

αυτόν που βοήθησε.  Το σωστό, σωστό. Στην αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας,  άκουσα για χρήματα, εγώ δεν θα έκανα καμία αναφορά 

στην θέση του κ.  Αγγελίδη.  200.000 είπε ότι  πήραμε από την 

αξιοποίηση, έβαλε μέσα τα χωράφια των χωριών των δύσμοιρω ν και 

άστα να πάμε,  γιατί  άμα πάμε εδώ το τι  πληρώνει ότι  δημοπρατήθηκε 

και αξιοποιήθηκε,  εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω, εάν αυτά κανείς  

πρέπει να τα λέει  και να είναι περήφανος.   

Στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στα χωριά ο κ.  

Αγγελίδης υποχρεώθηκε να  κάνει αναφορά και σύμπτυξη ΄11 -΄15,  γιατί  

δεν έγινε απολύτως τίποτα.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι των χωριών είναι σε μια τραγική 

εγκατάλειψη. Τον χειμώνα γυμνοί,  το καλοκαίρι με χόρτα, να χάσκουν 

ότι  έχει  απομείνει  χωρίς συντήρηση, εννοώ κουβαδάκια για 

απορρίμματα, εννοώ άλλες εγκαταστάσεις,  παγκάκια,  κιόσκια που 

πέφτουν,  βρίζες που σπάζουν και τρέχουν,  αυτά τα στοιχειώδη είναι 

που θα έκαναν την διαφορά και θα σας πω εγώ με δυο κουβέντες στο 

όνομα της παράταξής μας,  ποιο ήταν το δικό μας όραμα.  

Αυτά τα αυτοματοποιημένα για άλλους Δήμους στον Νομό εμείς  

δεν τα έχουμε,  όπως δεν τα έχει  και η Περιφέρεια της πόλεως.  Πάμε να 

δούμε μερικούς χώρους κοινόχρηστους.  Πάμε στην Κοιλάδα να δούμε 

με τους περιβόητους σκύλους που μας απασχόλησαν το τελευταίο 

διάστημα και τις  κάμερες.  
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Κύριε Αγγελίδη με βάση και τα επίκαιρα για το ΕΣΡ, το  νόμο 

τον εφαρμόζουμε στο σύνολό του,  όχι  στα επιμέρους και λέμε ότι  τον 

εφαρμόσαμε.  Η ερώτησή μου είναι,  εφαρμόσατε στο σύνολο την 

νομοθεσία για το κυνοκομείο και για την διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου όπως ο νόμος ορίζει;  Θα πω αυτή την γενική έκφραση. 

Μήπως κατά περίπτωση; Άρα δεν τον εφαρμόζαμε.  Εάν πας στον 

δικαστή και λες το μισό νόμο εφαρμόζω, άρα είμαι νόμιμος,  θα γελάει.   

Έτσι λοιπόν είχαμε φαινόμενα πολλά. Σωστά βάζετε και ψέγετε 

τους δημότες,  όλοι πρέπει να συμβάλουμε,  δεν θα καθαρίζει  ο Δήμος 

και ο καθένας θα αφήνει την πραμάτεια του όπου καθίσει ,  σωστά και 

οι  διαφημίσεις  σωστά. Όλοι να γίνουμε υπάλληλοι και οι  αιρετοί 

οδοκαθαριστές εάν οι  πολίτες δεν φτάσουν στο επίπεδο να 

αντιληφθούν  ότι ότι  είναι έξω από το σπίτι  τους είναι δικό τους,  εξ ου 

και οι  κοινόχρηστοι,  πρέπει να τους συντηρούν και να μην τους 

ρυπαίνουν,  δεν θα έχουμε ποτέ.  Αλλά εγώ σας ερωτώ, πόσα καλαθάκια 

τοποθετήσατε,  καλαθάκια που βάζει  το χαρτομάντιλο κάποιος,  στην 

πόλη  την Σερρών; Πείτε μου, πόσα καλαθάκια τοποθετήσατε;  

Κάποτε,  επειδή ήταν και το Συνέδριο,  θα σας πω μια μικρή 

ιστορία,  στην Κάτω Ιταλία υπήρχε ένας μικρός Δήμος παραθαλάσσιος 

με μηδενικό τουρισμό. Ένας Δήμαρχος νεαρός εκλεγείς  στο δεύτερο 

Δημοτικό Συμβούλιο μετά την συγκρότηση, Πρόεδρε,  αποφάσισε να 

αγοράσει 2.000 καλαθάκια.  Αιφνιδίασε την συμπολίτευση, θεώρησαν 

ότι  κάτι  συμβαίνει ,  σε μια μικρή δηλαδή προκυμαία.  Τα αγόρασε με το 

έτσι θέλω. Τα τοποθέτησε ανά δέκα μέτρα καλαθάκι.  Θεώρησαν ότι  

μάλλον του έστριψε του νεαρού. Είχε σκέψη και πλάνο, είχε όραμα. 

Μετά από κάποιες μέρες ανακοίνωσε ότι  όσο θα είναι καθαρό το 

περιβάλλον θα αποσύρουμε τα καλαθάκια και θα είναι ανά είκοσι 
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μέτρα, ανά σαράντα μέτρα και εάν δεν μας χρειάζονται θα τα έχουμε 

μόνο στις  γωνίες των δρόμων. Εάν μας ενοχλούν ως στοιχείο αστικού 

εξοπλισμού.  

Ξανά ερωτώ λοιπόν,  αποτέλεσμα; Ο συγκεκριμένος προορισμός 

έγινε πρώτος προορισμός,  βραβεύτηκε,  ήρθαν πάρα πολλοί τουρίστες 

από Ιταλία και από το σύμπαν της Ευρώπης για να δουν αυτή την 

ανατροπή.  Άμα έχεις  καλαθάκια και μπερδεύεσαι,  γαϊδουριά να το 

ρίξεις  κάτω από αποτσίγαρο. Μήπως έχουμε σταχτοδοχείο σε δημόσιο 

χώρο πουθενά; επειδή λέμε ότι  είμαστε ευρωπαίοι και 

συναγωνιζόμαστε κάποιες χώρες που έχουν πεζόδρομους μεγάλους 

πλατείες,  κάτι  ακούστηκε .  Μήπως έχουμε κάτι  να αφήσει κάποιος 

καπνιστής στον δρόμο το αποτσίγαρό του; Το πετάει κάτω πονηρά.  

Πάμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όταν σας είπαμε ότι  

κάντε αντένες,  δηλαδή ΚΕΠ περιφερειακά εσείς  κλείσατε το άλλο 

ΚΕΠ. Γελάω. Μα είναι δυνατόν την πιο επιθετική μορφή χρήσης,  

αξιοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  της μοντέρνας δηλαδή, 

επιθετικής ικανοποίησης των όποιων αιτημάτων στον τόπο διαμονής 

που προσφέρουν τα ΚΕΠ, το ΚΕΠ τα κάνατε τα δυο,  ένα.  Και σας 

είπαμε ότι  κάντε τα τέσσερα.  

Στους Σαράντα Μάρτυρες να εξυπηρετηθεί ο πολίτης.  Να πάει να 

ρωτήσει,  δικαιούμαι πετρέλαιο ή δεν δικαιούμαι;   Μπορώ να πάω να 

πάρω το κουπόνι του κοινωνικού τουρισμού; Δεν θέλετε να έρχεται ο 

κόσμος σε μικρές δομές περιφερειακά στην γειτονιά του.  Θέλετε να 

έρχεστε σε επαφή μαζί του για τις  λογικές του χθες,  κατά το μοντέλο 

με δικές μας ενέργειες.   

Ποια καραμέλα; Λέτε να γεύτηκα εγώ καμία καραμέλα όταν 

μίλησα, ανέφερε ο κ.  Αγγελίδης ότι  η καραμέλα ότι  τα χωριά 
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εγκαταλείφθηκαν, για πάτε να μιλήσετε με κάποιον Πρόεδρ ο; Πάτε να 

τσεκάρετε τους Προέδρους είναι δικοί σας,  δεν είναι,  όταν φεύγετε τι  

λένε;  Με μαύρο δάκρυ κλαίνε όλοι.  Με μαύρο δάκρυ.  

Να μην σας πω παραδείγματα, γιατί  θα ξεκινήσω από τον 

Λευκώνα γιατί  τι  να κάνω, βγαίνοντας εκεί  πέφτω σε κάποια παράπονα 

τα οποία είναι,  τι  να σου πω κ.  Γκότση; Έχετε δίκαιο.  Έχετε δίκαιο.  

Στον κάμπο του Λευκώνα, επειδή μιλήσατε για αγροτική οδοποιία και 

με τρακτέρ δεν μπορείς να πας πλέον στους κεντρικούς δρόμους.  Ελάτε 

αύριο,  είναι εδώ και οι  δημοσιογράφοι,  αύριο,  αύριο το πρω ί να πάμε 

να δούμε.   Δεν έβρεξε τόσο πολύ να γίνουν αυλακές.    

Στο ‘Γραφείο του Πολίτη’ οι  τεχνίτες που έρχονται,  μα πάντοτε 

ήταν αυτοί οι   τεχνίτες,   θα έπρεπε να είχατε  οργανώσει,  όσες φορές 

είναι ο αξιότιμος εδώ του αμαξοστασίου ο συνάδελφος φέρατε υλι κά 

να αγοράσετε,  να μπαλώσετε τους κάδους που τρέχανε,  να κάνετε 

παγκάκια,  να,  να,  εμείς  ψηφίσαμε όλοι και είπαμε ότι  ναι,  πάρτε τα 

αμέσως. Και μπράβο σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι καινοτομία; 

Είναι προτεραιότητα; Να μην μπορείς δηλαδή να πας να αλλάξ εις ένα 

ξύλο σε ένα παγκάκι για να μην τρυπηθεί και σκίσει  το παντελόνι του 

κάποιος είναι παροχή υπηρεσίας;  Θεέ και κύριε.  Αυτά τα κάναμε μέσα 

σε ώρες.   

Πάμε τώρα, αλήθεια στον Δήμο μας θεωρούμε ότι  στο κομμάτι 

της διαχείρισης των απορριμμάτων έγινε πραγμα τικά καινοτόμα 

διαχείρισης; Προχωρήσαμε; Θεωρούμε δηλαδή ότι  έχει  εμπεδωθεί η 

δράση της ανακύκλωσης,  της ανάκτησης; Θεωρούμε δηλαδή ότι  αυτό 

που είναι,  να μην πω χρόνια μπροστά, κάποιοι  εμείς  το βλέπουμε και 

είμαστε περίπου στο 2004; 2005; Τότε πρωτο -κυκλοφόρησαν οι  κάδοι 

σε χρώμα μπλε,  πράσινοι ή μεταλλικοί.  Σιγή;  
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Τώρα αυτή η μικρή ανάπτυξη στο μηχανοστάσιο για τον Θεό 

δηλαδή, για τον Θεό. Ας δούμε άλλους Δήμους; Καβάλα, Δράμα, 

Κιλκίς,  έτσι και πιο μικροί στο μέγεθός μας,  τι  κάνανε αυτοί;  Την δεν 

έκαναν θα έπρεπε να πω.  

Τι κάναμε εμείς;  Αναφέρετε ότι  θα έπρεπε να πάρετε κάδους,  

απορριμματοφόρα, να πάρετε,  να οργανώσετε Πράσινα Σημεία.  

Περιμένετε τώρα. Όταν σας λέγαμε εμείς  το ΄11,  θα πω και εγώ για το 

΄11,  πάρτε τα χρήματα από την κυρία Τσάκρη, κλείστε το ν ΧΥΤΑ των 

Σερρών, τώρα τιμωρηθήκατε.   

Εάν μας ακούγατε όταν σας λέγαμε ότι  αυτό δεν  να λειτουργεί ,  

τα ζουμιά τρέχουν,  θα σας δουν,  σας την έκανε την καταγγελία ο 

Σύλλογος του Χωριού.  Όταν σας λέγαμε ότι  μην βάζετε τους 

εργολάβους του ΄11,  θυμάστε,  όταν σας λέγαμε ότι  πάμε για 

αυτοδιαχείριση να είμαστε εκεί  εμείς ,  εσείς  θέλατε εργολάβους.  Όταν 

σας λέγαμε,  λοιπόν,  ότι  πάρτε τα χρήματα, κλείστε το,  να μην το 

ονομάσω, το βραχνά θα πω, πάρτε,  σήμερα θα ήμασταν με καινούργια  

απορριμματοφόρα, πιο μικρά απορριμματοφόρα για να πάμε εκεί  που 

λέτε ότι  κάνετε την πιλοτική εφαρμογή, γιατί  είναι άλλα τα 

προβλήματα, καλά κάνετε,  θα είχαμε μικρά απορριμματοφόρα που θα 

κάνανε πολύ καλά την δουλειά.  Θα είχαμε και πράσινα σημεία,  θα 

είχαμε και ΣΜΑ, ότι  θέλαμε θα είχαμε και καλαθάκια,  θα μας έδιναν 

χρήματα και εμείς  δεν είχαμε την τόλμη.  

Η διοίκηση θέλει  τόλμη κύριοι  συνδημότες και συνδημότισσες.  

Θέλει αποφασιστικότητα. Το να λες,  να σου λέω και να λέω ότι  είπε ο 

τάδε και ο δείνα,  ο Φωτιάδης και οι  λοιποί και αυτό να είναι π ολιτική 

παρέμβαση, είναι στην δεκαετία,  δεκαετίες μάλλον πίσω. Σήμερα θέλει  

λεβεντιά και κόστος.   
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Κλείνω τον ΧΥΤΑ το ΄11,  θα είχαμε και απορριμματοφόρα και 

ότι  είπα,  δεν θα είχαμε και την τιμωρία και δεν θα είχαμε και αυτή την 

ανάγκη της ανάπλασης που θέλο υμε από τον ΦΟΣΔΑ να μας το κάνει  

και πήγαμε δέσμιοι .  Το μεγάλο διακύβευμα, η όλη αλήθεια,  γιατί  η 

μισή είναι,  γιατί  πήγαμε όπως πήγαμε Νοέμβριο του ΄15 στον ΦΟΣΔΑ 

και ψηφίσαμε αυτές τις  αυξήσεις που θα τρομάξουμε όταν θα 

εφαρμοστούν,  θα τρομάξουμε,  εδώ εί ναι,  γιατί  περιμένουμε να 

ενταχθεί  η περιβόητη μελέτη των 2,5 εκατ.  για αποκατάσταση στο 

ΧΥΤΑ Μετοχίου.  Αυτή είναι η όλη αλήθεια.   

Αναδείχθηκε στον δημόσιο διάλογο. Αυτά όμως δεν τα κάνουμε 

αν αγαπάμε τους δημότες μας και πρέπει να τους αγαπάμε,  γιατί  ξέρε τε 

οι  εξουσίες έρχονται και παρέρχονται.  Μένει όμως ο μουτζούρης,  όπως 

λέει  ο λαός.  Ποιος το έκανε ή ποιος δεν το έκανε.  Αυτό που, το 

κάλεσμα της στιγμής και της ευθύνης έδινε ως εντολή. Εμείς δεν το 

κάναμε.  Σήμερα τρέχουμε.   

Οι κυκλικοί κόμβοι,  πολύ σωστή  ενέργεια και μπράβο σας,  

δίνουν ανακούφιση και ταχύτητα και ο ποδηλατόδρομος στην 

Αντίστασης,  αλλά εθνικός δρόμος παιδιά,  εθνικός δρόμος από την 

μελέτη Βλάχου των αναπλάσεων, που ήρθε πίσω η μελέτη,  γιατί  ήταν 

εθνική οδός που περνάει μπροστά από το Δημαρχ είο,  θα είμαι 

σκληρός,  δεν είμαι σκληρός,  αληθινός είμαι,  δεν αξιωθήκατε ΄11,  ΄12,  

΄13,  ΄14,  ΄15 και ΄16 τι  είναι;  Εθνική οδός.  Βρείτε μια φόρμουλα με 

την Περιφέρεια.  Πείτε την περιφερειακή οδό. Συμφωνείστε ποιος θα 

πληρώνει τον φωτισμό να τελειώνουμε με α υτόν τον βραχνά.   

Λοιπόν,  κάναμε ποδηλατόδρομο, βγάλαμε τα κολωνάκια,  

δουλειές  δηλαδή να κοροϊδεύουμε τους πολίτες.  Όταν το 

αποκαλύψαμε, εντός εισαγωγικών, σιγά την αποκάλυψη, δηλαδή 
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θυμώσατε.  Να μην τα λέμε; Αυτά τελειώστε τα.  Σήμερα με τον κύριο 

Καρπουχτσή  κουβεντιάζαμε και αυτό είναι πάλι ένα αγκάθι.  Δεν το 

κάνετε.  Τέτοια θέματα δεν σας ενδιαφέρουν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω τι  εννοώ εγώ κ.  Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, εάν θέλετε,  θα πάρετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω τι  λέω κ.  Γκότση. Αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει χθες.   

 Λοιπόν,  η οδοποιία μόνο με ΣΑΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό θέλω, τελειώνω. 240.000 ευρώ. Τα άλλα πόσες είναι οι  

χιλιάδες που μένουν κ.  Γκότση για τ ο αυτοκινητοδρόμιο; 500; 500 

χιλιάδες;  600.000 ευρώ. Έτσι για να ακούγονται τα μεγέθη.  

 Το Κεντρικό Πάρκο αναφέρατε,  στην Πλατεία Εμπορίου,  εντάξει .  

Για τα στρατόπεδα δεν θα πω, μόνο θα θυμίσω ότι  η επιταγή που δεν 

έχει  νούμερο δεν είναι η λύση για την απ όκτηση των στρατοπέδων και 

τι  εννοώ; Το είπαμε ως παράταξη επανειλημμένως, είναι πολύ αλμυρή 

η τιμή με το μοντέλο που πάει η δημοτική αρχή για να αποκτήσουμε τα 

στρατόπεδα, διότι  ήμασταν μαζί και ψηφίσαμε όταν θεώρησε η 

δημοτική αρχή ότι  θέλουμε δύναμη για  να κλείσουμε το θέμα πριν 
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πάμε για καινούργια εκεί  ψηφοφορία στην Βουλή, εμείς  σταθήκαμε 

κοντά στο συμφέρον των δημοτών και δώσαμε χρήματα.  

 Σήμερα και αύριο και θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

συζήτηση; Α, πα,  πα.  Να πάει ο υπουργός να συζητάει όσο θέ λει  με 

τους συμβούλους του.  Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να προχωρήσει.  Δεν 

συμφέρει.  Δεν συμφέρει.  Καλύτερα να τα αγοράζαμε με τιμές 

Βρυξελών αυτά τα κομμάτια γης που είναι των παππούδων μας και 

είναι δικά μας.   

 Την αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη, δεν κατάλαβα  τι  έγινε εκεί  

πέρα.  

Κλείνοντας,  δεν θα μιλήσω για χριστή διοίκηση, δεν θα μιλήσω 

για μοντέλο διοίκησης,  εάν είναι λειτουργικό,  αποτελεσματικό,  δεν θα 

πω εάν είναι το μοντέλο δημαρχοκεντρικό,  δεν θα πω εάν έγιναν οι  

όποιες ενέργειες στον δέοντα χρόνο, για τί  είναι αυτονόητο,  το λέει  ο 

κόσμος,  είμαστε πίσω από τα γεγονότα πάντοτε.  Όταν δεν υπάρχει 

συντονισμός η ομάδα δεν φέρνει  αποτελέσματα. Όταν είμαστε 

αυτάρεσκοι και όταν μας λένε οποιαδήποτε παρατήρηση θυμώνουμε,  

όταν δεν ακούμε και όταν προσλαμβάνουμε συ μβούλους,  αλήθεια πόσο 

κάνουν οι  σύμβουλοι;  Διακόσιες χιλιάδες  τον χρόνο; Εκατόν ογδόντα; 

Όσους υποψήφιους συμβούλους δεν είχαμε και δεν πέτυχαν εννοώ, 

τους προσλαμβάνουμε ως συμβούλους ή τα παιδιά τους.  Το ίδιο είναι,  

αρκεί να είναι ημέτεροι.   

Αυτοί λοιπόν κάνουν ένα ποσό. Εκατόν ογδόντα χιλιάδες;  Ή όταν 

θέλουμε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ένα γραφείο,  δυο,  ξέρω εγώ είναι 

τα γραφεία που δουλεύουν τα οικονομικά θέματα στην πόλη 

προστρέχουμε εκεί .  Πάρε εσύ την ανάθεσή σου, φέρε εσείς  τα χαρτιά,  

πάρε και εσύ την ανάθεση, σε όλο το φάσμα της διοίκησης του Δήμου.  
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Κλείνοντας,  όλα τα ανέφερε ο κ.  Αγγελίδης,  κουβέντα για την 

ανάπτυξη. Κουβέντα για ποιον Δήμο θέλουμε,  πέρα από τις  ευχές.  

Όλοι θέλουμε έναν νοικοκυρεμένο, τακτοποιημένο, όμορφο, 

λειτουργικό,  πρώτο. Πώς  θα γίνουν αυτά; Πώς θα γίνουν αυτά; Σήμερα 

οι  Δήμοι είναι οι  αιχμές για πολιτικές ανατρεπτικές.  Είδαμε πώς θα 

βελτιώσουμε,  ενδεχομένως,  δεν αναφέρετε καθόλου, δεν αποτελεί  

προτεραιότητά σας ο αγροτικός τομέας;  

Η ανάπτυξη δεν αποτελεί  για σας προτεραιότητ α; Δεν αποτελεί .  

Δεν κάνατε καμία αναφορά. Παράδειγμα. Δεν αποτελεί  για σας,  

παραδείγματος χάρη, ένα άλλο, η συνεργασία με τα ιδρύματα 

προκειμένου να δώσετε προς τα έξω κάποιες απαντήσεις που συνάδουν 

με το νέο πλαίσιο που έρχεται;  Να αρπάξετε την ευκαιρία  μιας και 

είμαστε η μεγαλύτερη πόλη μετά την πρωτεύουσα που λέγεται 

Θεσσαλονίκη; Εννοώ ανεργία,  εννοώ ευκαιρίες.   

Αναφέρατε και το και κλείνω, Πρόεδρε και φεύγω, ευχαριστώ 

προκαταβολικά, αναφέρατε για το LEADER για το Χιονοχώρι.  Ποιος 

συνέταξε το Χιονοχώρι  κύριε Αγγελίδη; Εσείς;  Εσείς ε;   

Το Χιονοχώρι με τις  αναπλάσεις,  κύριε Αγγελίδη,  έχουν 

υπογραφή Φωτιάδη. Στην συνέχεια εντάξατε και εσείς  άλλο 

πρόγραμμα, αλλά οι  αναπλάσεις,  κύριε Γάτσιο,  όπως και της Ορεινής,  

όπως και ο Εμμ. Παπάς είναι LEADER από την προηγούμενη περίοδο.  

Ύστερα προσθέσατε.  Δεν μας είπατε όμως τίποτα για την πράσινη 

κοινότητα του Ελαιώνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έλειπες.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπατε ότι  θα γίνει;  Καλά, καλά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και 

εμείς  θα είμαστε παρόντες,  θα λέμε την άποψή μας,  θα σας ελέγχουμε,  

θυμώνετε δεν θυμώνετε πρόβλημά σας.  Και όπου χρειάζεται να πάμε 

και πιο βαθιά,  θα πάμε.  Να μας απαντάτε στα αιτήματα όμως. Όταν 

σας στέλνουμε έγγραφα να μας απαντάτε κ.  Αγγελίδη,  όπως δεν μας 

απαντήσατε ποτέ πόσα χρήματα  δώσατε για παλιές οφειλές των πρώην 

δήμων ή που ήρθαν με δικαστικές αποφάσεις χωρίς την παρουσία 

δικηγόρου. Ή όταν είχαμε δικηγόρο με ποιους μάρτυρες και πώς 

πήγατε να υπερασπιστείτε το ταμείο το κοινό,  το οποίο θέλετε να 

ανατάξετε;    

Πόσους παράδες,  λένε  στο χωριό μου, δώσατε χωρίς να έχετε 

οργανωμένη υποστήριξη; Το λέω χωρίς να έχετε,  οι  δικηγόροι κάνατε 

τα πάντα. Δυο. Κάνανε τα πάντα, τα πάντα. Αλλά εάν δεν έχεις  

μάρτυρες,  παραδείγματος χάρη, τους συμβούλους παραλαβής των 

έργων από τους πρώην Δήμους,  άμ α δεν έχεις  παραστατικά, άμα δεν 

έχεις  την δυνατότητα, δεν είναι αποτυπωμένο κάπου αυτό,  παρέλαβες 

κ.  Αγγελίδη όπως έπρεπε; Ποια ήταν η εικόνα του Λευκώνα; Του 

Μητρουσίου; Εννοώ του Καπετάν Μητρούση. Ποιες ήταν οι  οφειλές;  

Ακόμα και το ΄15 πόσα χρήματα, κ.  Γαλάνη, πληρώσαμε σε δικαστικές 

αποφάσεις παλαιών;  

 Τα είπατε;  Να τα πείτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακολουθεί ο κ.  Μηλίδης.  Έχει τον λόγο.  Παράκληση στις  τοποθετήσεις 

σας συνάδελφοι.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,   κυρίες και κύριοι  σύμβουλ οι,   

αγαπητές και  αγαπητοί συνδημότες,   σήμερα πράγματι  είναι  μια 

κορυφαία εκδήλωση  του Δήμου, η λογοδοσία,   ο απολογισμός 

πεπραγμένων   του δημάρχου  στους δημότες  κατά κύριο λόγο.  

  Τελικό ειλικρινά  περίμενα την αίθουσα κατάμεστη.  Βέβαια,  

είναι λίγο  καλύτερα από  πέρυσι,   τώρα έχει  αραιώσει,   ίσως λίγο και 

εμείς  φταίμε που   αργούμε  στις  ομιλίες μας,   ευθύνη γι '  αυτό έχουν 

όλοι.   Εδώ θα έπρεπε να είναι γεμάτοι και οι  εξέδρες και διάδρομοι.   

Έχουμε ευθύνη όλοι,   όμως στην κύρια  ευθύνη την έχει   η  δημοτική 

αρχή. Εσείς διοικείτε,  εσείς   οργανώνετε την εκδήλωση,  είδα ότι  

κάνατε  κάποιες ανακοινώσεις,  όμως πιστεύω  ότι  δεν θα πρέπει να 

είναι μια κουβέντα πάλι μεταξύ μας  σαν να είναι ένα  απλό Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

  Εγώ, φίλες και φίλοι,   θα  προσπαθ ήσω να είμαι σύντομος,   

περιεκτικός και κυρίως να απαντήσω στα θέματα και να κάνω κριτική  

στα θέματα που  έχει  αναφέρει  ο Δήμαρχος,   η δημοτική αρχή  στα 

πεπραγμένα  του 2015.  

 Λέω λοιπόν  το εξής:  Συνεχώς ο κ.  Δήμαρχος  προβάλλει την 

οικονομική κρίση.   Ακούστε να δείτε κύριε Δήμαρχε.   Η οικονομική  

κρίση είναι για όλους  δεν είναι μόνο  για τον Δήμος Σερρών. Πρέπει 

κάποτε να αντιληφθούμε και να αντιληφθείτε κυρίως εσείς   ότι  ο  

Δήμος Σερρών είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας.  

Και μάλιστα, στην Κεντρική Μακεδονία ο πρώτος,  η πόλη των Σερρών 

είναι  πρώτη.   

Άρα λοιπόν,  θα πρέπει να έχει  και  ανάλογη μερίδα του λέοντος  

στις  χρηματοδοτήσεις  και ανάλογη συμπεριφορά.  
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  Αυτό ειλικρινά σας το λέω και σας το καταλογίζω, δεν το  

έχουμε δει .   Φέρεστε  και πολλές φορές  αναφέρεστε  ο Δήμος τάδε,  

κάτι  μικρούς Δήμους μου αναφέρετε,   μα είναι  δυνατόν ο Δήμος 

Σερρών  να συγκριθεί  με Δήμους των πέντε χιλιάδων κατοίκων  και 

των δέκα; Δεν έχω τίποτα με τους Δήμους αυτούς,   ίσα –ίσα είναι 

συμπαθείς   αλλά  ο Δήμος Σερρών  θα πρέπει να συγκριθεί  με  το Δήμο 

της Λάρισας,  με το Δήμο του Βόλου,  με τέτοιους Δήμους μιλάμε.  Δεν 

μιλάμε με πέντε μικρά χωριά που σχηματίζουν ένα Δήμο. Αυτό δεν το 

έχετε καταλάβει.   

  Από εκεί  και πέρα,  δεν  υπήρξαν ουσιαστικές και κυ ρίως,  

αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες κατά το 2 015.  Δυστυχώς κάνατε μόνο 

διαχείριση.  

 Λέτε για τα οικονομικά.  Σας λέω λοιπόν  και το ξέρουν όλοι 

συνάδελφοι εδώ, ότι  ο προϋπολογισμός του Δήμου   είναι 60 εκατ.  €.   

Δεν είναι και ευκαταφρόνητο ποσό.  Πιστεύω ό μως  ότι  μπορούσε να 

γίνει  πολύ καλύτερη διαχείριση  και θα  αναφερθώ σε αυτό το 

παρακάτω με ποιο τρόπο.  

  Πάλι επαναλαμβάνεται  το λάθος,  δηλαδή πάλι  παρουσιάζετε 

δεδομένα από όλη  την πενταετία,  εξαετία που είστε  στη δημοτική  

αρχή.  Αρχίζετε από έργα του  ΄11,  του ΄12.   Μα κάνετε απολογισμό 

πεπραγμένων του 2015.  Και εν πάση περιπτώσει,  παρουσιάσατε πολύ 

ωραιοποιημένη πράγματα, δηλαδή είχατε κάποιες εικόνες και μάλιστα  

με νυχτερινό φωτισμό,  συγχαρητήρια σε αυτόν που έκανε το 

φωτομοντάζ,   πράγματι το  έκανε  πολύ ωραίο,  αλλά θα έπρεπε να το 

δείτε να παρθεί και μέρα, να το δείτε λίγο πως είναι τα πράγματα, 

γιατί  έτσι με τον φωτισμό δείχνουν ωραία.   Και μάλιστα, μόνο στο 

κέντρο, στην πλατεία   και εδώ στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή  
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και σε κάποιες κεντρ ικούς οδούς.   Δεν είναι όμως αυτοί μόνο ο Δήμος.   

Ο Δήμος είναι και στην περιφέρεια,  ο Δήμος είναι και στα χωριά μας.   

Αυτά δεν τα  έχετε δείξει .   Πάντως έκανε καλό μοντάζ.   

  Για να δούμε  έτσι σε γενικά πλαίσια  τι  έγινε το 2015; Άλλες 

φορές  και  περίμενα και φέτος να έχουμε το ποσοστό επίτευξης 

στόχων   στο πρόγραμμα  δράσης.   Δεν το  είχαμε.  Το ετήσιο 

πρόγραμμα  δράσης.  Δεν το είχαμε φέτος.   Πώς λοιπόν να σας 

αξιολογήσουμε όταν δεν έχετε τα ποσοστά επίδειξης στόχων;  

  Σκοπίμως το αφήσατε; Δεν το είδατε;     Δεν ξέρω, νομίζω 

σκοπίμως.  

 Πάντοτε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Αγγελίδη λέτε ότι   κάνουμε,  

υλοποιούμε στα μέτρα  του δυνατού.  Φτάνει αυτό.  Έχει κουράσει.   

Βεβαίως τα μέτρα του δυνατού, όμως για να δούμε,   ανάλογα λέτε με 

τις  οικονομικές συγκυρίες,  συνεχώς προβάλλετε.  Βεβαίως υπάρχει 

οικονομική κρίση  αλλά νομίζω με  σωστή  διαχείριση και αξιοποίηση  

όλης της ακίνητης περιουσίας,   που δεν την αξιοποιείτε όπως πρέπει,   

θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ  περισσότερα.  

  Για να δούμε λοιπόν  ποια είναι τα προβλήμ ατα;  Η 

καθημερινότητα.   Οι δρόμοι.   Οι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση, 

τώρα  πήρατε να ασφαλτοστρώνετε κάποιους,  με γεμάτα τρύπες,  

λακκούβες,  κακοφτιαγμένοι,  ξηλωμένα πεζοδρόμια και εκτός από μια 

συγκεκριμένη περιοχή εδώ στο κέντρο, το οποίο είναι και η  βιτρίνα,  το 

κάνετε και για λόγους βιτρίνας,  που πραγματικά είναι όμορφοι,  αλλά 

παραπέρα στις  γειτονιές,  στα χωριά είναι οι  δρόμοι αξιοθρήνητοι.   

  Μόλις  πριν,   γ ι '  αυτό δεν είναι και εδώ, με πήρε τηλέφωνο η 

κυρία Καλώτα η σύμβουλος της παράταξής μας για λόγους 

υπηρεσιακούς ήταν στην Κοζάνη και στα Γρεβενά και λέει  ότι  δεν 
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μπορείς να φανταστείς  σε δυο καταθλιπτικές πόλεις,  γιατί  έχουν και 

συχνά βροχές,  δεν είναι όπως οι  Σέρρες ηλιόλουστες,  λοιπόν,  πόσο 

καθαριότητα υπάρχει.  Ντρέπεσαι να περπατήσεις.  Μόλις τ ώρα μου το 

είπε και λέω ότι  θα το αναφέρω στην σημερινή εκδήλωση.  

 Είναι δυνατόν να συγκρίνονται οι  Σέρρες με τα Γρεβενά; Είναι 

δυνατόν; Δεύτερη πόλη είμαστε.   

 Τα πεζοδρόμια.  Και οι  δρόμοι και τα πεζοδρόμια.  Τα πλακάκια 

είναι τα περισσότερα σπασμένα. Και  σας λέω λοιπόν ότι  είναι και 

επικίνδυνα. Για τους πεζούς,  ειδικά για τους ηλικιωμένους,  έχω 

προσωπική εμπειρία επ’ αυτού και για τα αυτοκίνητα τα οποία 

δυστυχώς θα μείνουν όλα χωρίς αμορτισέρ και λάστιχα.   

 Το κυκλοφοριακό. Είπατε για μελέτη.  Εντάξει  η με λέτη θα γίνει  

στο μέλλον,  εμείς  δεν έπρεπε να πάρουμε κάποια  μέτρα; Αυτό το 

κυκλοφοριακό χάος σας αρέσει;  Είναι πραγματικά χάος.  Χρειάζεται 

αυτά τα GΡS για να περπατήσει κανείς .  Εάν ένας άνθρωπος μπει μέσα 

στην πόλη μας είτε από την μια μεριά είτε από ανα τολικά είτε από 

δυτικά,  εάν δεν ρωτήσει δέκα φορές είναι δύσκολο εάν θα μπορέσει να 

βγει .  Αυτό οραματιζόμαστε για την πόλη μας; Δεν έπρεπε να κάνουμε 

παρεμβάσεις επειδή θα γίνει  ένας κυκλοφοριακός σχεδιασμός; Ουδεμία 

παρέμβαση. Το ζείτε κάθε μέρα εκτός εάν  δεν το βλέπετε.   

Το παρκινγκ.  Είχατε υποσχεθεί  προεκλογικά ότι  θα κάνετε θέσεις 

παρκινγκ.  Που είναι;  Γυρίζουν όλοι γύρω –γύρω από την πλατεία.  Θα 

μου πείτε και έχετε δίκαιο σε αυτό,  ότι  θα πρέπει να έχουμε παιδεία να 

μην παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας.  Ναι,  είναι αυτό γεγονός,  όμως 

παρόλα αυτά, ενώ χάθηκαν τόσες θέσεις παρκινγκ με τις  βιοκλιματικές 

και τις  άλλες αναπλάσεις,  δεν δημιουργήθηκε ουδεμία θέση παρκινγκ.   
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Εκτός αυτού υπάρχει και ένας ιδιότυπος κανιβαλισμός πλέον.  

Δηλαδή…Ορίστε,  κύριε,  θέλετε να πάρε τε τον λόγο; Να φύγουμε,  εάν 

θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πραγματικά ένας ιδιότυπος κανιβαλισμός.  Τι εννοώ; Σκοτώνονται 

μεταξύ τους οι  άνθρωποι,  χαλάνε γειτονιές,  χαλάνε φιλίες για το 

παρκινγκ.  Λοιπόν,  κάντε κάτι .  Το είχατε ,  αυτό ήταν στο πρόγραμμά 

σας,  μην το αρνείστε.  Το αποφεύγετε με όμορφο τρόπο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Στην τοποθέτησή σας κύριε Δήμαρχε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα δηλαδή το όραμά σας είναι να είναι χωρίς παρκινγ κ η πόλη. Αυτό 

όμως θα πρέπει να βγείτε και να το πείτε στους πολίτες και στην 

αγορά, γιατί  η αγορά πραγματικά δεινοπαθεί.  Πάρα πολλοί που 

θέλουν,  για κάποιο λόγο θα σταματούσαν να πάρουν κάτι ,  να ψωνίσουν 

κάτι ,  φεύγουν,  λένε ότι  άντε στο καλό, δεν μπορώ π ια να γυρίζω εδώ 

γύρω –γύρω, θα κάψω πιο πολύ βενζίνη.   

 Εγώ έχω δει  και λεωφορεία εκδρομικά που είπαν ότι  ας πάμε 

παραπέρα, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την πόλη. Είναι 

κατάσταση αυτή δηλαδή; Σας ευχαριστεί;  Εμένα καθόλου.  

 Για τους κάδους.  Είπατε πολλά για τους κάδους ότι  είναι 

καθαροί,  ότι  απολυμαίνονται και τα λοιπά. Εγώ είμαι δέκτης πάρα 

πολλών παραπόνων ότι  οι  κάδοι είναι άπλυτοι για πολύ μεγάλο 
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χρονικό διάστημα και ρυπαροί,  εκτός εάν εσείς  βλέπετε κάτι  άλλο που 

δεν το βλέπω.  

 Για τα χωριά νομίζω σας έχει  ενοχλήσει επειδή λέμε ότι  υπάρχει  

εγκατάλειψη. Λέω λοιπόν το εξής:  ο Δήμος Σερρών πλέον έχει  μέσα 

και 25 χωριά.  Πρέπει να γίνει  αντιληπτό.  Δεν είναι ο παλαιός Δήμος.  

Είναι ένας ημιαστικός.  Τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Γιατί;  Γιατί  

λένε ότι  εμείς  είμαστε οι  εγκαταλελειμμένοι.  Θα πω την ίδια φράση 

και ας το παρεξηγήσετε ότι  θεωρούν τα χωριά τους εαυτούς τους ότι  

είναι τα αποπαίδια του Δήμου.  Το έχω πει  εδώ και πολλά χρόνια και 

θα συνεχίσω να το λέω, γιατί;  Τα τοπικά συμβούλια λένε ότι  είμαστε 

απαξιωμένοι.  Εμείς ξέρουμε τα προβλήματα, δεν μας δίνει  κανείς  

σημασία τι  πρέπει να γίνει ,  πως πρέπει να διαμορφωθεί.   

 Για την αγροτική οδοποιία.  Τι να πω για την αγροτική οδοποιία;  

Με τόσες πιέσεις  που σας έχουμε κάνει  στο Δημοτικό Συμβούλιο που 

είναι ένα έργο πνοής,  πραγματικά είναι αδιανόητο να βάζουμε τόσα 

λίγα χρήματα για την αγροτική οδοποιία,  που είναι η ανάπτυξη. Από 

πού περιμένουμε να έρθει  δηλαδή, να παραχθεί προϊόν,  να μπουν 

χρήματα και να τονωθεί και η αγορά των Σερρών;  Όταν δεν μπορεί ο 

άλλος να  πάει στο χωράφι του και είναι αλήθεια και ακόμα δεν 

πιάσανε οι  βροχές.  Αν πιάσουν λίγο παραπάνω δεν θα μπορεί να μπει 

με τίποτα.  Εάν θέλει  κάποιος εδώ που είναι από περιφέρεια ας το 

διαψεύσει.   Εγώ πάει με φίλο και έχω δει  πως είναι η κατάσταση.  

 Ύδρευση  στο Μητρούσι;  Αυτό πια είναι το γεφύρι της Άρτας.  Το 

λέτε,  δεν ξέρω εάν αυτό σας τιμά,  λέτε ότι  1,5 εκατ.  ευρώ φύγανε για 

το Μητρούσι.  Και στο τέλος μια τρύπα μέσα στο νερό μια και μιλάμε 

για το νερό. Δεν  υπήρχε σχεδιασμός.  Εάν υπήρχε σωστός σχεδιασμός 
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τι  θέλουμε και τι  μπορούμε να κάνουμε,  νομίζω θα είχε λυθεί  χωρίς να 

ξοδευτούν τόσα πολλά λεφτά.  

 Πολλοί παραπονούνται για την ποιότητα του νερού. Άνω 

Καμήλα, Σκούταρι.  Λένε ότι  έχει  κόκκινη λάσπη μέσα. Και πιστεύω 

ότι  είναι έτσι,  γιατί  θυμάστε ότι  είχε γί νει  και κάποια αντίδραση 

πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Για την Κοινωνική Πρόνοια.  Αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτο 

μέλημα. Δυστυχώς οι  πολίτες νοιώθουν ότι  δεν υπάρχει ένα δίχτυ 

προστασίας.  Ακούστε κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

στην κατάσταση την οικονομική που ζούμε υπάρχουν πολλοί 

αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.  Θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μας 

καθήκον.  Ποιο θα δει  πιο κοντά του; Δεν βλέπει κοντά του ούτε το 

Υπουργείο,  ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε τους βουλευτές.  Βλέπει πιο 

κοντά του τον Δήμο. Αυτό βλέπει ως αποκούμπι.  Αυτό δεν το έχουμε 

δώσει,  δεν το έχουμε εμπνεύσει στους κατοίκους ότι  ναι,  ο Δήμος είναι 

εδώ. Δεν υπάρχει το κυνικό πρόσωπο στον Δήμο των Σερρών.  

 Για τον πολιτισμό και τον τουρισμό θα το πω με μια λέξη, είδος 

εν ανεπάρκεια.  Πολλά έχετε πει  για τον τουρισμό, βέβαια ούτε πιστεύω 

ποτέ ότι  η πόλη των Σερρών και ο Δήμος μας μπορεί να είναι τόσο 

πόλος έλξης τουρισμού, γιατί  δεν είναι παραθαλάσσια,  δεν είναι 

Χαλκιδική,  δεν είναι η Μύκονος,  δεν είναι η Σαντορίνη,  αλλά κάποια 

πράγματα μεθοδικά και οργανωμένα, όχι  μόνο με παρουσία στις  

εκθέσεις,  θα μπορούσαν να είχαν γίνει .  

 Αυτά ήταν λίγο έτσι στα γενικά.  Θα μπω τώρα στις  ενότητες,  

όπως τις  έχετε καταγράψει στην λογοδοσία σας,  πολύ επιγραμματικά 

για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο.  

 Διοίκηση. Δεύτερη ενότητα, δεύτερο κεφάλαιο.   
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 Πρώτα –πρώτα, αγαπητοί συνάδελφοι,  η λειτουργία του 

Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη, ο κόσμος 

μας γυρίζει  την πλάτη και να και μια απόδειξη.  Εδώ. Δεν μπορεί να 

ανέχεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συνεχείς  προσωπικές 

επιθέσεις,  χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις και ο περισσότερος 

χρόνος,  πέντε ώρες και να φεύγουν στις  προσωπικές επιθέσεις.   

 Ο Πρόεδρος,  όλοι έχουμε ευθύνη, την κύρια ευθύνη την έχει  ο 

Πρόεδρος.  Πολλές φορές φέρεται  αλαζονικά και αυταρχικά και νομίζω 

ότι  αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί .   

 Ο κόσμος θέλει  να ακούσει από εμάς απόψεις,  θέλει  να ακούσει 

προτάσεις,  δεν θέλει  να μιλάμε πέντε ώρες,  να φωνασκούμε ο ένας 

απέναντι  στον άλλο.  

 Οι εισηγήσεις.  Ήταν το ΄15 για μια α κόμη φορά ελλιπέστατες και 

πάντοτε,  δεν ξέρω γιατί ,  ενώ υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος,  

αρμόδιος αντιδήμαρχος,  πάντοτε έχουμε ως άλλοθι τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες.  Μα οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν την δουλειά τους 

και την κάνουν πολύ καλά μια που είνα ι και πολύ λίγοι,  όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρετε.  Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη;  

 Πάω στις οικονομικές υπηρεσίες.  Λέμε ότι  τα λεφτά είναι λίγα.  

Ακούστε να δείτε.  Τα έσοδα, τα είπαν προχθές οι  ορκωτοί λογιστές,  

υπάρχει  υστέρηση εσόδων κατά 5,5 εκατ.  ευρώ. 1,6  εκατ.  ευρώ είναι 

επισφαλή. Δηλαδή στην ουσία,  φίλες και φίλοι,  τα λεφτά αυτά 

χάθηκαν. Και εσείς  δεν ταρακουνηθήκατε από αυτό; Για το 1,6 εκατ.;   

 Ξέρω τι  θα μου πείτε.  Μα τι  θέλετε να κάνουμε,  κατασχέσεις και 

τα λοιπά. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό.  Όταν δεν υπάρχουν ή όταν 

έχουν κλείσει  λουκέτα πώς θα τα πάρετε;  Από αυτούς που έχουν και 
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δεν δίνουν,  κ.  Γαλανη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και 

αυτοί και μην μου κάνετε αυτή.  

 Θα σας πω τις  προτάσεις.  Εγώ δεν κάνω στείρα αντιπολίτευση. 

Θα σας κάνω και προτάσεις και να δω τι  θα υλοποιήσετε.  Εντάξει;  Θα 

σας την πω και την πρόταση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην πιπιλίζετε αυτή την πιπίλα.  Εγώ δεν είπα να πάτε να πάρετε τα 

λεφτά από αυτούς που κλείνουν τα μαγαζιά τους.  Υπάρχουν οι  

επαγγελματίες μπαταξήδες,  εάν δεν το έχετε καταλάβει.    

 Παρακάτω. Γιατί  δεν έχουμε έσοδα; Γιατί  δεν αξιοποιείτε την 

ακίνητη περιουσία όπως θα έπρεπε; Θα αναφέρω δυο, τρία 

παραδείγματα. Όλη την θητεία σας και το ΄15 ακούστε δυο  

παραδείγματα. Καλλιεργήσιμη γη 56.000 ευρώ βεβαιωθέντα,  πήραμε 

μόνο 11.000 ευρώ. Γιατί;  Γιατί  δεν έγινε η παραγωγή; Αυτός που την 

καλλιεργεί  δεν παράγει κάτι;  Παίρνει  και επιδότηση, ενδεχομένως.    

Και μάλιστα θα σας πω και κάτι  άλλο. Σύμφωνα με το αίτημα 

που κάναμε στο τμήμα Προσόδων και πήραμε πόσες χιλιάδες,  9,5 

χιλιάδες στρέμματα είναι μόνο για τον πρώην Δήμο Σερρών, εάν τα 

κάνετε απλή αριθμητική θα δείτε ότι  τα έσοδα από εδώ θα έπρεπε να 

είναι περίπου 300.000 ευρώ. περίπου εκεί  θα ήταν το ποσό. Δυστυχώ ς 

δεν είναι.   

Από τα αναψυκτήρια.  Βλέπω εισπρακτέα 10.000 ευρώ. Γιατί;  

Γιατί;  Δεν δουλεύουν; Μισθώματα εισπρακτέα 104.000 ευρώ.  
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Αναφέρω επιγραμματικά για να αντιληφθείτε πως γίνονται τα 

έσοδα, πως μειώνονται.   

Προσαυξήσεις και παράβολα, εισπρακτέα 195.000 . Μιλάει και 

για τα παράβολα, δεν μιλάει μόνο για οφειλές άλλες.   

Τρίτο,  η ανακύκλωση. Μιλάω για τα έσοδα. Πότε επιτέλους,  η 

ανακύκλωση είναι σε εμβρυική κατάσταση, είναι δεκαετίας πριν όταν 

οι  άλλοι Δήμοι προχωρούν. Πότε επιτέλους θα γίνει  η καταγγελία 

αυτής της τριτοκοσμικής σύμβασης; Θα μου πείτε,  είναι σε όλη την 

Ελλάδα. Είστε ένα κορυφαίος Δήμος,  μεγάλος Δήμος,  θα μπορούσατε 

να πάτε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και να πείτε ότι  αυτή η σύμβαση είναι 

τριτοκοσμική και πρέπει να καταργηθεί.  Με επιχειρήματα. Γιατί  ξέρετε 

πόσο στοιχίζει  στον Δήμο μας; 300.000 ευρώ στοιχίζει  στον Δήμο μας 

και μας παρέχει  τι ;  Μερικούς κάδους; Αυτή είναι η όλη παροχή;  

Μάλιστα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό που έχουν αποθεματικό,  

40 εκατ.  ευρώ είπαν,  πόσα ήταν; 40 εκατ.  ευρώ. Γιατί;  Η ετα ιρεία 

ανακύκλωσης.  Ποσώς ενδιαφέρει τον Σερραίο δημότη. Καθόλου δεν 

τον ενδιαφέρει.  Αλλά για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο,  βέβαια,  

είναι φετινή εκδήλωση δεν κάναμε ούτε μια συζήτηση.  

Είναι δυνατόν ένας Δήμος μεγάλος,  ο μεγαλύτερος στην 

Κεντρική Μακεδονία ,  να μην έχει  εισήγηση, να μην πάμε;  

Τα έξοδα. Θέλω να είμαι δίκαιος,  έγινε μια προσπάθεια 

περιστολής των εξόδων. Να μην νομίζετε ότι  κάνω μόνο κακόπιστη 

κριτική.  Έγινε μια προσπάθεια,  όμως εξακολουθούν και σήμερα να 

υπάρχουν αλόγιστες δαπάνες και θα σας αναφέρω και αυτό είναι 

πολιτική επιλογή. Θα σας πω.  

Πρώτον, πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες,  μεγάλα ποσά. Δεν 

χρειαζόταν.  Έξοδα προς τρίτους.  Πάλι μεγάλα ποσά. Και αυτοί δεν 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

χρειαζόταν.  Η μη ενοποίηση μελετών το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ. 

Νομίζω θα ήταν ένα αρκετά σημαντικό έσοδο εάν τις  ενοποιούσαμε.  

Και τέταρτο,  προμήθειες.  Εννοώ αγορές υλικών και τα λοιπά. Και 

υπηρεσιών.  

Για να δούμε λίγο τις  προμήθειες.  Αναφέρεται μέσα στην 

λογοδοσία ότι  έγιναν τόσοι διαγωνισμοί,  πόσοι πρόχειροι διαγωνισμοί,  

με τόσα χρήματα και τα λοιπά. Στις  απευθείας αναθέσεις ποιείτε την 

νύσσα. Δεν είπατε τίποτα.  Όμως, εάν κανείς  το μελετήσει σε βάθος,  θα 

δει  ότι  κάπου σε ψιλά γράμματα λέει  ότι  κάτω από 5.000 ευρώ 

εντάλματα, που βέβαια δεν περνάνε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν,  

ακούστε  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  1.555 με ποσό 5.762.000. Είναι 

πάρα πολλές οι  απευθείας αναθέσεις.   Πάρα πολλές.   Στη σελίδα 79.   

Ψάξε και βρες  το.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη σας παρακαλώ δεν θα διακόπτετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει ,  πείτε εσείς  τον αριθμό.  Γιατί  λέτε για τους  

δημόσιους διαγωνισμούς,   λέτε για τον πρόχειρο διαγωνισμό, λέτε για 

τους διεθνείς  διαγωνισμούς  για τις  απευθείας αναθέσεις πόσες και τι  

ποσό,  δεν αναφέρεστε.    

 Πείτε εσείς  τον αριθμό, δεν με πειράζει .   Να τον πείτε.    Οι 

απευθείας αναθέσεις όμως είναι χαρακτηριστικό  μη χρηστής  

διοίκησης  και πραγματικά όζουν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια χαρά είναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απαντάτε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 

Μια χαρά είναι;  Να τις  χαίρεστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι σεβαστείτε τον ομιλητή.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  θίγονται μερικοί,  δεν κατάλαβα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά στις  τοποθετήσεις σας.  Κύριε Μηλίδη συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συνεχίζω, το παραβλέπω.  

 Εμείς λέμε ότι  και οι  απευθείας αναθέσεις είναι  μια νόμ ιμη 

διαδικασία,  κανείς  δεν λέει  όχι ,  αλλά  σε κάτι  έκτακτο,  σ'  ένα γεγονός  

το οποίο  είναι κατεπείγον.  Τρέχει  ένα σχολείο,  σπάσανε τζάμια,  

υπάρχει επικινδυνότητα,  διάφορα τέτοια,  ναι.   Αλλά γενικά τόσος 

μεγάλος αριθμός  είναι απαράδεκτο.   

Τεχνικές υπηρεσίες.   Οι  τεχνικές υπηρεσίες  πραγματικά  κάνουν  

καλά τη δουλειά  τους  Είναι καλοί υπάλληλοι,  μορφωμένοι,  

παρακολουθούν σεμινάρια και οφείλω να ομολογήσω ότι  κάνουν καλά 

τη δουλειά τους.  Όμως οι  τεχνικές υπηρεσίες  υλοποιούν αποφάσεις  

της πολιτικής ηγεσίας.   Δεν κάνουν του κεφαλιού τους.   Και εκεί  

υπάρχει  πολιτική ευθύνη.   

Έχουν μεγάλα ποσά για  την οργάνωση  διαχείρισης  -   

συντήρηση χώρων πρασίνου.  Δεύτερον,  για παροχή υπηρεσιών σε 

τεχνικούς συμβούλους  υποστήριξης.     
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Τέταρτον,   για τον κυκλοφοριακό  σχεδιασμό  τα είπαμε 

προηγουμένως.  Δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε,  εάν  εσείς  είστε 

ικανοποιημένος,  ο  κόσμος,   ρωτήστε έξω, είναι   εκνευρισμένος θα 

έλεγα.  

Για το παρκινγκ τα είπαμε.  Είναι σε κακή κατάσταση, σε 

ανύπαρκτη  βασικά.  

Για τους ποδηλατοδρόμους κάτι  αναφέρατε.   Λέω λοιπόν ότι  ενώ 

στις  προτεραιότητές σας,   στα σχέδιά σας ήταν ένα από τα πρωτεύοντα 

θέματα, στη συνέχεια έγιναν κάτι  μικρά κομμάτια,  τα οποία δεν 

συνδέονται  και μεταξύ τους,  τέλος πάντων, η πόλη  μας όμως 

ενδείκνυται.  Εκτός από κάποια μέρη που είναι υψηλά,  η άλλη πόλη 

είναι επίπεδη.   Άρα θα  μπορούσα.  

 Για την αγροτική οδοποιία αναφέρθηκα. Τι έχετε εγκαταλείψει.   

 Για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας,  ξέρετε κάτι;  Μετά από 

πολλές πιέσεις  και παραινέσεις της δικής μας  παράταξης για την 

ακίνητη περιουσία,  κάνατε  κάποια μικρά βήματα.  Τα βήματα αυτά 

όμως είναι  βήματα χελώνας.   Τίποτα παραπάνω.  Είστε πολύ πίσω 

ακόμη για την ακίνητη περιουσία,  πάρα πολύ πίσω.  

Για τις  παιδικές χαρές.   Παιδικές χαρές ξέρουν όλοι  ότι  ο νόμος 

είμαι πολύ αυστηρός,   πολύ σκληρός και  θα πρέπει να έχουν κάποιες 

προδιαγραφές.   Όμως μετά από πίεση των πολιτών, γιατί  έχετε πάρει 

το μήνυμα   και μετά και από  δική μας ερώτηση μέσα  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είπατε  ότι  και κάτι    άκουσα προχθές  ότι  κάτι  

προσπαθούμε να  κάνουμε εδώ στην πόλη και στο Σκούταρι νομίζω.  

 Αλλά  λοιπόν δεν υπήρχαν  τα αντανακλαστικά που έπρεπε  να 

υπάρχουν.  Έπρεπε  να υπάρξει μια ανάλογη  προετοιμασία.   Είναι πολύ  

σοβαρό πρόβλημα  οι  παιδικές χαρές.   
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 Κάτι αναφέρουμε,   επειδή ενδιαφέρει πά ρα πολλούς σε δημότες  

μας από τα χωριά κυρίως,   για την καταπολέμηση  των κουνουπιών.  

Λέω, λοιπόν  το ξέρω ότι  το πρόγραμμα    είναι της Κεντρικής 

Μακεδονίας.   Δεν το αμφισβητεί  αυτό κανείς .  Όμως ο Δήμος μας,  

επειδή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος  θα  έπρεπε να είναι πολύ 

πιεστικός προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Τα χωριά μας 

δεν μπορούν το καλοκαίρι να πιουν κάθε έξω,  είναι αδύνατον.    

 Η συντήρηση του οδικού  δικτύου.  Νομίζω ότι  αναφέρθηκα 

προηγουμένως, όπως και για τα πεζοδρόμια.  Πρέπει να  μην δίνουμε 

μόνο την εικόνα  βιτρίνας στο κέντρο,  αλλά πρέπει  να πάμε και 

παρακάτω.  

 Ασφαλτοστρώσεις.   Τώρα ξεκινήσατε.   Πέρυσι το ΄15 ουδεμία  

ασφαλτόστρωση.  Δεν είχαμε χρήματα.  Αυτή  την καραμέλα πρέπει  

να σταματήσουμε λίγο να την πιπιλίζουμε γ ιατί  εάν κάνουμε περιστολή 

δαπανών, όπως σας ανέφερα,  θα σας αναφέρω και σε άλλους τομείς,  

ενδεχομένως,  λίγο παρακάτω, θα δείτε ότι  μπορούσαν να γίνουν 

κάποια πράγματα.    

Οι διανοίξεις  οδών. Πώς λένε στο χωριό μου, νιος ήμουν και 

γέρασα. Πότε επιτέλους; Πότε επιτέλους; Εκείνη η Ηροδότου έχει  

κατεδαφιστεί  το μεγαλύτερο, έχει  μείνει  ένα κομματάκι και τίποτα.  Για 

την Νικομήδειας δεν θέλω  να πω περισσότερα, γιατί  στο τέλος θα 

καταντήσουμε γραφικοί όλοι μας.   

Για τον Άγιο Ιωάννη. Αυτό το αναφέρατε.  Αυτό το στ ολίδι  τέτοια 

υποβάθμιση; Όπου και εάν πήγα,  αγαπητοί κυρίες και κύριοι  όπου και 

εάν πήγα και συνάντησα κόσμο και πήγα  σε πολλά μέρη  ανά την 

Ελλάδα,  μου έλεγαν ότι  τι  γίνεται με εκείνο τον Άγιο Ιωάννη; Τώρα τι  

να τους πω;  Είναι λέω πολύ ωραίος τόπος όπ ως τον θυμάσαι όταν 
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ήσουν στρατιώτης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι,  του είπα,  τα χάλια που 

έχει .  Δεν δώσαμε καμία προτεραιότητα.  

Για τα Καλά Δένδρα εδώ είδα κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ των 

δυο παρατάξεων, την δική σας και του κ.  Φωτιάδη. Όμως πιστεύω ότι  

έγινε τραγικό λάθος,   θα έπρεπε να εντοπιστεί   το πρόβλημα  εδώ και 

αρκετά χρόνια  και δεν ξέρω πώς θα λυθεί.   Δεν  ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλετε να το συζητήσουμε τώρα; Έχουμε θέμα; Εάν έχουμε θέ μα να το 

συζητήσουμε.   

 Θα ήθελα να πω και για το Πάρκο των Ηρώων,  το οποίο το 

ξέρετε πάρα πολύ καλά,  γιατί  όλοι εκδρομές  με τα σχολεία εκεί  

πηγαίναμε,   λέω για το πάρκο το οποίο παρουσιάζει ,  ενώ ένα τόσο 

όμορφο  και παρουσιάζει ,  εκεί  κοντά στο σταθμό,  παρουσιάζει  μια 

εικόνα  τέλειας εγκατάλειψης,  Δείτε το λίγο,  αξίζει  τον κόπο. Και 

μόνο που θυμίζει  τα παιδικά χρόνια όλων, φτάνει .   

  Ανάπτυξη και αγροτική οικονομία.   Γραφείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης.   Ανύπαρκτο,  υπο -στελεχωμένο. Αυτό το γραφείο το είχα 

τονίσει  και στην περσινή μου εισήγηση, θα έπρεπε να είναι ο μοχλός 

ανάπτυξης του Δήμου, γιατί  μην ξεχνάτε ότι  ο Δήμος μας είναι 

ημιαστικός.  Έχει πολύ μεγάλες αγροτικές περιοχές και μάλιστα 

εύφορες.   

 Απ' ό,τι  είδα στην λογοδοσίας σας  το  μόνο που  κάνει  αυτό τ ο 

γραφείο είναι  πιστοποιητικά για μεταβιβάσεις ζώων και καταγγελίες 
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για καταπάτηση κάποιου βοσκοτοπιού και τα λοιπά. Ξέρετε τι  μου 

θυμίζει  αυτό; Υπηρεσία αγροφυλακής.  Κάτι άλλο δεν μου θυμίζει .  

Κόσμος διψάει,  εμένα μου το λένε αγρότες.  Διψάμε για σεμινάρι α,  για 

κάτι  καινούργιο,  για αλλαγή καλλιεργειών, για το πώς θα 

προωθήσουμε τα προϊόντα μας.  Το γραφείο αυτό δεν το ενισχύσατε 

όπως πρέπει.   

 Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης  που θα μπορούσαν να 

δώσουν μια ώθηση,  είμαστε πολύ πίσω.  Στον ίδιο τομέα  ανα φέρεται 

και το κυνοκομείο.  Εκεί  μπορώ να πω ειλικρινά,   γιατί  πρέπει να 

είμαστε  ειλικρινείς  εδώ μέσα, έγινε θετικό έργο,  υπάρχουν κάποια 

προβλήματα, όμως υπήρξε θετικό έργο  και ανακουφίστηκαν αρκετά οι  

δημότες μας.     

  Πάμε τώρα στην κοινωνική πολιτική ,  υγεία ,  παιδεία  και 

πολιτισμό.  Στο 6ο κεφάλαιο.   Η κοινωνική πολιτική,   αγαπητές φίλες 

και φίλοι,   είναι ο μεγάλος ασθενής  του Δήμου μας.   Θα έπρεπε να 

είναι πρώτιστο καθήκον,  πρώτιστο μέλημα. Δυστυχώς δεν είναι.  Δίχτυ 

προστασίας,  δεν υπάρχει αυτό.  Ο κόσμος νοιώθει ανασφαλείς.  Έναν 

αριθμό θα σας πω. Λογαριασμός,  είδα μέσα, Πρώτων Κοινωνικών 

Βοηθειών, 13.000 ευρώ. Είναι ποσό αυτό για έναν Δήμο Σερρών; Εγώ 

ειλικρινά θα ντρεπόμουνα να το γράψω για έναν Δήμο Σερρών.  

 Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Ξέρετε γι ατί  δεν υπάρχει 

κοινωνική συνοχή; Γιατί  δεν διαμορφώθηκε το ανάλογο κλίμα. Όταν 

διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι  ο Δήμος είναι εδώ, η κοινωνική του 

υπηρεσία είναι εδώ ανά πάσα στιγμή, βεβαίως τα είδα αυτά που τα 

δείξατε,  ωραιοποιημένα, πάρα πολύ ωραιοποιημένα όλα , υπάρχουν 

κάποια και μπράβο σας,  αλλά θέλει  περισσότερη έμφαση.  
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 Δηλαδή εάν δεν υπήρχαν και τα συσσίτια και η πολιτική αυτή της 

Εκκλησίας,  η κοινωνική πολιτική,  τι  θα γινόταν αυτός ο κόσμος; 

Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και το ξέρετε.  Και εγώ το ξέω πάρα πο λύ 

καλά.  

 Βεβαίως συνεχίζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο,  το Κοινωνικό 

Φαρμακείο,  είναι θετικό,  αυτό θέλει  εμπλουτισμό, σε αυτό πιστεύω ότι  

όλοι πρέπει να συμβάλουμε και νομίζω ότι  με τον τρόπο μας 

συμβάλουμε πολύ αλλά μπορούμε ακόμα περισσότερο. Θέλει ακόμ α 

πιο πολλά και είναι κάτι  το οποίο το έχουν όλοι οι  Δήμοι.   

Για την παιδεία.  Υπάρχουν,  έγινε αγώνας να ενοποιηθούν οι  

σχολικές επιτροπές.  Έγιναν δυο, μια πρωτοβάθμια και μια 

δευτεροβάθμια.  Τις έχετε απαξιώσει τελείως και μάλιστα  η λειτουργία 

τους πραγματικά όζει .  Δεν είναι ότι  καλύτερο.  

Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό.   

Για τον πολιτισμό. Κύριε Δήμαρχε πολύ συχνά παρακολουθώ 

εκδηλώσεις από Δήμους που δεν είναι και του Δήμου Σερρών, 

εμβέλειας του Δήμου Σερρών, πιο μικροί Δήμοι και βλέπω τους τις  

προβάλουν και σαν γεγονότα πολιτιστικά σε όλη την,  σε κανάλια 

πανελλήνιας εμβέλειας,  ενώ εμείς  δεν έχουμε κάτι  τέτοιο.  Γιατί;  

Έχουμε μείνει  λίγο πίσω.  

Σας έχω πει  και παλαιότερα ότι  πρέπει να,  εμείς  θα είμαστε 

αρωγοί σε κάτι  τέτοιο,  να κάνουμε μια ταυ τότητα, πολιτιστική 

ταυτότητα στον Δήμο μας.  Είναι μεγάλη η πόλη μας,  πρέπει να το 

καταλάβουμε.  Λυπάμαι δηλαδή να βλέπω πόλεις των 20,  30.000 

κατοίκων και όχι  πόλεις  των 100 κοντά χιλιάδων κατοίκων.  

Για την καθαριότητα θα σας πω τα εξής:  η ανακύκλωση, 

αναφερθήκατε.   Είμαστε σε εμβρυϊκή κατάσταση ακόμη. Πέρυσι 
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αναφέρατε επίτευξη στόχου 13%. Φέτος,  για να είμαι ειλικρινής,  δεν 

είδα πουθενά επίτευξη στόχου, δεν ξέρω εάν σας διέφυγε ή δεν το 

βάλατε,  πάντως δεν υπάρχει.   

Σας έχουμε πει ,  κάντε,  κύριε Δήμαρχε,  τη ν ανακύκλωση χόμπι,  

παιχνίδι ,  ξεκινώντας από την παιδική ηλικία.  Κάνατε το ECO 

FESTIVAL .  Ωραία.  Όμως μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Άμα 

το κάνετε υπό μορφή χόμπι θα δείτε ότι  και θα αποδώσει και θα έχει  

απόδοση τόσο στο περιβάλλον,  που είναι βασικό α λλά και οικονομικό.   

Τώρα για το πλύσιμο των κάδων δρόμων, τι  να πω; Δεν ξέρω εάν 

τυχόν είναι αλήθεια,  εάν εσείς  μάλλον δεν εισπράττετε τα παράπονα, 

εγώ συνέχεια μου λένε ότι  γιατί  οι  κάδοι είναι έτσι άπλυτοι και τόσο 

ρυπαροί.   Εσείς λέτε ότι  πλένονται συν έχεια.  Πιστεύω ότι  δεν έχουν 

άδικο οι  πολίτες και μάλλον δεν τους παρακολουθείτε από κοντά.  

Τώρα για την διαχείριση απορριμμάτων βεβαίως μπήκαμε στο 

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας,  δεν μπήκαμε με τις  καλύτερες 

συνθήκες και θεωρώ ότι  από κάποια λάθη και παραλε ίψεις θα 

πληρώσουν πάρα πολλά στο μέλλον οι  δημότες των Σερρών.  

Για το ΚΕΠ έχω να πω, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ότι  

λειτουργεί  ιδανικά, πάρα πολύ καλά και μπράβο τους και 

συγχαρητήρια.   

Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας.  Στις  9 

Δεκεμβρίου του ΄15,  κύριε Δήμαρχε,  είχατε συνάντηση με τον Δήμαρχο  

Πετριτσίου Βουλγαρίας για να κάνετε,  λέει ,  μια κοινή υποβολή 

προτάσεων σε διάφορα προγράμματα. Δεν μας ενημερώσατε σχετικά 

αλλά εκείνο που μου κάνει  εντύπωση είναι σε σχέση με την διαχείριση  

απορριμμάτων και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.  

Ειλικρινά δεν κατάλαβα, τι  σχέση έχουμε με την διαχείριση 
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απορριμμάτων και με την ακίνητη περιουσία με του Δήμου Πετριτσίου; 

Δεν το κατάλαβα και δεν το έχετε φέρει  ποτέ θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Μήπως κάτι  άλλο κρύβεται από πίσω και δεν το ξέρουμε 

για τα απορρίμματα; Βάζω ένα ερωτηματικό.  Δεν θέλω να είμαι μάντης 

κακών, απλώς το αναφέρω.  

Για την Πράσινη Αγροτοδιατροφική Κοινότητα είπατε ότι  φταίει  

το κράτος.  Θέλω να το πιστεύω. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Ήταν ένα 

μεγάλο έργο.  Βλέπω ότι  δεν πρόκειται να γίνει  δυστυχώς.  

Για την ολοκλήρωση Park and Ride ,  70.000 ευρώ. Για να δούμε 

μέχρι στιγμής ποιο είναι το όφελος; Δεν έχουμε δει  κανένα όφελος.  

Όμως η πρότασή μας είναι ότι ,  γ ιατί  και οι  κάτοικοι των εν οτήτων από 

την δυτική πλευρά θα λέγανε ότι  κάτι  ανάλογο πρέπει να γίνει  και στο 

Κολοκοτρώνη, ούτως ώστε να υπάρχει μια διασύνδεση των δυο 

πλευρών. Ανατολικά και δυτικά.  Και αυτό θα βοηθούσε την 

κυκλοφορία.  Μπας και αποφύγουμε και λίγο κυκλοφοριακό χάος,  γι ατί  

κατά τα άλλα δεν βλέπω.  

Πάω στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.  Δείτε σας παρακαλώ όλοι 

σας,  για να μην νομίζετε ότι  λέω από μόνος μου, μέσα γράφει 

πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις  γεννήσεων, γάμων και τα 

λοιπά. Σαν να μην υπάρχουν αυτές οι  υπηρεσίες.  Όραμα δεν υπάρχει.  

Ανάπτυξη δεν υπάρχει;  Εσείς στην κουβέντα σας,  στην ομιλία σας 

είπατε ότι  είμαστε πλέον ενιαίος Δήμος.  Ενιαίος Δήμος όμως αυτό 

πρέπει να είναι για όλους.  Δηλαδή οι  Δήμοι οι  περιφερειακοί οι  πρώην 

Δήμοι Καποδιστριακοί μόνο υποχρεώσεις έχ ουν; Δεν πρέπει και εμείς  

να τους αποδώσουμε κάποια πράγματα; Ποια είναι η πνευματική τροφή 

που τους δίνουμε; Ποια είναι τα πολιτιστικά έργα που κάνουμε; Αυτά 

που είχαν,  αυτά έχουν.  Κάτι καινούργιο δεν έχουμε κάνει .   
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Για τα νομικά πρόσωπα και τις  δημοτικές  επιχειρήσεις,  βλέπετε 

πάω ενότητα –ενότητα για να διευκολύνω την συζήτηση.  

Ο ΟΠΑΚΠΑ έκανε μια σημαντική προσπάθεια περιστολής 

εξόδων, κάνει ,  οφείλω να το ομολογήσω, κάνει  ένα έργο,  όμως 

ακούστε,  παροχές προς τρίτους 228.000 ευρώ, πολλά τα λεφτά. Πάρα 

πολλά.  

Για την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου την ΚΕΔΗΣ. Μόνο δυο 

θα αναφέρω. Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, Πολιτεία των Ευχών. 

Η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση είναι αλήθεια ότι  φέτος,  τώρα 

φετινή είναι αυτή,  ήταν λίγο καλύτερη από τις  προηγούμενες  χρονι ές,  

όμως, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί συμπολίτες,  θα πρέπει 

την Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση να την δούμε σαν ένα 

πολιτιστικό γεγονός σοβαρό και σημαντικό.  Αυτό αξίζει  για τον Δήμο 

των Σερρών. Γιατί  δεν είναι,  δεν μπορεί να είναι τόσα πολλά 

συγκροτήματα μόνο τοπικά. Βεβαίως είναι πολύ αξιόλογα, μπορούμε 

να κάνουμε μια πανσερραϊκή χορευτική συνάντηση, θα είναι πάρα 

πολύ ωραία,  αλλά όταν λέμε πανελλήνια,  θα πρέπει το στίγμα μας και 

η φωνή μας,  αυτό που βλέπει ο κόσμος να πάει σε όλα τα μέρη της 

Ελλάδος.  Και να έρθουν από παντού Σύλλογοι,  ώστε να δουν την πόλη 

μας ότι  έχει  και ομορφιές,  έχει  και αξιοθέατα. Άρα για μας είναι 

πρωταρχικό.   

Για την Πολιτεία των Ευχών είχα την ευκαιρία να την επισκεφτώ 

πολλές φορές πέρυσι.  Λέω ότι  είναι ένα γεγονός αλλά  είναι πάλι μικρό 

για τον Δήμο μας,  για την εμβέλεια του Δήμου μας.  Είναι μικρό. Θέλει 

κάτι  πιο σημαντικό.   
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Για το ΔΗΠΕΘΕ το μόνο που θα πω, αυτό μόνο θέλω να σας πω, 

ότι  έχει  αμοιβές προς τρίτους 94.000 ευρώ. Θεωρώ ότι  είναι πάρα 

πολλά.  

Για την ΔΕΥΑΣ δεν  είχα σκοπό να αναφερθώ. Επειδή όμως 

είπατε ότι  έχουμε 1 εκατ.  ανελαστικές δαπάνες παραπάνω, γι΄ αυτό 

κάναμε αναπροσαρμογή και τα λοιπά, σίγουρα αυτά είναι 

ανταποδοτικά και ερωτώ, γιατί  έχουμε 1 εκατ.  ανελαστικές δαπάνες 

παραπάνω; Τι έγινε δηλαδή παραπάνω;  Και εάν βλέπει κανείς  κάτι  

τέτοιο,  γιατί  δεν μειώνει τα έξοδα που γίνονται,  κάποια τα οποία θα 

μπορούσαν να είχαν περισταλεί;   

Πρώτα θα πρέπει να δει  τα του οίκου του,  γιατί  εγώ πήγα εκεί  

τόσο πολύ; Άρα πρέπει κάτι  να κόψω, κάτι  να κάνω περιστολή.  

Τελειώνω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  

καταχράστηκα πολύ τον χρόνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε έξι  λεπτά παραπάνω αλλά δεν πειράζει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο κουβέντες για τα στρατόπεδα. Όλοι μας και εσείς ,  κύριε Δήμαρχε 

και ως συμπολίτευση και ως αντιπολίτευση, κ υρίως σαν αντιπολίτευση 

λέγατε για τα στρατόπεδα ότι  είναι ανήκουν στον Σερραϊκό λαό. Αυτό 

πιστεύουμε και εμείς .  Όμως μετά αλλάξατε ρότα, εν πάση περιπτώσει,  

η παράταξή μας ήταν αντίθετη εξ αρχής γι΄ αυτή την συμφωνία της 

πολεοδόμησης του Εμμ. Παπά, για πο ιο λόγο; Γιατί  πιστεύουμε ότι  

είναι δικά μας και στο τέλος θα έρχονταν σε μας.   

 Λοιπόν,  γίνανε λανθασμένοι χειρισμοί,  βεβιασμένοι και δείξατε 

και πολύ ενδοτικότητα. Δεν χρειαζόταν τόση ενδοτικότητα. Δεν 

χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύ νης,  σας το 
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έχω επανειλημμένα τονίσει ,  ότι  συνεχώς θα ζητάει,  συνεχώς θα έχει  

απαιτήσεις.  Δεν πρόκειται να σταματήσει.  Επομένως θα πρέπει να 

ληφθούν κάποιες γενναίες αποφάσεις.   

Εμείς συνεπείς σαν μια συνεπής παράταξη δείξαμε ανοχή και 

είπαμε να συνεχιστεί ,  ψηφίσαμε να συνεχιστεί  αυτή η απόφαση του 

΄12.  Νομίζω είναι γνωστό. Όμως δεν πάει άλλο.  

Το αυτοκινητοδρόμιο.  Γιατί ,  αφού λέμε ότι  έγινε έλεγχος και 

είναι όλα καλά, γιατί  ξανά δεσμεύουμε τις  700.000 ευρώ και δεν 

έγιναν άλλα έργα όπως οι  ασφαλτοστρώσεις;  Αφού λέτε ότι  είναι όλα 

άριστα.  Κάτι μικρά έργα έχουμε να κάνουμε.  Άρα κάποιος άλλος λόγος 

υπάρχει.   

Αυτό λοιπόν το μοναδικό στολίδι  που είναι το αυτοκινητοδρόμιο 

και το οποίο για μένα θα έπρεπε να είναι η ατμομηχανή, αυτή που θα 

τραβήξει μπροστά όλο τον Δήμο σε αναπτυξιακή πορεία σε συνεργασία 

και με άλλους φορείς,  αυτό δεν έχετε δώσει την ανάλογη προσοχή.  

Να σας πω και κάτι;  Η συμμετοχή είναι 76,5% του Δήμου 

Σερρών, δηλαδή ουσιαστικά είναι του Δήμου και η τρέχουσα αξία,  

σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές,  έχει  μειωθεί από 134.000 στις  

83.000 ευρώ. Δεν σας ενοχλεί  αυτό; Εγώ πραγματικά όταν το άκουγα 

από τους ορκωτούς όταν τα μελετούσα, είχα έτσι αισθανθεί πολύ 

άσχημα.  

Μια κουβέντα για τις  ανώνυμες εταιρείες.  Τώρα μετά από την 

δική μας παρέμβαση στο Δημοτικό  Συμβούλιο είπατε ναι,  ότι  θα 

πρέπει να το δούμε το θέμα, γιατί  κάποιες ή πολλές από αυτές κάτι  

ξενοδοχειακοί,  κάτι  παρκινγκ,  κάτι  άλλες,  δεν ξέρω και πως τις  λένε 

αυτή την στιγμή, έχουν εξαφανιστεί  από προσώπου γης και ο Δήμος 

έχασε ότι  έχασε.   
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Μπορεί να μην αφορά μόνο το ΄15 αλλά και εσείς  είστε έξι  

χρόνια δημοτική αρχή. Δεν το είδατε αυτό το θέμα; Οι ορκωτοί 

λογιστές ήταν ξεκάθαροι,  ότι  από εδώ τελειώσαμε.   

Επειδή λοιπόν εν κατακλείδι  έκανα μια κριτική,  νομίζω 

καλόπιστη, αλλά σε ορισμένα σημεία ήμουνα ιδ ιαίτερα σκληρός γιατί  

πιστεύω ότι  θα πρέπει και η δημοτική αρχή να αναλάβει τον ρόλο που 

της αρμόζει  σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο, γι΄ αυτό,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  πέντε έξι  προτάσεις για να δείτε ότι  εμείς  δεν ερχόμαστε 

εδώ να κάνουμε μόνο κακόπιστη κρι τική αλλά να κάνουμε και 

προτάσεις.   

Οι προτάσεις είναι:  

  Ένταξη σε προγράμματα. Αλλά και κυρίως προγράμματα και 

αγροτικής ανάπτυξης που δεν είχαμε μέχρι τώρα.  

  Η καθημερινότητα να μην τα αναλύω. Βελτιώστε την 

κυκλοφορία.  Λίγο το παρκινγκ,  καθαριότητα. Πρέπ ει να γίνουν 

αυτά. Είναι απλά πράγματα. Δεν χρειάζονται πολλά. Σας είπα το 

παράδειγμα Κοζάνης και Γρεβενά που σαν,  τώρα σημερινό,  που 

σαν πόλεις δεν έχω τίποτα με τις  πόλεις  αυτές,  αλλά δεν μπορούν 

να μας αγγίξουν στο τόσο σαν πόλεις σε μέγεθος,  κοντά στην  

συμπρωτεύουσα, τα πάντα.  

  Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.  Την έχουμε πει  

χιλιάκις.  Πηγαίνετε με βήματα χελώνας.   

  Περιστολή αλόγιστων δαπανών.  

  Εφαρμογή πλήρης του νόμου περί προμηθειών. Η παράγραφος 3 

λέει  ότι  ναι,  απευθείας αναθέσεις αλλά με την οικονομικότερη 

προφορά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε ποτέ.   
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  Θα πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση των απευθείας 

αναθέσεων.  

  Την ανακύκλωση που αναφέρθηκα θα πρέπει να την κάνετε τρόπο 

ζωής.  Τρόπο ζωής,  χόμπι,  παιχνίδι ,  όπως θέλετε πείτε το.   

  Την είσπραξη των απαιτήσεων από τους στρατηγικούς 

κακοπληρωτές.  Ακούστε με κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Υπάρχουν στρατηγικοί μπαταξήδες.  Από αυτούς νομίζω με 

κάποιο διακανονισμό μπορούμε να πάρουμε χρήματα.  

  Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου νομίζω ότι  θα πρέπει να 

βελτιωθεί σημαντικά.  

Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ακούστε,  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο κάνουμε όλοι προτάσεις.  Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο 

που είναι το κορυφαίο όργανο του Δήμου να συνθέτει  αυτές τις  

προτάσεις και να πάει μπροστά ο Δήμος.  Η σύνθεση, δε ν υπάρχει η 

σύνθεση. Γίνεται διάλογος κουφών. Καταλάβετέ το.  Μόνο με σύνθεση 

προτάσεων μπορεί να πάμε μπροστά.  

 Θα πρέπει να γίνει ,  βέβαια,  η συνεργασία για να πάμε μπροστά, 

να προχωρήσει σε αναπτυξιακό μοντέλο, λέω με το Επιμελητήριο,  με 

τον Εμπορικό Σύλλογο, με το ΤΕΙ και προπάντων, κύριε Δήμαρχε,  

πρέπει να έχουμε ένα όραμα, να δούμε,  πως την θέλουμε την πόλη μας 

αυτή;  

 Σας λέω ειλικρινά λυπάμαι όταν κάνετε συγκρίσεις  με κάτι  

Δήμους των 5.000 κατοίκων. Συγκριθείτε με μεγάλες πόλεις.  Σας λέω 

ότι  είναι πολύ πιο μπροστά σε πολλά θέματα.  

 Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν είναι ο επικεφαλής της ‘Διάβασης Πεζών’ ο κ.  Γιαννακιδης; Όχι.  

Ο κ.  Καρύδας από την Λαϊκή Συσπείρωση ο επικεφαλής; όχι .   

 Πάντα με την συναίνεση των δημοτικών συμβούλων θ α δώσω τον 

λόγο σε πολίτες.  Παρακαλώ τον γραμματέα να καταγράψει,  ποιος θέλει  

να μιλήσει,  να ρωτήσει,  να τοποθετηθεί;  Από τους πολίτες,  φορείς ή 

πολίτες.   

 Παρακαλώ το όνομά σας.  Γιάννης Γιαννούδης.  Άλλος; Όνομα και 

επώνυμο. Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ.  Η κυρία Ελευθεριάδου. 

Άλλος; Μάλας Αλέξανδρος.  Ωραία.  Άλλος κανείς;  Ωραία,  θα 

ξεκινήσουμε από τον κ.  Γιαννούδη. Το μικρόφωνο στον κ.  Γιαννούδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ:  

Καταρχήν να πω καλησπέρα σε όλους.  Να ευχαριστήσω την δημοτική 

αρχή. Άκουσα τον Δήμαρχο, τον κ.  Αγγελίδη σε όλη του την ομιλία και 

έδωσα μεγάλη προσοχή, καθώς επίσης και την αντιπολίτευση την 

άκουσα και πήρα τον λόγο να πω πέντε πράγματα.  

 Πρώτον, είμαι από χωριό της Νιγρίτας.  Είμαι πλέον κάτοικος 

Σερρών μετά από 57 χρόνια στον Πειραιά και συγκεκρι μένα στον Δήμο 

Κορυδαλλού. Για πρώτη φορά παρακολουθούσα κάθε χρόνο αυτό που 

γίνεται σήμερα από τον κ.  Δήμαρχο, ποτέ δεν είδα αίθουσα να είναι σε 

αυτή την κατάσταση. Έπρεπε η αίθουσα αυτή να είναι γεμάτη.  Δεν 

έχω λόγους να πω το γιατί ,  αυτό το γνωρίζετε ε σείς .  Εγώ σαν δημότης 

πλέον μετά από 57 χρόνια στις  Σέρρες και έχω δέκα μήνες ακριβώς,  

έχω δει  τις  Σέρρες σε μεγάλο βαθμό να έχουν μια πραγματικά 

ανάπτυξη σαν ωραία πόλη, όπως το έχουν πει  όλοι εδώ ότι  οι  Σέρρες 

αξίζουν τον κόπο το να την βλέπεις με τα ωρα ία που έχουν γίνει  μέχρι 

στιγμής.   
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 Δυστυχώς όμως, κύριε Δήμαρχε,  εγώ μένω στο κέντρο, τυγχάνω 

να μένω στο κέντρο στις  Σέρρες,  στην πλατεία Ελευθερίας κοντά και 

συγκεκριμένα στην Τράπεζα την Αγροτική, πρώην, τώρα Τράπεζα 

Πειραιώς.  Κάθε πρωί που σηκώνομαι κ αι κατεβαίνω κάτω βλέπω 

ορισμένα πράγματα που λέω είναι απαράδεκτα.  

Εάν είναι δυνατόν οι  Σέρρες,  η ωραιότερη πόλη της Ελλάδος για 

μένα, έχει  ο δρόμος ο κεντρικός εκεί  πάνω από την ένωση, να έχει  

γούβες και να είναι σχισμένος.  Σχισμένος σαν να έχει  γίνει  σ εισμός 

και έχει  διαχωριστεί  και δεν γίνεται τίποτα.  Ένα αυτό.   

Το δεύτερο είναι ότι  εκεί ,  στην ίδια περιοχή, εκεί  στους ίδιους 

δρόμους,  υπάρχουν μερικά σπίτια που είναι εγκαταλελειμμένα, που δεν 

κατοικούν και είναι σε αθλία κατάσταση ο δρόμος,  να είναι γεμ άτο 

από χώματα, από σκουπίδια,  από φύλλα των δέντρων που πέφτουν.  

Αυτό για μένα θέλει  μια προσοχή να δείξει  η δημαρχεία.    

Έρχομαι τώρα να πω το τελευταίο ότι  το 2011 ήρθα με ένα 

πούλμαν κόσμο που διοργάνωσα εγώ μια εκδρομή επειδή ήμουνα από 

τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλαδικού Σωματείου Συνταξιούχων στα 

Πετρέλαια και ήρθα εδώ και περάσαμε τόσο πολύ καλά και ήρθα 

συγκεκριμένα στις  18 Μαΐου του ΄11 και την ημέρα εκείνη είχε στην 

πλατεία Ελευθερίας για την εκδήλωση για τους Πόντιους.   

Ούτε που το κατάλαβα, μου ε ίπαν ορισμένοι άνθρωποι που με 

γνώριζαν και είπα ότι  ήρθα εδώ με το πούλμαν, έφερα τον κόσμο εδώ 

για  να δώσω ανάπτυξη για τον τουρισμό εδώ στις  Σέρρες που αξίζει  

τον κόπο να έρθουν όλοι οι  Έλληνες γιατί  υπάρχουν επτά,  οκτώ μέρη 

στις  Σέρρες,  στον Νομό Σερρών που πρέπει να τα δει  ο ανθρώπινος 

νους,  πρέπει να έρθουν να τα επισκεφτούν,  όπως το Φυλάκιο του 

Ρούπελ,  όπως το Σπήλαιο της Αλιστράτης,  όπως το Μοναστήρι του 
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Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπως ο Αι Λιάς,  όπως η Κοιλάδα και 

πολλά άλλα και το αυτοκινητοδρόμ ιο και τα λοιπά.  

Σας πληροφορώ λοιπόν στις  11:30΄ η ώρα, την ίδια μέρα που είχα 

έρθει ,  ημέρα Τετάρτη ήταν 18,  ήρθε δημοσιογράφος και με πήρε 

συνέντευξη για δεύτερη φορά, γιατί  καθίσαμε πέντε μέρες και την 

τελευταία μέρα πήγαμε και στην Αγία Ελένη που έχου ν αυτό το έθιμο 

με τα κάρβουνα.  

Τους γύρισα λοιπόν σε όλα τα σημεία και έπειτα από το 2011 με 

παρακαλάγανε να ξανά έρθουν στις  Σέρρες,  αλλά όχι  τα 50 άτομα, 

άλλοι άνθρωποι και άλλοι που είχαν έρθει  ήθελαν να έρθουν πάλι.  

Αλλά τελικά είχα την ατυχία που δε ν με αφήνανε να κάνω τις  εκδρομές  

αυτές που τις  έκανα και καλές.  Κάναμε εξωτερικό και εδώ.  

Εν πάση περιπτώσει,  το θέμα είναι ότι  δώστε λίγη προσοχή στον 

τουρισμό. Οι Σέρρες αξίζουν τον κόπο να έρχεται όλη η Ελλάδα να την 

βλέπουν.   

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στην κυρία Ελευθεριάδου και το μικρόφωνο παρακαλώ.  

Κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ:  

Καλησπέρα. Ακούσατε αρκετή κριτική ως τώρα και η οποία βοηθάει 

και πιστεύω ότι  είναι εποικοδομητική. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι 

διαφορετικό.  Είπατε ότι  οι  Σέρρες είναι μια ω ραία πόλη να ζει  κανείς  

και συμφωνώ μαζί σας και με τον καιρό γίνεται ακόμη ωραιότερη με 

μεγάλες ή μικρές παρεμβάσεις,  αυτό που θα ήθελα εγώ να προτείνω, 

δεν έχω καμία ερώτηση, απλά θα ήθελα να προτείνω η διαδικασία αυτή 

η σημερινή για μένα είναι πολύ ωραί α,  γιατί  όπως έχουμε πει  είναι 

άμεση, είναι η ευκαιρία του κόσμου να μιλήσει μαζί  σας,  να σας 
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ακούσει και να τον ακούσετε,  αυτό που θα πρότεινα,  είναι πέρα του 

θεσμικού πλαισίου αυτές οι  συναντήσεις να γίνονται πιο συχνά.  

 Υπάρχουν άλλοι Δήμαρχοι οι  οποίο ι  έχουν καθιερώσει,  για 

παράδειγμα,  ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει  την ‘Ώρα του Δημάρχου’,  το 

ραδιόφωνο που μιλάμε με τον κόσμο και τα λοιπά, αυτό που θα 

πρότεινα είναι να έχετε και εσείς ,  να πηγαίνετε στις  γειτονιές,  στα 

χωριά,  να διαφημίζετε,  αυτή η εκδήλωσ η, έτσι ώστε ο κόσμος να 

μπορεί να έρχεται σε άμεση επαφή μαζί σας και να σας δίνει  τις  ιδέες 

του,  να ακούει από εσάς αυτά που έχετε να πείτε γιατί  η συμμετοχή 

πάντα βοηθάει και εσάς να ακούσετε τον κόσμο αλλά και τον κόσμο να 

καταλάβει τι  γίνεται στην πόλη.  

 Τώρα τελευταία με αφορμή κάποια τοπικά σχέδια,  κάποια 

προγράμματα, στα οποία έχουμε μπει,   βλέπω ότι  υπάρχει μεγαλύτερη, 

μάλλον πιο έντονη και πιο συχνή διαβούλευση με φορείς και αυτό 

όντως είναι κάτι  το οποίο είναι θετικό και θα ήθελα να δω να 

συνεχίζεται.  Πριν δηλαδή πάρουμε απόφαση για κάποιο έργο,  θα ήταν 

ωραία να ακούμε πρώτα τι  έχει  να πει  η κοινωνία.  Ίσως στις  

αναπλάσεις,  αυτό το ζήτημα παρκινγκ που είναι δυστυχώς υπαρκτό εάν 

η κοινωνία ακουγόταν περισσότερο, ίσως να υπήρχε και μια,  τι  να πω; 

Μια άλλη εξέλιξη.   

 Οπότε να μην πλατειάζω, αυτό θα ήθελα να ζητήσω από εσάς,  

όλες αυτές,  μάλλον αυτό το είδος συνεδρίασης,  το οποίο βέβαια  δεν 

γίνεται αλλιώς όταν γίνεται μια φορά τον χρόνο αναπόφευκτα περνάει 

αρκετή ώρα για να ειπωθούν όλα αυτά, θα ήθελα να το δω συχνότερα 

και να ακούω τον δήμαρχό μου περισσότερο εντός Δημοτικού 

Συμβουλίου αλλά και εκτός.   

 Αυτά. Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο και στον κ.  Μάλα Αλέξανδρο.  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

Καλησπέρα σας.  Πρώτη φορά έρχομαι και εγώ στην λογοδοσία του 

δημάρχου. Έχω ευθύνη και εγώ που δεν ερχόμουνα άλλες χρονιές αλλά 

πιστεύω η εικόνα αυτή είναι απογοητευτική.  Δεν ξέρω τι  φταίει ,  εγώ 

για να πω την αλήθεια,  ενημερώθηκα τα τελευταία πέντε λεπτά. Δεν το 

γνώριζα και προσπάθησα να ρωτήσω με ποιον τρόπο θα 

ενημερωνόμουνα εάν δεν βλέπω τηλεόραση ή δεν έχω πρόσβαση στο 

ίντερνετ;  Εάν κάπου είναι αφισοκολλημένες κάποιες αναρτήσεις με 

αυτή την ημέρα; Που για μένα, όπως λένε και όλοι,  είναι σημαντική 

και θα συμφωνούσα με την προηγούμενη κυρία ότι  αυτό θα 

μπορούσατε να το κάνετε πιο συχνά με κάποια άλλη μορφή και να το 

διαφημίσετε για να είναι πιο μεγάλο το πλήθος.   

 Εγώ θέλω να θίξω ένα άλλο θέμα. Όλα τα έθιξαν οι  κύριοι  που 

ήταν αρμόδιοι ,  η αντιπολίτευση με την κριτική που σας έκανε την 

καλόπιστη. Εγώ θα ήθελα να βάλω έ ναν προβληματισμό που 

προσβάλει,  για μένα, τον πολιτισμό μας και δεν δείχνει  εικόνα 

πραγματικά πόλης.   

 Ενώ έγιναν πάρα πολλά έργα, αυτό οφείλουμε να το πούμε,  να το 

αναγνωρίσουμε,  έγιναν πάρα πολλά έργα και είμαι μάρτυς φίλων που 

έχουν φύγει  από εδώ και έχουν έρθει  ξανά μετά από πέντε,  έξι  και 

επτά χρόνια και είπαν ότι  όντως η πόλη έχει  αλλάξει.  Αυτό είναι 

αλήθεια.   

 Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί .  Αυτά τα έχω πει  εγώ κατ’ ιδίαν 

στον Δήμαρχο, του έδωσα συγχαρητήρια και πάλι εδώ πέρα και πάλι 

θα του δώσουμε και  στους αντιδημάρχους.  Η εικόνα που προσβάλει για 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

μένα τον πολιτισμό μας είναι τα αδέσποτα παιδιά.  Θέλετε να το 

πιστέψετε,  θέλετε όχι ,  εγώ θα σπάσω ταμπού, θέλω να τελειώνουμε 

γρήγορα, η μόνη λύση για τα αδέσποτα παιδιά,  όσο και εάν σοκάρεστε,  

είναι η ευθανασία.  Τελεία και παύλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνώ.  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

Συμφωνείτε,  κάντε κάτι .  Τελείωσε.  Εάν δεν κάνετε ευθανασία σε αυτά, 

θα πεθάνουμε εμείς .  Καθαρές κουβέντες.   

Και ένα άλλο θέμα εγώ θα θίξω. Τι θα κάνουμε με τους 

ανεύθυνους συμπολίτες μας που παίρνουν ζωάκια,  που παίρνουν τα 

ζωάκια και νομίζουν ότι  είναι παιχνιδάκια; Κάνουν την ζωή μας 

κόλαση όλων ημών, των οποίων εμείς  ξέρουμε τι  μεγάλη ευθύνη είναι 

να έχεις  ένα ζώο. Είναι σαν άνθρωπος.  Τελεία και παύλα.  

Αυτό είναι το πολιτικό κόστος που είπατε,  κύριε  Δήμαρχε πριν,  

που δεν το φοβάστε.  Αυτό ήθελα να θίξω, ευχαριστώ πολύ, να είστε 

καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εμείς  σας ευχαριστούμε.  Ο Δήμαρχος θα απαντήσει στους τρεις  

πολίτες και μετά ο λόγος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  θα απαντήσω μόνο στους τρεις  πολίτες,  γιατί  μετά τον λόγο θα 

πάρουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι και εν συνεχεία θα κλείσω εγώ.  

 Λοιπόν,  όσον αφορά αυτό που είπε ο κ.  Γιαννούδης αλλά το 

είπαν και οι  άλλοι συμπολίτες μας,  ότι  η αίθουσα έπρεπε να είναι 

γεμάτη. Και εμείς  την θέλαμε γεμάτη. Και μάλιστα, αγαπητοί μου 

συμπολίτες,  αυτό το έθιξα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Επειδή 
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ρίχνουν συνεχώς ευθύνες στην δημοτική αρχή γιατί  δεν είναι γεμάτη η 

αίθουσα και ζήτησα από την αντιπολίτευση να μας κάνει  προτάσεις για 

να είναι γεμάτη. Τι παραλείπουμε εμείς;  Τι δεν κάνουμε δηλα δή; Τι 

κάνουμε λιγότερο και δεν έρχεται ο κόσμος; Να μας πουν,  να μας πουν 

να κάνουμε κάτι  που δεν το κάνουμε.  Δεν υπήρξε καμία πρόταση.  

 Στέλνουμε προσκλήσεις σε όλους τους φορείς.  Βγήκα και εγώ ο 

ίδιος στα ΜΜΕ και κάλεσα τους πολίτες,  δεν ξέρω τι  άλλο θα  

μπορούσα να κάνω. Κάντε μου μια πρόταση, κάτι  που δεν κάναμε,  που 

παραλείψαμε.  Αλλά κοιτάξτε,  η εικόνα στις  συνεδριάσεις της 

λογοδοσίας των δημάρχων είναι πάντα αυτή. Εγώ είμαι τριάντα χρόνια 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ποτέ δεν έρχεται ο κόσμος.  Δυστυχώς 

αδιαφορεί.  Δεν ξέρω για ποιο λόγο ή δεν θέλω να αναλύσω τους 

λόγους που αδιαφορεί και αυτή την περίοδο μάλιστα που υπάρχει μια 

απαξίωση της πολιτικής και υπάρχουν τόσα προβλήματα στον κόσμο, ο 

κόσμος δεν θέλει  να ακούσει τίποτα,  δεν θέλει  ίσως να ασχοληθεί με  

τίποτα, υπάρχουν και προβλήματα επιβίωσης.   

 Δεν θέλω να δικαιολογήσω τους πολίτες που δεν έρχονται,  αλλά 

εγώ θέλω να μου πείτε,  τι  άλλο να κάνουμε; Τι παραλείψαμε δηλαδή; 

Τι δεν κάναμε; Δεν ξέρω, τι  να πω; Ευχαρίστως θα το κάνουμε,  γιατί  

ακούστε από τον κ.  Μηλίδη ότι  φταίει  η δημοτική αρχή πάλι που δεν 

έρχεται ο κόσμος.  Για όνομα του Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε μισό λεπτάκι.  Πάνω στο θέμα αυτό πραγματικά σε 

κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα, θα έπρεπε εδώ η αίθουσα να είναι 

κατάμεστη. Από πρόσφατη πληροφόρηση που έχω στην προχθεσινή 

συνεδρίαση λογοδοσία δημάρχου στον Δήμο Ξάνθης,  μόνο ο Δήμαρχος 

ήταν.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ούτε η αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε η αντιπολίτευση. Υπάρχουν και απογοητευτικότερες.  Δεν το λέω 

για να θαυμάσουμε την σημερινή εικόνα, η οποία  είναι καλύτερη από 

την περσινή.  Δεν ξέρω του χρόνου ίσως κάνουμε κάποιες 

υπεράνθρωπες προσπάθειες μπας και καταφέρουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλήρωση με αρνί.  Κάτι θα κάνουμε πάντως διαφορετικό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό που είπε ο κ.  Γιαννούδης.  Τώρα μην αρχίσετε και κάνετε 

διάλογο. Λοιπόν,  αυτό που είπε ο κ.  Γιαννούδης για τον δρόμο 

μπροστά στην τράπεζα που είναι,  που έχει  λακκούβες,  που δεν είναι σε 

καλή κατάσταση, κύριε Γιαννούδη έχετε δίκαιο.  Το είπα όμως στην 

τοποθέτησή μου, όλο το δ ίκτυο σε όλο τον Δήμο είναι σε κακή 

κατάσταση. Δεν μπορούμε να ασφαλτοστρώσουμε όλους τους δρόμους.  

Αυτή είναι η αλήθεια.  Οι ασφαλτοστρώσεις δυστυχώς δεν γίνονται 

μέσω προγραμμάτων. Γίνονται μέσα από την ΣΑΤΑ. Με τα χρήματα 

που μας δίνει  η πολιτεία για να κάνουμε κάποια έργα μεταξύ αυτών 

και οι  ασφαλτοστρώσεις.   

 Πριν γίνει  ο Καλλικράτης μας έδινε η πολιτεία 2.200.000 ευρώ 

και τώρα που ο Δήμος έγινε ο μισός Νομός,  μας δίνει  1 εκατ. .  Ας μου 

πει  κάποιος τον τρόπο από πού θα βρούμε χρήματα; Αυτά που 

ακούστηκαν  ότι μην κάνετε το αυτοκινητοδρόμιο αλλά κάνετε τους 

δρόμους,  δεν ξέρω πως είναι δυνατόν από την μια να θέλεις  ανάπτυξη 
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και από την άλλη να μην θέλεις  την ανάπτυξη μέσω του 

αυτοκινητοδρομίου.  Αντιφατικά πράγματα.  

 Λοιπόν,  όμως δεσμεύουμε κάθε χρόνο ένα πο σό και για 

ασφαλτοστρώσεις από αυτά τα χρήματα που έχουμε τα λίγα.  Και το 

πρόβλημα αυτό με τον οδικό δίκτυο το έχουν όλοι οι  Δήμοι.  Κοιτάξτε,  

εγώ καταλαβαίνω τους πολίτες.  Βλέπουν το πρόβλημα, δεν μπορούν να 

ξέρουν τι  συμβαίνει  ακριβώς.  Δεν μπορούν να ξέρο υν και σε πολλούς 

πολίτες τους λέω ότι  η ζωή σου δεν άλλαξε από το ΄11 και μετά; Μετά 

την κρίση; Ζεις  όπως ζούσες;  Τα ίδια εισοδήματα έχεις  από το ΄11 και 

μετά; Δεν έχεις  κόψει αρκετά πράγματα; Δεν υποφέρεις;  Μου λέει  ότι  

βεβαίως υποφέρω, αλίμονο, δεν μπορ ώ να τα βγάλω πέρα. Έτσι είναι 

και οι  Δήμοι.  Οι Δήμοι είναι έξω από την κρίση; Όταν μειώσανε τις  

χρηματοδοτήσεις κατά 65%.  

Κοιτάξτε είναι εύκολα, άμα είσαι απέξω από τον χορό να τα λες 

και άλλοι που ήταν στην αντιπολίτευση και έγιναν τώρα Δήμαρχοι,  

όταν ήταν αντιπολίτευση τα λέγανε,  τα κόβανε παχιά τα λόγια.  Τώρα 

που έγιναν μερικοί Δήμαρχοι έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια.  Λένε ότι  

τι  θέλαμε και γίναμε Δήμαρχε σε τέτοια εποχή;  

Αυτή είναι η αλήθεια και πάλι κάνουμε ότι  μπορούμε.  Όμως δεν 

μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν γίνονται.  Εδώ όταν υπήρχαν λεφτά 

δεν ασφαλτοστρωνόταν όλοι οι  δρόμοι.  Και πάλι καλά, μέσα στο 

κέντρο της πόλης και από προγράμματα έχουμε ασφαλτοστρώσει,  ας 

πούμε το ΄16 σχεδόν είκοσι  δρόμους μέσα στο κέντρο.  

Οι βιοκλιματικές ήταν ένα έργο που π ροβλεπόταν λόγω του ότι  

έπρεπε να βελτιώσουμε και το μικροκλίμα της περιοχής να κάνουμε 

και τους δρόμους.  Να πέσει ένα τέτοιο υλικό που να μην,  να διώχνει  

την θερμοκρασία.  Να διώχνει  την ηλιακή ακτινοβολία.  Να μειώσει την 
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θερμοκρασία κατά δυο βαθμούς.  Ήμασταν τυχεροί και σε αυτό το 

θέμα, γιατί  ασφαλτοστρώθηκαν και κάποιοι  αρκετοί δρόμοι εκεί .  Αλλά 

σας λέμε όλη την αλήθεια.  Κάνουμε ότι  μπορούμε,  διαθέτουμε τα 

ποσά, κάποια ποσά κάθε χρόνο, θα προσπαθήσουμε και του χρόνου θα 

διαθέσουμε πάλι κάποιο ποσό και σε μπαλώματα δίνουμε λεφτά και σε 

ασφαλτοστρώσεις αλλά είναι λίγα τα λεφτά και το έχουν όλοι οι  Δήμοι 

αυτό το πρόβλημα.  

Πράγματι,  είναι ωραία,  πολύ ωραίο το σλόγκαν αυτό κ.  

Γιαννούδη, «Είναι ωραίο να ζεις  στις  Σέρρες»,  πράγματι και μας το 

λένε πολλοί που έρχονται.  Πολύ ωραίο το σλόγκαν αυτό.  Η πόλη έχει  

κάνει  βήματα μπροστά, έγινε πιο ανθρώπινη,  πιο λειτουργική και θα τα 

πούμε και μετά.  

Για την κυρία Ελευθεριάδου που είπε οι  συναντήσεις να γίνονται 

πιο τακτικά,  χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν τέτοιοι  δημότες.  

Τέτοιοι  δημότες οι  οποίοι  διψούν να συζητούν με τις  δημοτικές αρχές,  

με τον Δήμαρχο και σου λέει  ότι  θέλω να γίνονται πιο τακτικά αυτές οι  

συναντήσεις.   

Εγώ, κυρία Ελευθεριάδου, ειλικρινά χαίρομαι που το ακούω, 

είμαι υπερήφανος που υπάρχουν τέτοιοι  πολίτε ς,  είμαι στην διάθεσή 

σας.  Μακάρι να βρούμε τρόπους να φέρουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω, 

προτείνετέ μου τρόπους.  Έναν τρόπο που θα έλεγα, ίσως εύκολο, ήταν 

ο Δήμαρχος,  είναι εδώ και τα κανάλια και το λέω, να κάνει  μια 

διακαναλική παρουσία και να απευθυνθεί στον  κόσμο και να ρωτάω ο 

κόσμος και να απαντάει ο Δήμαρχος.  Είμαι στην διάθεση των 

καναλιών.  
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Εγώ την κάνω την πρόταση αυτή την στιγμή, όποτε θέλουν να 

διαθέσουμε δυο ώρες,  να είναι ο Δήμαρχος και να μιλάει με τους 

πολίτες.  Είναι ένας εύκολος τρόπος αυτός.   

Εάν μου πείτε και άλλους τρόπους εγώ είμαι στην διάθεσή σας.  

Εγώ χαίρομαι και κριτική να δέχομαι,  σκληρή κριτική αρκεί να είναι 

καλόπιστη, διότι  σε βελτιώνει η καλόπιστη σκληρή κριτική και 

μάλιστα από τέτοιους δημότες που έχουν τόσο καλή διάθεση.  

Οι διαβουλεύσεις γίνονται από τον νόμο. Υπάρχουν από τον νόμο 

και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διαβουλεύσεις και τις  κάνουμε 

πάντα σε όλα τα θέματα που προβλέπονται από τον νόμο.  

Ο κ. Μάλας Αλέξανδρος είπε για το ότι  δεν υπάρχει προσέλευση 

κόσμου. Απάντησα, δεν χρειάζεται να ξανά απαντήσω.  

Λέτε για τα αδέσποτα. Κύριε Μάλα συμφωνώ εγώ μαζί σας για 

την ευθανασία.  Το είπα και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ πως συμφωνώ. Τα 

μαζεύουμε τα σκυλιά,  τα πάμε στο κυνοκομείο,  τα ταΐζουμε,  τα 

ποτίζουμε,  τα εμβολιάζουμε,  τα στειρώνουμε ,  ο νόμος λέει  ότι  τα ξανά 

πηγαίνουμε πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον,  γίνονται υιοθεσίες και 

τα λοιπά.  

Σε πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης,  όπου η ζωοφιλία είναι στο 

ζενίθ,  όταν τα σκυλιά που είναι στο κυνοκομείο δεν υιοθετούνται για 

δυο,  τρεις ,  πέντε,  έξι  μήνες,  ναι,  τους κάνουν ευθανασία.  Εδώ εμείς 

δεν τολμούμε γιατί  υπάρχουν κάποιοι  ακραίοι  φιλόζωοι.  Γιατί  σε 

κάποιους ακραίους φιλόζωους υπέκυψαν κάποιες κυβερνήσεις και 

κάνανε αυτόν τον νόμο.  

Ξέρετε τι  λέει  ο νόμος; Τα μαζεύει  ο Δήμος τα σκυλιά,  τα πάει 

στο κυνοκομείο,  τα ταΐζει ,  τα ποτίζει ,  τα εμβολιάζει  τα στειρώνει και 

τα ξανά πηγαίνει  από εκεί  που τα πήρε.  Και εάν ένα σκυλί δαγκώσει 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

έναν άνθρωπο, τρώει φυλακή ο αντιδήμαρχος ο κ.  Στεργίου οκτώ 

μήνες.   Γιατί;  Γιατί  ήταν ελεύθερο το σκυλί έξω και δάγκωσε κάποιον.  

Εάν δεν το ελευθερώσεις πάλι τρως φυλακή γιατί  δεν το ελευθέρωσες.  

Δεν είναι νόμος αυτός.  Δεν είναι νόμος.  

Εγώ είπα στον κ.  Πατούλη που τον συνάντησα ιδιαιτέρως και του 

λέω ότι  πρέπει να κάνουμε κάτι ,  πρέπει να αλλάξει ο νόμος.  Δίνουμε 

πάνω από 100.000 ευρώ παρακαλώ τον χρόνο για το κυνοκομείο.  Πάνω 

από 100.000 ευρώ. Μόνο για τροφές δίνουμε 40.000 όταν στην 

Κοινωνική Κουζίνα δίνουμε 35.000 και για φάρμακα 50.000.  

Λίγα λέω λέει  ο κ.  Γρηγοριάδης.  Ναι.  Κοιτάξτε είμαι 

αγανακτισμένος με το θέμα αυτό κα ι δεχόμαστε και πολεμική και 

κριτική.  Όχι οι  κάμερες δεν έχουν,  ξέρω εγώ τι  δεν έχουν,  λες και δεν 

θα το κάνουμε.  Αυτό είναι το πρόβλημά μας,  τα διαδικαστικά. Εάν η 

κάμερα έχει  την Αρχή Προστασίας Δεδομένων την άδεια.  Να την 

πάρουμε εμείς ,  σπουδαίο πράγμα.   

Λοιπόν,  δεν τους ενδιαφέρει εάν πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα 

και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι  υπάλληλοι που δεν κάνουν καλά 

την δουλειά τους,  οι  οποίοι  σαμποτάρουν την κατάσταση. Δεν θέλουν 

να δουλέψουν.  

Κάναμε μια επέκταση εκεί .  Λέμε ότι  αντί  να τα π ηγαίνουμε να τα 

αφήνουμε από εκεί  που τα πήραμε και να δαγκώνουν τον κόσμο, 

χαρακτηρίσαμε σαν χώρο επανένταξης έναν χώρο δίπλα στο 

κυνοκομείο και τα μαζεύουμε εκεί  και τα ταΐζουμε.  Και πήγαν,  

άνοιξαν τρύπα και ελευθέρωσαν σκυλιά.  Καταλάβατε; Και λέμε να 

βάλουμε κάμερες και έγινε ντόρος για τις  κάμερες γιατί  δεν έχουμε 

άδεια από προστασία αρχής δεδομένων.  
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Σπουδαίο πράγμα είναι να πάρουμε.  Αυτό είναι το πρόβλημα. 

Αυτό. Αντί  να βοηθήσουν όλοι για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. 

Δυστυχώς τα λέω αυτά με αγανάκτηση  επειδή τα ζω καθημερινά.  

Καθημερινά το ζω το πρόβλημα αυτό και ξεκινάει  από την έλλειψη 

παιδείας.  Όσο είναι μικρό ένα ζωάκι και το έχουμε στο σπίτι  μας το 

χαιρόμαστε,  μόλις μεγαλώσει και αρχίσει  η φροντίδα το πετάμε έξω.  

Πέραν αυτού πρέπει να σας πω, κάθε  εβδομάδα μας φέρνουν 

καινούργια σκυλιά.  Κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργιους επισκέπτες.  

Σκυλιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν πειράζει ,  οι  πολίτες εδώ τιμούν.  Τιμώ τους πολίτες εγώ που πήραν 

τον λόγο,  είπαν κάποια πράγματα, μπράβο τους  και πρέπει να πάρουν 

απαντήσεις.  Και πρέπει να ενημερωθούν, διότι  δεν ξέρουν οι  

άνθρωποι.  Δεν ξέρουν ότι  ο νόμος είναι τροχοπέδη, ότι  πηγαίνουν στον 

Εισαγγελέα κάθε λίγο,  στα δικαστήρια,  είτε γιατί  μας δάγκωσε είτε 

γιατί   δεν μας δάγκωσε το σκυλί.  Πάνε να  μαζέψουμε σκυλιά και 

γίνεται ντόρος,  γίνεται παγκόσμιο θέμα. Παρακαλώ παγκόσμιο θέμα.  

 Πριν από δυο, τρία χρόνια στο ΣΚΑΙ βγάλανε εικόνα που 

μαζεύαμε σκυλιά και τα βάζαμε στο φορτηγάκι πίσω στα κλουβιά.  Και 

με πήραν τηλέφωνο και μου λένε,  για να δείτε δη λαδή πως παίζεται το 

παιχνίδι  και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε ότι  γιατί  τα βάζετε στο 

φορτηγάκι πίσω στα κλουβιά; Λέω ότι  που θέλετε να τα βάζουμε; Με 

την Κάντιλαγκ θα τα μεταφέρουμε τα σκυλιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και μην ξεχνάτε ότι  μέσω διαδικτύου από το Σικάγ ο παρακαλώ ήρθε η 

καταγγελία.  Από Σερραία,   η οποία βρίσκεται στο Σικάγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Σας λέω ότι  κάνουμε 

ότι  μπορούμε.  Ας μας πει  κάποιος τι  παραλείψαμε,  τι  δεν κάναμε να το 

κάνουμε,  μέσα από καταγγελίες,  μέσα από δικαστήρια,  μέσα, μέσα, 

μέσα. Τι να σας πω;  

 Δεν ξέρω και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος …  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μάλα ναι,  κάνουμε ότι  το καλύτερο. Τι να κάνουμε άλλο ομως;  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

Να τον αλλάξουμε τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπάθεια γίνεται .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μάλα έκανε πρόταση εγώ στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων . .  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

. .το καταλαβαίνετε αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  το καταλαβαίνω. Έχετε δίκαιο.  Όχι,  έχετε δίκαιο.  Τι να κάνουμε 

όμως;  

Κος ΜΑΛΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Συμφωνώ μαζί σας.  Κύριε Μάλα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεστε,  

έχετε δίκαιο αλλά σας λέω κάνουμε τα πάντα. Βοηθείστε και εσείς .  Να 

σας πω πώς να βοηθήσετε.  Το λέω δημοσίως.  Να σας πω πώς να 

βοηθήσετε κύριε Μάλα. Να σας πω. Εντάξει ,  σταματ ήστε λίγο τώρα. 

Σταματήστε τώρα. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και εγώ είμαι 

αγανακτισμένος.  Βοηθείστε και εσείς .  

 Μόλις,  κοιτάξτε,  πάμε να μαζέψουμε σκυλιά βγαίνουν ακραίοι  

φιλόζωοι,  λίγοι  και δημιουργούν θέμα. Και εσείς  που είστε 

αγανακτισμένοι το 99% σιωπάτε.   Και κάνουν παιχνίδι  ένα με δυο 

κυρίες στα κανάλια και εσείς  σιωπάτε.  Βγείτε να μιλήσετε και εσείς .  

Όχι μόνο να τα λέτε μόνο στον Δήμαρχο. Θα πρέπει να βγείτε προς τα 

έξω. Ο νόμος δεν είναι στο χέρι μου. Εάν ήταν στο χέρι μου θα τον 

άλλαζα. Δεν είναι στο χέρι μου να αλλάξω τον νόμο κύριε Μάλα. Εγώ 

έκανα πρόταση στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

να υπάρξει ευθανασία στα σκυλιά τα οποία τα έχουμε πέντε,  έξι  μήνες,  

ένα χρόνο στο κυνοκομείο.  Δεν Υιοθετήθηκαν; Ευθανασία.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  από τους δημοτικούς συμβούλους.  Κατάλογος,  λίστα 

ονομάτων. Ο κ.  Γρηγοριάδης,  ο κ.  Μυστακίδης.  Δεν βλέπω και καλά, 

παρακαλώ τα ονόματά σας.  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ο κ.  Χασαπίδης.  Ο 

κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Γκότσης.  Άλλος δημοτικός σύμβουλος; Εάν  υπάρχει 

κάποιος,  ο κ.  Καρπουχτσής.  Συγνώμη εάν δεν βλέπω κάποιον να πει  το 

όνομά του.   Και ξεκινάμε με τον κ.  Γαλάνη.  Να τηρήσουμε σας 

παρακαλώ όμως το πεντάλεπτο.  Πεντάλεπτο νομίζω, κ.  Γαλάνη, είναι 

αρκετό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,   αγαπητοί συνάδελφοι  και 

στους συμπολίτες  σε αυτούς που  μπόρεσαν και άντεξαν  τους λίγους  

συγχαρητήρια.   Κύριε Πρόεδρε αυτή η εικόνα   ήταν και στις  καλές  

εποχές τέτοια,   έχετε θητεύσει και εσείς   πολλά χρόνια  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,   δεν μας  κάνει εντύπωση για το πώς εξελίσσεται  στα 

χρόνια  της κρίσης,   της πτώχευσης της χώρας  και της εποχής  που οι   

πολίτες προσπαθούν να βγάλουν  τα προς το ζην  και δυστυχώς έχουν  

απαξιώσει αυτές  τις  διαδικασίες.  

  Η ευθύνη βαραίνει  όλους και ατομικά τον  κάθε πολίτη  για το 

πόσο ασχολείται με τα κοινά  και τον ενδιαφέρουν,  οι  κοινές 

υποθέσεις,  όπως και οι  δημοτικές,  αλλά και πόσο προσπαθεί ο καθένας 

από εμάς να κρατήσει ένα καλό επίπεδο   στον δημόσιο διάλογο.   

  Θα είμαι όσο το δυνατόν συντομότατος,   γ ι ατί;   Θα παραθέσω 

δύο, τρία στοιχεία  για όσα άκουσα για τον τομέα μου.  

  Για μένα, κ.  Πρόεδρε,   αποτελεί  όραμα  να ξεκινήσεις στην 

εποχή των μνημονίων  και της μείωσης των χρηματοδοτήσεων στους 

Δήμους το 2011  με τον Καλλικράτη  μια ολόκληρη μεταρρύθμιση  και 

ενώ έχεις  ξεκινήσει με περίπου  10,  11 εκατ.  ευρώ χρέη προς την 

αγορά, σήμερα να μην σε ενοχλεί  κανένας.    Όχι μόνο τον 

υποφαινόμενο, όχι  μόνο το Δήμαρχο που είναι ο καπετάνιος,  θα έλεγα, 

αυτού του καραβιού,   αλλά ούτε και τους συναδέλφους της 

αντιπολίτευσης  ούτε της συμπολίτευσης.   

  Από τον ισολογισμό του 2015 τα χρέη του Δήμου προς την 

αγορά  έχουν σχεδόν  εξανεμιστεί .   Τα όσα σχεδόν εκεί   αναφέρονται  

είναι οφειλές οι  οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν  γιατί  έχουν γίνει  

πράξεις ,   είναι μη Νομότυπες δαπάνες  και πολύ σύντομα  και με τις  
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παρακινήσεις  των ορκωτών ελεγκτών θα έρθουν  κάποια ποσά και 

διαγραφές  από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

  Επομένως,  σήμερα που σας μιλάω  και στο τέλος  του ΄15 αλλά  

και σήμερα  που σας μιλάω, το 2016, ο Δήμος  Σερρών  την 

νοικοκυρεμένος στα χρέη του,   δεν χρωστάει.  Αυτό κανείς ,  δεν θέλω 

να το εκφράσω σαν παράπονο,   γ ιατί  στην πολιτική δεν έχει   

παράπονα,  ούτε στεναχώριες τέτοιου είδους,   απλά αναρωτιέμαι,  όταν 

οι  συνάδελφοί μου  και  οι  επικεφαλής παίρνουν τον ισολογι σμό του 

Δήμου, βλέπουν του ΄11 πως ξεκίνησε,  κ.  Πρόεδρε,    ισολογισμός 

έναρξης του 2011,  όταν  ξεκινήσαμε τον μεγάλο Δήμο  και βλέπουν 

σήμερα ισολογισμό του  ΄15  στα χρέη που έχει  φτάσει,  θα περίμενα, 

τουλάχιστον,  μια αναγνώριση σε αυτόν τον  τομέα.   Όχ ι μόνο για 

μένα,  για τον κ.  Δήμαρχο ή  την συμπολίτευση, αλλά και για τους 

συνεργάτες μας  υπαλλήλους  των οικονομικών υπηρεσιών,  οι   οποίοι  

και αυτοί εκφράσουν τα παράπονά τους  προς τους συναδέλφους του 

Δημοτικού Συμβουλίου  που δεν αναγνωρίζουν αυτή τ ην  προσπάθεια.   

 Δεύτερον.  Ένα θέμα, επομένως,  που θίχθηκε  και ήθελα να το 

απαντήσω αυτό.       

 Δεύτερον,  δεν μπορώ να εξηγήσω  τα στοιχεία  που δώσαμε και σε 

ερωτήσεις  γραπτές,   είναι ότι  το 2015  έγιναν από το Τμήμα 

Προμηθειών  των Οικονομικών Υπηρεσι ών του Δήμου, κύριε Πρόεδρε,   

δυόμισι  εκατομμύρια ευρώ  περίπου σε προμήθειες,   το 74,71% 

ανοικτοί διαγωνισμοί,   το 19,31% πρόχειροι και μόνο  το 5,98%  

απευθείας αναθέσεις.   

 Και για να μη νομίζετε ότι  θα  αποφύγω να πω ποσά,  το 5,98%,  

κ.  Πρόεδρε,   είναι 150.000 €.  Για όλο το 2015. Το Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Σερρών.   487.000 € πρόχειρη διαγωνισμοί και 1.885.000  
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ανοικτοί.    Σας  παρακαλώ  πολύ, 5% ,  5,98% απευθείας  αναθέσεις 

150.000 € για τον Δήμο Σερρών,  το δεύτερο μεγαλύτερο στην 

Κεντρική  Μακεδονία μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης με πολλά χρήματα;  

Λελογισμένα να χρησιμοποιούμε   αυτό που μας  επιτρέπει  ο 

νόμος και θα ήθελα να διορθώσω εδώ συναδέλφους που δεν μου 

επιτρέπεται  να κάνω μαθήματα σε κανέναν,   οι  απευθείας  αναθέσεις 

δεν γίνονται μόνο για  κατεπείγοντες λόγους,   κύριε Πρόεδρε,  ούτε για 

έκτακτες ανάγκες ή  οτιδήποτε άλλο.  Γίνονται και για άλλους λόγους.   

Για το ύψος του ποσού της προμήθειας.   

 Ο νόμος επιτρέπει  μέχρι κάποιο ποσό  να κάνουμε προμήθειες 

με απευθείας αναθέσεις.   Όχι με  αιτιολ όγηση  του κατεπείγοντος.   

Αφήστε τα θέματα ηθικής τάξεως,  ο Δήμος  καίγεται,   τα σχολεία 

καίγονται,  οι  πάντες καίγονταν και πρέπει να  κάνουμε εκατοντάδες 

διαγωνισμούς,  που βλέπετε ότι  τους κάνουμε,  σας το αποδεικνύω 

περίτρανα  με τα ποσοστά,  κοντά στα 2  εκατ.  €  είναι διαγωνισμοί 

ανοικτοί ,  κ.  Πρόεδρε,    μισό εκατομμύριο πρόχειροι  και μόνο 

150.000,  λογοδοσία 2015, είναι   οι  απευθείας  αναθέσεις.   Απαντώ σε 

αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι απάντηση, κ.  Πρόεδρε,   η επίσημη  απάντηση, σας παρακαλώ 

πολύ, είναι η επίσημη απάντηση. Να έχετε  υπομονή να με ακούτε.   

Είναι  η επίσημη απάντηση ,  κ.  Πρόεδρε,   που δίνει  το τμήμα 

προμηθειών σε ερώτηση της παράταξης του κ.  Φωτιάδη. Για το 
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2015και όχι  μόνο. Για όλα τα έτη,  γιατί  θα θυμίσω   ότι   κάποιοι  εδώ 

πέρα  έκαναν πολιτική πάνω  στο ζήτημα  των απευθείας  αναθέσεων.  

Ενώ  ξέρουν ότι   όλοι οι  Δήμοι σε όλη την Ελλάδα  και σε όλον τον 

κόσμο,  όταν τους επιτρέπεται από τον νόμο,  ναι,  κάνουν και 

απευθείας  αναθέσεις.   

  Εγώ σας αποδεικνύω περίτρανα  ότι   όχι  μόνο  λελογισμένα  να 

χρησιμοποιούμε  αυτή την τακτική  που μας επιτρέπει  ο νόμος,   αλλά 

με  ελάχιστα ποσοστά. Με ποσοστά μιλάω και με ποσά. Και για το 

2015μάλιστα που είναι η λογοδοσία η σημερινή.     

  Επίσης,  να ολοκληρώσω κ.  Πρόεδρε,  λέγοντας και κύριοι  

συνάδελφοι,   ότι  όσον αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,  

μάλλον από  και ένα άλλο στοιχείο γι '  αυτό,  για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας,  με τον κ.   Μυστακίδη  κάναμε επί τρία  χρόνια 

μια δουλειά που δεν γινόταν δεκαετίες.   Τακτοποιήσαμε τα πάγια  του 

παλιού  Δήμου Σερρών.    Εισέρευσαν  αξίες  100 εκατομμυρίων ευρώ 

στο κεφάλαιο του Δήμου.  Κανείς συνάδελφος δεν έχει  αναφέρει  ότι  

ενώ ο Δήμος είχε κεφάλαιο όταν  τον αναλάβαμε το 2011,  138 

εκατομμύρια ευρώ,  σήμερα  έχει  244.   Το κεφάλαιο του Δήμου 

Σερρών,  συνάδελφοι,  από τον ισολογισμό μιλάω, 2011 –  2015  έχει  

αυξηθεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.  

  Εάν ασχολείστε  με τον ιδιωτικό τομέα  και πείτε σε ένα 

επιχειρηματία  ότι  ο Δήμος  έχει  κ εφάλαιο,   αύξησε  το κεφάλαιο του 

πάνω από 100 εκατ.  € σε τέσσερα, πέντε χρόνια,   θα δείτε  ποια θα 

είναι η αντίδραση του.   

  Δεν χρωστάμε στην αγορά,  μειώσαμε τα δάνεια από 6 εκατ.  σε 

4,  πληρώνουμε κανονικά  τις  δόσεις,   δεν χρωστάμε στους 

προμηθευτές,   δεν είναι όραμα  αυτό;  Νοικοκύρεμα των οικονομικών 
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όταν άλλοι Δήμοι  έχουν πτωχεύσει;  Έχουν πτωχεύσει  άλλοι Δήμοι 

συνάδελφοι.  Σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρώνω, και άλλοι είναι στο 

κόκκινο.  Και έχουν μπει σε εποπτεία.   Ο δικός μας Δήμος λειτουργεί  

άψογα  και  πληρώνει ,  όπως είπε ο κ.  Δήμαρχος,   όχι  σε έξι  μήνες και 

σε τρεις   και σε τέσσερις και σε δυο.   

  Και τελευταίο που θέλω  να πω για την  αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας,   πράγματι το 2011, όταν  αναλάβαμε ,   ήταν 

195.000 €  τα βεβαιωθέντα από μισθώσεις.   Στο τέλος του 2015 ήταν  

279 χιλιάδες ευρώ. Σε εποχή πτώχευσης της χώρας,   που δεν έρχεται 

κανείς  να μισθώσει τίποτα,   με όλες αυτές τις  διαδικασίες που πρέπει 

να  κάνει  ο συνάδελφός μου κ.   Μυστακίδης για να εκμισθωθεί κάτι ,  

με όλους τους ελέγχους από  όλες τις  υπηρεσίες,   Αρχαιολογίες,  

Δασαρχεία,  όλες τις  πράξεις  που πρέπει να εκδοθούν,  ο Δήμος μας 

έκανε ένα κλικ  προς τα επάνω 100.000 €,   σήμερα 21/9/2016 είναι και 

292.000. 

Και φυσικά διεκδικούμε τα  λεφτά που οφείλουν  αυτοί που μας 

μισθώνουν  τα διάφορα  ακίνητά μας.   

 Και για να κλείσω,  γιατί  δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα 

οποία δεν στέκουν,   ο Δήμος Σερρών έχει  χρέη από παλιά να παίρνει  

από τους πολίτες,   πριν από δέκα χρόνια,  πριν από δεκαπέντε χρόνια.   

Από εταιρείες που πτώχευσαν. Τα μεγαλύτερα χρέη προς τον Δήμο 

Σερρών, τον παλαιό Δήμος Σερρών  είναι από εταιρείες που έχουν ήδη 

πτωχεύσει.   Αυτά όμως  συνεχίζουν να φαίνονται στον ισολογισμό.  

Αναφέρθηκε το ποσό των  5 εκατομμυρίων ευρώ.  Φυσικά η Εφορία σε 

όλη  την Ελλάδα έχει  να παίρνει ,   το Υπο υργείο Οικονομικών  90 δις  

από τους πολίτες.  Σε εμάς χρωστάνε πέντε εκατομμύρια ευρώ.  

Κάνουμε επιστολές,  επιστολές προ -κατάσχεσης,   εφαρμόζουμε το  
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Κώδικα της Πράξης Δημοσίων Εσόδων  και θα το πω δημόσια   ότι  ο 

ταμίας του Δήμου Σερρών έχε μεγάλο παράπονο  από τους συναδέλφους 

που δεν ρωτάνε πώς γίνονται οι   διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο και 

λένε προς τα έξω δημόσια ότι   ο Δήμος δεν διεκδικεί  τα οφειλόμενα.  

 Θα πω  εν κατακλείδι ,  το  όραμά μας ποιο είναι  ως δημοτική  

αρχή  και για ολοκληρώνω.  Το όραμά μ ας είναι  να μειώσουμε τις  

δαπάνες.  Τις μειώσαμε.   Να αυξήσουμε τα έσοδα. Καταφέραμε να 

βεβαιώσουμε περισσότερα  έσοδα και να εισπράξουμε.  Να πληρώσουμε 

τα χρέη. Τα πληρώσαμε. Να  τακτοποιήσουμε τα δάνεια.  Τα 

τακτοποιούμε   και να διεκδικούμε και τα  οφειλ όμενα.  Το πράττουμε 

και αυτό.    Και δεν υπάρχει  άλλη λύση από την εφαρμογή  του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.  Αυτό είναι το όραμά μας.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ και εγώ τον κ.  Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Και 345.000, να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη για να μην 

νομίζει  ότι  αποφεύγω κάποιος να απαντήσω, απάντησα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι  για το ΄15 τα δικαστικά έξοδα και οι  

συμβολαιογραφικές πράξεις  είναι 345.000 ευρώ.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα έγραψε με αυτή την σειρά.  Ωραία ποιος θέλει;  Ο κ.  Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης.  Ωραία.  Ο κ.  Γρηγοριάδης.  Θίχθηκαν αρκετά θέματα 

πάνω στον Τουρισμό κ.  Γρηγοριάδη. Οφείλετε να δώσετε …Αγροτική 

Ανάπτυξη.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  φίλες και φίλοι λυπάμαι που ο κ.  

Μηλίδης αποχώρησε.  Θίχθηκαν θέματα, όπως είναι τα Αγροτικά και ο 

Τουρισμός.  Χαίρομαι ιδιαίτερα  που μας δίνεται η δυνατότητα να 

απαντήσουμε.   Ο κ.   Φωτιάδης είναι εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οι  δυο έφυγαν.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν βλέπω, θα ήθελα να είναι κ.   Φωτιάδης  τουλάχιστον και ο κ.  

Μηλίδης.  Τώρα τι  να πω;  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν πειράζει .  Λοιπόν,  χαίρομαι που από τις  πολλές αρμοδιότητες που 

έχω τέθηκαν μόνο αυτά τα δυο  θέματα αλλά θα πω ότι  δεν τους παίρνει  

σε αυτά τα θέματα έτσι να κάνουν κριτική σε μας και θα αναφερθώ 

ιδιαιτέρως.   

 Το ότι  δώσαμε ως Διεύθυνση χιλιάδες άδειες σε λαϊκές,  σε 

καταστήματα, σε καντίνες,  σε κουλούρια και τα λοιπά και δεν τέθηκε 

ούτε μια φορά ένα παράπονο, αυτό δεν το λέει  κανείς .  Που σημαίνει  

ότι  αντικειμενικά λειτουργούμε,  ούτε ένας ψηφοφόρος σας ήρθε να 

διαμαρτυρηθεί ότι  τον αδικήσαμε,  γιατί  δεν αδικήσαμε ποτέ κανέναν 

και δεν ευνοήσαμε ποτέ κανέναν εις  βάρος κάποιου άλλου. Αυτό να 

καταγραφεί ,  το ξέρετε,  γι΄ αυτό σωπαίνετε.   
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 Βλέπετε τι  γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

Κάποιος που έχει  αυτή την αρμοδιότητα βλέπουμε ότι  φτάνουν και 

μέχρι τις  φυλακές και μέχρι τα δικαστήρια και τα λοιπά. Κτυπάω ξύλο 

γιατί  και η τύχη μας εννοεί  αλλά κυρίως μας ευνοεί ότι  όλοι μας 

δουλεύουμε με γνώμονα να μην αδικήσουμε κανέναν πολίτη.  Και αυτό 

φαίνεται.   

 Στο Αγροτικά. Ο κ.  Μηλίδης πιστεύω ότι  είναι καλόπιστος και 

λέει  κάποια πράγματα για να βελτιωθούμε.  Καλά κάνει .  Έτσι πιστεύω. 

Θα τον ρωτούσα λοιπόν,  ας μας πει  ένα έργο που έκανε το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νομό και στον Δήμο τα τελευταία πέντε με 

έξι  χρόνια.  Ένα μεγάλο έργο και μετά θα πούμε τι  μπορούμε να 

κάνουμε εμείς .   

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι,  δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αρδευτικό.  Δεν 

είναι αρδευτικό.  Ρωτήστε και τα ξανά λέμε.   

Λοιπόν,  το Υπουργείο,  αγαπητέ Σάκη, δεν έχει  τελειώσει τον 

αναδασμό στον κάμπο μας εδώ και δεκαπέντε χρόνια.  Και θα κά νει  ο 

Δήμος κάτι  αντίστοιχο που το θέλουμε και το επιθυμούμε και 

γνωρίζεις  εσύ προσωπικά τι  αγώνα κάνουμε για να γίνουν κάποια 

πράγματα στα χωριά τα ορεινά.  Το ξέρεις .  Δεν θα κάνουμε διάλογο 

Σάκη, σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο όμως κ.  Γάτσιο.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ξέρετε πολύ καλά ότι  και σεμινάρια κάναμε και πολλές επισκέψεις 

κάναμε εκτός Νομού. Αυτή την στιγμή όμως εάν δεν το γνωρίζετε,  να 

γνωρίσετε ότι  δεν μας επιτρέπεται η μετακίνηση αγροτών, 

κτηνοτρόφων και οποιουδήποτε άλλου πολίτη εκτός των εργ αζομένων 

του Δήμου με λεωφορείο του Δήμου. Δεν μας επιτρέπεται.  Και εγώ 

σκάω γι΄ αυτό το πράγμα. Και προχθές το είπα και στον αναπληρωτή 

υπουργό που είναι και Σερραίος.  Για να γνωρίζετε.  Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα όπως νομίζετε.  Δεν κάνουμε.  Φυσικά δεν μπο ρούμε να 

πατήσουμε ένα κουμπί και να τα κάνουμε όλα. Αλλά απλώς να τα 

γνωρίζετε.  Αυτό προφανώς να μην το γνωρίζατε.   

 Ξέρετε πολύ καλά στο προηγούμενο διάστημα που έχουμε πάει 

και τι  έχουμε κάνει .  Αυτό το διάστημα δεν τα κάναμε αυτά και ο λόγος 

είναι μόνο αυτός.  Ειλικρινά.  Το που δεν ακούτε,  πιστεύω, 

τουλάχιστον,  γιατί  θα το άκουγα και εγώ, κτηνοτρόφους,  αγρότες να 

πουν ότι  δεν ενδιαφερόμαστε,  δεν ασχολούμαστε,  δεν είμαστε κοντά 

τους,  δεν λύνουμε τα προβλήματα τους τα μικρά ή μεγάλα, όσα 

μπορούμε,  αυτό να το αναφέρετε.  Να είτε ότι  ξέρετε τι ;  Εκείνο το 

χωριό σας καλεί και δεν πάτε.  Κάνει αυτό,  έχει  εκείνο,  εκείνη την 

ζημία.  Δεν πάτε να την εκτιμήσετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και 

όσον αφορά και τα αδέσποτα και τα ανεπιτήρητα ζώα.  

 Τώρα, ας πάρουμε το θέμα της τουριστικής προβολής.  Για να 

μιλήσεις για τουριστική προβολή πρέπει να το κατέχεις  το αντικείμενο.  

Και υπάρχει μεγάλη διαφορά με εμάς και με κάποιους άλλους που 

κάνανε τουριστική προβολή στο παρελθόν.  Ποια είναι η διαφορά; 

Εμείς την διαφορά την βλέπουμε  ως εξής:  εμείς  ξοδεύουμε 10.000 

ευρώ τον χρόνο και πιστέψτε με όταν πήγα το marketing plan στον 

ΕΟΤ προς έγκριση μου είπαν ότι  αυτά όλα γίνονται με αυτά τα 
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χρήματα; Τους λέω χαριτολογώντας «Και αυτό σας πειράζει»;  Φυσικά, 

βέβαια,  χαριτολογώντας το είπα.   

 Εάν ξοδεύαμε πάρα πολλά θα λέγατε ότι  είναι πάρα πολλά. Τώρα 

με αυτά τα λίγα χρήματα τι  κάνουμε; Κάνουμε ότι  δεν κάνει  κανείς  

στην Κεντρική Μακεδονία.  Κανένας Δήμος δεν έχει  αυτή την δράση 

και θα παρακαλούσα έναν να μας πει  έναν Δήμο που έχει  αυτή την 

δράση, αυτή την παρουσία και αυτό το αποτέλεσμα που θα το πω μετά.  

Ούτε ένας,  πιστέψτε με.   

 Και όταν λέμε ότι  πηγαίνει  κάποιος στην έκθεση και τα λοιπά, 

ξέρετε τι  σημαίνει  ότι  πηγαίνω σε έκθεση κύριοι  που λείπετε και κάνω 

πραγματική δουλειά,  γιατί  ο υποφαινό μενος έχει  μεταπτυχιακές 

σπουδές στον τουρισμό, έχει  γνώση και εμπειρία; Και αυτό 

αποδεικνύεται ότι  ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε κάποιον στον τουρισμό 

τόσα χρόνια.  Δεν τον αλλάζει  κάθε χρόνο, όπως έκανε ο κ.  Φωτιάδης 

για να πάρουν όλοι μερίδιο και να είναι ο αρ εστός σε όλους.  Σε ένα 

χρόνο τι  μπορούσες να κάνεις;  Να χαράξεις πολιτική; Να χαράξεις 

πολιτική τουρισμού; Ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα; Δεν γίνεται αυτό 

το πράγμα. Κατά την γνώμη μου. Άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι  

γίνεται.   

 Λοιπόν,  η διαφορά μας είναι ότι  ο υποφαινόμενος και ο Δήμος 

φυσικά με την έγκριση όλων παρακολουθεί όλα τα γεγονότα και 

συμμετέχει  από την αρχή μέχρι το τέλος.  Και από την δημιουργία του 

έντυπου υλικού μέχρι να τα κουβαλήσει και να τα δώσει σε όποιον 

φορέα το χρειάζεται.  Ρωτήστε να μάθετ ε.  Δεν έχουμε προσωπικό να 

διατάζουμε.  Δεν πηγαίνω εγώ με γραβάτα στην Έκθεση να το παίξω 

ωραίος και να δείξω το μπόι μου. Εγώ, όταν χρειάζεται,  πηγαίνω με 
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φόρμες,  στήνω το περίπτερο, ξεστήνω το περίπτερο, μόνος μου οδηγώ 

και έρχομαι.  Δεν ξέρω εάν πειράζει  αυτό το πράγμα.  

Θα μπορούσαμε,  φυσικά, να δώσουμε χρήματα για περίπτερα. Για  

ποιο λόγο να δώσουμε εκεί  που κρίνουμε ότι   μπορούμε να πάμε στο 

περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας,  το οποίο μας ανήκει;  Το 

περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας,  το ξέρετε συνάδε λφοι,  είναι 

δικό μας.  Και δικό μας.  Πρώτον μας καλούν ως οφείλουν και δεύτερον,  

να σας πω ότι  στις  περισσότερες εκθέσεις ο μόνος αιρετός που 

παρευρίσκεται είναι του Δήμου Σερρών. Ρωτήστε και εάν δεν είναι 

έτσι,  εδώ είμαι εγώ. Ο μόνος που βρίσκεται.  Και έχε ι  πεδίον λαμπρόν.  

Περίπτερο ολόκληρο να κάνει  επαφές,  να κάνει  ότι  νομίζει  και ότι  του 

κατέβει στο κεφάλι του προς την κατεύθυνση που θέλουμε.  Προς την 

στοχευμένη τουριστική προβολή.  

Παλαιότερα τι  γινόταν; Βεβαίως υπήρχαν τα χρήματα. Η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ξόδευε 400.000 ευρώ τον χρόνο και εμείς  

που είμαστε μισός Νομός ξοδεύουμε 10,  12.  Εάν λέει  κάτι  αυτό.  

Πιστεύω ότι  λέει .  400.000. Τότε δεν λέγαμε ότι  γιατί  αυτές τις  400.000 

δεν τις  κάνουμε ασφαλτόστρωση.  

Δεν λέω ότι  δεν έκαναν δουλειά οι  προηγούμενοι .  Πάντα το λέω 

αλλά παιδιά να ξέρουμε και τι  λέμε.  Μην συγκρίνουμε ανόμοια 

πράγματα. Έρχεσαι και λες ότι  ποιον αυτόν,  που με 10.000 κάνει  αυτά 

τα πράγματα και ποια είναι αυτά τα πράγματα; Παρουσία σε όλες τις  

Εκθέσεις.  Είμαστε οι  μόνοι στην Κεντρική Μακεδο νία που 

διεκδικήσαμε και πήραμε από το πρόγραμμα Leader 30.000 και κάναμε 

υλικό.  Εάν δεν το γνωρίζετε,  ρωτήστε.   

Καμία  Νομαρχία,  κανένας Δήμος δεν μπόρεσε να πάρει ούτε 

αυτά τα λίγα χρήματα και σήμερα με υπερηφάνεια λέμε,  όποιος 
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χρειάζεται ελάτε να σας δώσουμε υλικό,  χάρτες,  λεύκωμα και 

οτιδήποτε να προβληθούμε.  Το ξέρουν όλοι οι  φορείς αυτό το πράγμα.  

Ο Δήμος Σερρών, για να πω λίγα πιο πολλά και ας είναι 

εγωιστικά,  ο Δήμος Σερρών είναι Leader ,  ως οφείλει  να είναι στον 

Νομό Σερρών και δεν θα αναφερθώ μόνο  στους Δήμους τους μικρούς 

που είναι πέριξ ημών και είναι φίλοι Δήμοι και τα λοιπά. Ρωτήστε τον 

οποιοδήποτε Δήμαρχο ή οποιονδήποτε εντεταλμένο για τον Τουρισμό 

στους άλλους Δήμους να σας πουν ποια είναι αυτή η προσπάθεια που 

καταβάλει ο Δήμος Σερρών στις  Εκθέσεις;   

Ποιους να ρωτήσετε;  Σπήλαιο Αλιστράτης,  Πρόεδρο, 

διευθύνοντα. Επιχειρηματίες της Κερκίνης.  Επιχειρηματίες του 

Αγκίστρου. Επιχειρηματίες των Σερρών.  

Από την άλλη, όχι  θα χαιρόμουνα αλλά θα με προβλημάτιζε να 

άκουγα ότι  ξέρετε τι ;  Οι ξενοδόχοι των  Σερρών έχουν παράπονο από 

τον Δήμο Σερρών ή οι  εστιάτορες έχουν παράπονο από τον Δήμο 

Σερρών. Οι εμπλεκόμενοι του τουρισμού έχουν παράπονο. Να 

πήγαιναν στον Δήμαρχο, να μας τα λέγανε εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Να πουν ότι  δεν προσπαθείτε,  έχετε χρήματα κ αι δεν τα 

ξοδεύετε,  δεν δίνετε βάσει στον Τουρισμό, δεν σας ενδιαφέρει ο 

Τουρισμός.  Αυτά ήθελα να ακούσω για να προβληματιστώ. Το να λέμε 

έτσι εμείς  ότι  μηδενίζουμε και τα λοιπά, τι  μηδενίζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε ολοκληρώστε.   

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ :  

Ναι.  Θα σας πω με στοιχεία.  Εγώ μιλάω με στοιχεία της Στατικής 

Υπηρεσίας,  τα οποία δεν τα αμφισβήτησε κανένας Χριστιανός.  Μακάρι 

να έρθει  δημόσια και να πει  ότι  λες ψέματα. Και τι  λέω λοιπόν; 
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Βλέπουμε ότι  δεν ταξιδεύουν οι  Έλληνες.  Το ξέρουμε.  Η πτώση στ ον 

Νομό όπως και σε όλη την Ελλάδα είναι αισθητή. Εδώ δεν είναι πολύ 

μεγάλη των Ελλήνων. Και αυτό γιατί  γίνεται;  Πρώτον,  δεν ταξιδεύουν 

και δεν δεύτερον και οι  επαγγελματίες δεν ταξιδεύουν τόσο πολύ. 

Κάποτε αυτός που ερχόταν από τον Βόλο και από την Θεσσαλ ονίκη 

έμενε μια βραδιά.  Τώρα δεν μένει  και φεύγει .   

 Κάνουμε μεγάλο αγώνα και τι  κάνουμε με αυτό; Πηγαίνουμε σε 

Εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη και ας μας πει  κάποιος ότι  δεν πρέπει να 

πηγαίνουμε,  γιατί  αυτοί που κάνουν κριτική δεν ήρθαν ποτέ στην 

Θεσσαλονίκη να  δουν,  που έχουμε περίπτερο, τι  κάνουμε και τι  

προσπάθεια καταβάλουμε και εάν αξίζει  τον κόπο να πηγαίνουμε.   

 Πηγαίνουμε σε Έκθεση της Αθήνας αλλά πηγαίνουμε σε Έκθεση 

του ΕΟΤ, περίπτερο του ΕΟΤ και της Κεντρικής Μακεδονίας.  Δεν 

έχουμε χρήματα να κάνουμε δικό μας περίπτερο, να το παίξουμε 

ωραίοι,  να φωτογραφηθούμε.  Δεν έχουμε χρήματα να διαθέσουμε αλλά 

έχουμε μεράκι,  όρεξη και γνώση και το κάνουμε καλά. Πώς θα το 

κάνουμε; Όσο και να στεναχωρεί κάποιους.   

 Πηγαίνουμε σε Εκθέσεις των Βαλκανίων και σε κάποια άλλα 

κράτη. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι διανυκτερεύσεις από τον ΄11,  

ουσιαστικά από το ΄12 μέχρι το ΄14 αυξήθηκαν στον Νομό Σερρών 

κατά 95%, 95%. Ξέρετε τι  σημαίνει  95%; Να είστε δυο συνέταιροι σε 

μια επιχείρηση, να φεύγει  ο ένας για κάποιο διάστημα κα ι να 

επιστρέφει και να βρίσκει την επιχείρησή του με διπλάσιο τζίρο; Αυτό 

δεν το λένε και οι  επαγγελματίες όμως. Να το λένε και οι  

επαγγελματίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  
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Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Αξίζει  τον κόπο. Γιατί  βλέπουμε ότι  η πόλη των Σερρών 

είναι ο Leader του Νομού γιατί  καρπώνεται και τα περισσότερα. Εδώ 

είναι τα ξενοδοχεία,  εδώ είναι τα πάντα. Εδώ είναι τα εστιατόρια.  Εδώ 

έρχονται όλοι και λέμε ότι  γίνεται ενιαία προβολή και πολλές φορές με 

δική μας πρόταση, με δική μας,  πώς να το πω , έγιναν διάφορες δράσεις 

που συμπαρέσυρα εγώ, ο Δήμος μας δηλαδή, και άλλους και πήγαμε σε 

Εκθέσεις και κάναμε περίπτερα μαζί και πήγαμε σε Βουλγαρικές 

πόλεις και κάναμε παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια και κάναμε 

πάρα πολλά πράγματα και τα ξέρετε,  γιατί  ό λα αυτά περνάνε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Κανείς δεν ήρθε να διαμαρτυρηθεί και να πει  ότι  άκουσε κάτι  

κακό ή ότι  δεν έγινε,  δεν το κάναμε σωστά και τα λοιπά. Δεν μπορεί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη ολοκληρώστε όμως σας παρακαλώ, έχετε ξεπεράσει 

κατά πολύ τον χρόνο.  

Κος Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, 95% σε αύξηση των αλλοδαπών στον Νομό Σερρών 

και κυρίως στην πόλη και το διάστημα που το αυτοκινητοδρόμιο δεν 

λειτουργούσε,  όπως λειτουργούσε,  σημειωτέον,  δεν είναι λίγο.  

 Λοιπόν,  να μην λέμε λόγια του αέρα, να ξέρουμε τι  συζητάμε,  να 

ερχόμαστε ενημερωμένοι με στοιχεία.   

 Αυτά είχα να πω και εάν χρειαστεί  επανέρχομαι.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να δώσω τον λόγο στον κ.  Χρήστο Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι και ο 

εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για το Κυνοκομείο,  που  τόσος 

λόγος έχει  γίνει .   

Κος Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

συνδημότισσες και συνδημότες καλησπέρα και από εμένα. Δεν είχα 

σκοπό να πάρω τον λόγο.  Δυο λεπτά θα κάνω.  

 Καταρχήν θέλω να δώσω μια απάντηση στον κ.  Φωτιάδη ότι  ότι  

κάνουμε στο Κυνοκομείο είναι νομιμότατο.  Εάν δεν ήταν νόμιμα αυτά 

που κάνουμε είναι πολλοί στημένοι στην γωνία που μας περιμένουν να 

μας πάνε στον Εισαγγελέα. Δεν τολμάει κανείς  να μας πάει γιατί  δεν 

έχει  κανένα λόγο να μας πάει στον Εισαγ γελέα.  Άρα ότι  κάνουμε είναι 

νόμιμα.  

 Θα έλεγα ότι  λάθος όπλο διαλέξανε να κάνουν αντιπολίτευση 

κάποιοι  διαλέγοντας το Κυνοκομείο.  Το Κυνοκομείο δεν ενδείκνυται 

για αντιπολίτευση. Το Κυνοκομείο ενδείκνυται για συμπαράσταση 

όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  γιατί  το πρόβλημα 

είναι σοβαρότατο.   

Οι πολίτες έχουν δίκαιο,  άκουσα τον κ.  Μάλα προηγουμένως, με 

αγανάκτηση μιλούσε ο άνθρωπος και έχει  εκατό τοις  εκατό δίκαιο,  

δυστυχώς όμως έτσι η νομοθεσία,  τα είπε ο κ.  Δήμαρχος νωρίτερα, η 

νομοθεσία είναι τέτοια,  η οποία επιτρέπει  σε πέντε,  δέκα ανθρώπους,  

οι  οποίοι ,  από ότι  καταλαβαίνω δεν έχουν τι  άλλο να κάνουν από την 

ώρα που ξυπνάνε μέχρι την ώρα που κοιμούνται,  να ασχολούνται με τα 

σκυλιά,  η νομοθεσία στηρίζει  αυτούς.   

Την υποστήριξη που ζήτησε ο κ .  Δήμαρχος από τους συμπολίτες 

μας,  την ζητώ και εγώ. Θέλω να παρεμβαίνουν και αυτοί.  Όχι μόνο να 
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ακούμε αυτούς που βγαίνουν τους λίγους που διαμαρτύρονται για τα 

δικαιώματα των σκύλων, γιατί  δεν τους έχω ακούσει να 

διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των γατ ιών, ούτε των γουρουνιών 

ούτε οποιουδήποτε άλλου ζώου εκτός από τα σκυλιά.  Ζωόφιλος δεν 

σημαίνει  ότι  ασχολείσαι με ένα ζώο. Ζωόφιλος σημαίνει  ότι  

ασχολείσαι με όλη την πανίδα.  Αυτοί είναι φίλοι των σκυλιών. Δεν 

είναι ζωόφιλοι.   

Θέλω να σας πω ότι  κάνουμε ένα πολύ σοβαρό έργο στο 

Κυνοκομείο.  Η πόλη μας έχει  ελαφρυνθεί κατά πολύ. Ειδικά οι  πόλεις ,  

γιατί  τα χωριά δεν έχουν τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο έντονο το 

πρόβλημα στα χωριά.  Η πόλη μας έχει  ελαφρυνθεί κατά πολύ και θα 

ελαφρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η προσπ άθειά μας δεν σταματάει 

παρότι μπορεί μερικές φορές στον τρόπο λειτουργίας,  όχι  της 

περισυλλογής,  να υπερβαίνουμε τον νόμο κάποιες φορές,  αλλά αυτό 

δεν μας σταματάει.  Μέχρι και η δικαιοσύνη καταλαβαίνει  ότι  κάπου 

πρέπει να κάνει  τα στραβά μάτια και να μας αφήσει να 

προστατεύσουμε τους δημότες μας και τις  δημότισσές μας.   

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε κ.  Γρηγοριάδη. Όντως δυο λεπτά. 

Ο κ.  Παύλος Μυστακίδης,  ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και 

την συμμετοχή σας.   

  Έχω  παρακολουθήσει με σεβασμό  όλους τους ομιλητές,   είδα  

έναν Δήμαρχο που προσπαθούσε να υπερασπιστεί   τα αυτονόητα,  ένα 

πραγματικά  μεγάλο  ουσιαστικό έργο   και το λέω  μετά λόγου 
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γνώσεως  και εάν  υπήρχε ένας αντικειμενικός ακροατής,  πραγματικά 

θα εντυπωσιαζόταν  από όλα αυτά που  παρουσίασε ως έργο  της 

δημοτικής  αρχής ο Δήμαρχος  και είναι ακριβώς,   είναι η αλήθεια και 

είναι πραγματικότητα  και οι  δράσεις μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη 

περίοδο.   

  Επίσης παρακολούθησα την αντιπολίτευση που με έναν τρόπο 

τελείως κενό  προσπαθούσε επικριτικά  να σταθεί και να σχολιάσει  

όλα τα πεπραγμένα, τα ίδια και τα ίδια   και με πλήρη έλλειψη 

επιχειρημάτων.  

 Θα ήθελα να πω πάρα πολλά  και να μπορούσα να απαντή σω,  

σας λέω ειλικρινά,   σε όλα  και στον κ.  Φωτιάδη  και στον κ.   Μηλίδη,  

αλλά λόγω του χρόνου  θα εστιάσω μόνο σε κάποια ουσιαστικά 

θέματα.  Τι να πούμε; Να πούμε για το  έργο  των Καλών Δένδρων; 

Κάποια στιγμή το ανέφερε  ο  κ.  Φωτιάδης.  

 Θέλω να  ενημερώσω  όλο τον Σερραϊκό λαό γι '  αυτό το έργο.   Τι  

είναι αυτό το έργο;  Ήταν ένα έργο αποχέτευσης  που έγινε στα  Καλά 

Δένδρα, το οποίο μελετήθηκε,  εκτελέστηκε και παραλείφθηκε,  

μελετήθηκε και εκτελέστηκε όλο από τον Δήμο Λευκώνα και 

παραλείφθηκε κατά τα ¾ από συμβούλους και τεχνικούς της ΤΥΔΚ και 

του Δήμου Λευκώνα   και εμείς  από το 2011 και έπειτα,   αφού  είχε 

ολοκληρωθεί το έργο το 2008,  απλώς κάναμε τυπικές  παράνομες  του 

¼ και μετά από την διάγνωση, αυτή  που έκανε η ΔΕΥΑΣ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι  το έργο πονούσε,   όχι  σε αυτά που φαίνονται σήμερα  

μέσα στο χωριό και τα οποία είναι ελέγξιμα,  το λόγο  πονούσε στους 

αγωγούς  και πονάει στους αγωγούς,  οι  οποίοι  παρελήφθησαν με άλλη 

διαδικασία,   παρελήφθησαν κατά 100%   από τον Δήμο Λευκώνα  ως 

παραλαβή  αφανών εργασιών.   Όπως ακριβώς το περιγράφει  η λέξη.   
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Αφανείς εργασίες.    Οι οποίες παραλαμβάνονται  αυθημερόν,   πριν 

καλυφθούν,  γιατί  σήμερα δεν μπορούν να παραληφθούν οι  αφανείς 

εργασίες.   

  Όλο δηλαδή το πρόβλημα  παρελήφθη τότε.    Εμείς δεν είχαμε 

απολύτως καμία  σχέση.  Και ερχόμαστε σήμερα να κατηγορηθούμε 

εμμέσως ή να δίνονται εντυπώσεις ότι  έχουμε και εμείς  κάποια 

συμμετοχή.  Δεν έχουμε καμία  απολύτως συμμετοχή.  

 Επίσης,  είδα τον κ.  Μηλίδη  να συγκρίνει   πράγματα τα οποία 

δεν μπορούν να συγκριθούν  με τα δεδομένα που  έχει  ο κ.  Μηλίδης.   

Δηλαδή αναφέρθηκε  στον ρυθμό των εργασιών  πάνω στο θέμα της 

ακίνητης περιουσίας,   στην αναγνώριση και στην αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας  και αναφέρθηκε στον ρυθμό ότι   είναι ρυθμός 

χελώνας και τα λοιπά.  

  Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό δηλαδή είναι  μια τελείως άστοχη   

τοποθέτηση και ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Δηλαδή αυτή η πρόοδος 

δεν μπορεί να συγκριθεί ,   παραδείγματος χάρη, με ένα αυτοκίνητο  που 

πηγαίνει  από τις  Σέρρες στη Θεσσαλονίκη σε μια ώρα  και κάπο ιο 

άλλο πηγαίνει  σε μισή  ώρα.  Δηλαδή δεν  κατάλαβα, με ποια κριτήρια  

ο  κ.   Μηλίδης,   λέει  ότι  δεν  είναι ικανοποιημένος  από  την ταχύτητα 

της διαχείρισης αυτής;  

  Και να σας πω συγκεκριμένα με χαρτί  και μολύβι  τι  συμβαίνει  

με αυτό  το θέμα. Υπήρχαν χ ιλιάδες,  9,  10,  12,  μαζί  με τους Δήμους 

που προστέθηκαν στον Δήμο Σερρών  κοινόχρηστες δημοτικές 

εκτάσεις,  οι  οποίες βεβαίως δεν είναι όλες καλλιεργήσιμες.    Κάποια 

κομμάτια από αυτές τις  εκτάσεις νοικιάζονταν χωρίς καν τοπογραφικά.  

Τώρα εμείς  κάνουμε για  πρώτη φορά από το 2011 και μετά   κάνουμε 

σύννομα  τη διαδικασία   με τοπογραφικά τα οποία εγκρίνονται  από 
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τις   αρμόδιες υπηρεσίες  και παίρνουν τις  αναγκαίες εγκρίσεις ,  δηλαδή 

από το Δασαρχείο,  από την Αρχαιολογία.    

Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η διαδικ ασία  και αυτή η 

διαδικασία γίνεται για κάθε κομμάτι ξεχωριστά   για τα τέσσερα 

στρέμματα,  ξεχωριστά για  τα άλλα τέσσερα στρέμματα  και για κάθε 

ένα χωράφι  χρειάζονται κάποιοι  μήνες,  όχι   σε μας,  εμείς  εκπονούμε 

τα τοπογραφικά,  τα τυπώνουμε,  τα στέλνου με στο Δασαρχείο και το 

Δασαρχείο για να μας δώσει πράξη χαρακτηρισμού θέλει  οκτώ μήνες.   

Παρόλα αυτά  κάναμε μια τιτάνια προσπάθεια και όλα τα 

χωράφια,  ειδικά στα χωριά που νοικιάζονταν,  για πρώτη φορά, το 

τονίζω, νοικιάζονται σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή υπάρχουν 

τοπογραφικά και βγαίνουν σε δημοπρασία.  Στο παρελθόν ο καθένας 

που κατείχε ένα κομμάτι πήγαινε στον Δήμο και έλεγε ότι  θα 

πληρώσω, έχω ένα χωράφι τέσσερα στρέμματα και το πλήρωνε χωρίς 

καν να ξέρουν που ανήκει,  εάν είναι κοινόχρηστο, δεν είναι 

κοινόχρηστο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  είναι δυο θέματα που πρέπει να τα 

ολοκληρώσω. Αλλιώς δεν έχει  νόημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τα απλώνετε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ορίστε;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αποδεικνύεται;  Εντάξει  δεν 

συνέβαινε στον Δήμο Σκουτάρεως.  Εγώ ξέρω για τους Δήμους 

Λευκώνα και αυτά που συνέβαινε.  Και στο Χριστός και στον Λευκώνα 

και στα άλλα χωριά.  Τώρα τι  να λέμε; Εν πάση περιπτώσει,  δεν μπορεί 

να αμφισβητηθεί αυτό κύριε Αναστασιάδη.  

 Εδώ έχω την  εισήγηση της υπηρεσίας η οποία λέει   ότι    εκτός  

από τις  δηλώσεις ιδιοκτησίας που κάναμε  στο Κτηματολόγιο,   

ακούστε τον αριθμό, 1.700 δηλώσεις στο ΄15 κα ι αυτές οι  δηλώσεις  

αφορούσαν  τα χωριά που μπήκαν τώρα στο Κτηματολόγιο εκτός από 

τον Δήμο Σερρών.  Από την πόλη των Σερρών  και τον πρώην Δήμο 

Σερρών.  

  Έγινε έλεγχος καταπατήσεων δημοτικών ακινήτων και πως τον 

κάναμε αυτόν τον έλεγχο; Αυτό το ζητήσαμε  από τον ΕΠΕΚΕΠΕ να 

μας στείλει  ποιοι  δηλώνουν δημοτικά ακίνητα. Ο ΕΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε 

θεωρώντας ότι  είναι προσωπικά δεδομένα το να μας δώσει ότι  κάποιος 

έχει  παρανόμως ένα χωράφι δημοτικό και πήγαμε στον Εισαγγελέα και 

τελικά μας έδωσε ο ΕΠΕΚΕΠΕ και μας έχει  στείλει  524 δημοτικά 

ακίνητα παρακαλώ.  

 Κύριε Μηλίδη, τέλος πάντων, έχει  φύγει  αλλά ελπίζω να του το 

μεταφέρει κάποιος,  ότι  524 δημοτικά ακίνητα αναγνωρίσαμε ότι  

καταπατούνται από πολίτες και γι΄ αυτά τα ακίνητα έχουμε κάνει  

αλληλογραφία με τους καλλιεργ ητές και έρχονται ένας –ένας,  ήρθαν οι  
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περισσότεροι για να πληρώσουν τέλος αυθαίρετης κατάληψης ή να 

αφήσουν ελεύθερες τις  εκτάσεις να τις  νοικιάσουμε σε άλλους.   

 Επίσης κάναμε διοικητική αποβολή σε δημότες που παρανόμως 

πάλι κατείχαν αγροτεμάχια ή οικόπε δα, τα οποία δεν χρειαζόταν να τα 

δηλώσουν στον ΕΠΕΚΕΠΕ, γι΄ αυτό δεν ανήκαν και σε αυτή την 

προηγούμενη περίπτωση. Ξέρετε πόση έκταση καταπατούσαν αυτοί οι  

πολίτες;  985 στρέμματα. Περίπου δηλαδή 1.000 στρέμματα δημοτικά, 

τα οποία προφανώς ήταν και σε καλή  κατάσταση για να τα 

χρησιμοποιούν αυτοί οι  άνθρωποι,  ήταν καταπατημένα και δεν το 

ήξερε κανένας.   

 Όλα αυτά τα αναγνωρίσαμε μέσα στο ΄15,  από το ΄14 ξεκινώντας.  

Είναι αυτό μια δουλειά που μπορεί να θεωρηθεί ότι  κινείται αργά με 

την ταχύτητα που ανέφερε  ο  κ. Μηλίδης; Να μην γινόμαστε 

πραγματικά, ας πούμε,  να μην απαξιώνουμε τόσο μεγάλες δουλειές.   

 Και αυτά όλα γίνονται από την Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

ταυτόχρονα με ένα σωρό άλλες δουλειές,  τις  οποίες έχουμε 

προγραμματίσει  και οι  οποίες γίνονται σύμφ ωνα με τον νόμο και είναι 

πάρα πολλές.  Δηλαδή, όπως σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για 

τις  δημοτικές εκτάσεις,  για διαφορές,  για καταπατήσεις δρόμων. Και 

παράλληλα αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες,  εισηγήσεις στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  εισηγήσεις στα Τοπ ικά Συμβούλια,  δημοσιεύσεις 

στις  εφημερίδες,  πρακτικά στην Εκτιμητική Επιτροπή. Εισηγήσεις στην 

Οικονομική Επιτροπή. Βεβαιώσεις για δημοτικά συμφέροντα, εάν θίγει  

κάποιος δημοτικά συμφέροντα ή όχι .  Ελέγχους αποζημιώσεως, 

έγγραφα προς την νομική υπηρεσία κα ι απαντάμε σε ότι  αίτημα έχει  

κάποιος δημότης.   
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 Όλα αυτά γίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω Πρόεδρε,  σε παρακαλώ.  

 Επίσης ο Δήμαρχος ανέφερε και για τα στρατόπεδα. Κάποιοι  

προσπαθήσανε να απαξιώσουν και αυτό.  Είμαστε ο μόνος Δήμος που 

έφτασε την υπόθεση των στρατοπέδων εκεί  που την έφτασε.   

 Εάν κάποιοι  το θεωρούν τόσο εύκολο, ας απαντήσουν στον εαυτό 

τους,  γιατί  τόσοι άλλοι Δήμοι που είχαν και εκείνοι φακέλους μέσα 

στο Υπουργείο,  ο Δήμος Καβάλας,  ο Δήμος Δράμας,  ο Δήμος Πέλλας,  

ο Δήμος Κιλκίς,  να δώσουν την απάντηση, γιατί  κανένας από αυτούς 

τους Δήμους δεν μπόρεσε επί δέκα χρόνια να προχωρήσει αυτή την 

δουλειά,  ενώ ο Δήμος Σερρών την προχώρησε και την έφτασε μέχρι το 

τέλος;   

 Οι αυξήσεις από τα έσοδα που προηγουμένως ξέχασα να πω για 

τα ακίνητα είναι αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος και δεν είναι ένα 

ευκαταφρόνητο ποσό. Εκατό,  διακόσιες χιλιάδες,  κύριε Δήμαρχε; 

Εκατό χιλιάδες επιπλέον.  Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό μέσα ένα,  

δυο χρόνια το ότι  αυξήσαμε τα έσοδά μας από τα ακίνητα.  

 Επίσης και κάτι  άλλο που ίσως παρέλειψε να το πει  ο Δήμαρχος 

και θεωρώ ότι  είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το Κεντρικό Πάρκο, το 

γεγονός ότι  εκμεταλλευτήκαμε χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί  στο 

Πράσινο Ταμείο για τον Δήμο μας και για την δημιουργία 

κοινόχρηστων χώρων και έχουμε κάνει  όλη την διαδικασία μέσα στο 

΄15,  στο Πράσινο Ταμείο για ένα οικόπεδο της Εκκλησίας 3,5 
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στρέμματα, το οποίο βρίσκεται στο Κεντρικό Πάρκο και θα μας δώσει 

το Πράσινο Ταμείο 403.000 για ν α το αγοράσουμε και να το κάνουμε 

πάρκο.  

 Αυτό τώρα είναι προς το τέλος αυτή η διαδικασία,  δεν έχει  

ολοκληρωθεί,  αλλά ότι  έχει  γίνει  μέχρι στιγμής είναι προς την θετική 

κατεύθυνση. Έχουμε περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο,  ήταν 

447.000 και με την μείωση των αντικειμενικών θα πάρουμε 403.000. 

Είναι μικροέργο αυτό και πότε στο παρελθόν έχουν γίνει  τέτοιες 

κινήσεις που να συμμαζεύουν την περιουσία του Δήμου;  

 Εγώ πιστεύω ότι  μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχουν 

αναγνωριστεί  όλα τα δημοτικά ακίνητα και θα  έχουν αξιοποιηθεί  όπως 

πρέπει.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ.  Αραμπατζής,  ο Πρόεδρος του 

Αυτοκινητοδρομίου.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι .  Δεν βλέπω τον κ.  Φωτιάδη που 

οφείλω να δώσω μια απάντηση στα περί μ ισής αλήθειας.  Εγώ συνηθίζω 

προσωπικά να λέω τις  αλήθειες ολοκληρωμένες,  χωρίς υπεκφυγές και 

χωρίς να προσπαθώ να διαστρεβλώσω ορισμένες καταστάσεις σε 

κάποια πράγματα.  

 Και ξεκινώντας την τοποθέτησή μου σήμερα επισκεπτόμενος τον 

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στην Σόφια,  ένας παλαιός,  εάν θέλετε,  

φίλος του Αυτοκινητοδρομίου,  μας επεσήμανε το εξής,  ότι  είστε πάρα 

πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο κόσμημα στην περιοχή σας.  
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  Αυτό λοιπόν το κόσμημα η δημοτική αρχή το διαφυλάττει   και το 

προστατεύει   σαν κόρη οφθαλμού  πλέον  και θα ήθελα να πω τα εξής:   

είναι γνωστό  ότι   η επισκεψιμότητα  την φετινή αθλητική περίοδο  του 

Αυτοκινητοδρομίου έχει  να γνωρίσει  πάρα πολλά χρόνια.    Το 

ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά είναι μεγάλο.  Δεν είναι τυχαίο 

αυτό,   είναι μια προσπάθεια  των  ανθρώπων που αγαπούν  το  

Αυτοκινητοδρόμιο   και το έχει  αποδείξει  η δημοτική αρχή ότι   

 έχει  καταβάλει  τεράστιες προσπάθειες.   

Θα  ήθελα να πω όμως στο εξής στον κ.  Φωτιάδη  που 

τοποθετήθηκε και άφησε και αιχμές όσον αφορά για το  

Αυτοκινητοδρόμιο.   Η προσπάθεια  από την πλευρά της δημοτικής 

αρχής  έχει  γίνει  γνωστή  από τον κ.  Δήμαρχο εδώ και πάρα πολύ 

καιρό εκταμιεύοντας ένα ποσό  για το  Αυτοκινητοδρόμιο.  Ο στόχος 

είναι να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμιου και την  

πίστα.   Όχι ότι  έχει  πρόβλημα η πίστα,   δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί  αν 

υπήρχε πρόβλημα  δεν θα λειτουργούσε κατ'  αυτόν τον τρόπο.  

Άλλωστε,  αν θέλετε,  η επισκεψιμότητα αλλά και οι  δηλώσεις 

όλων αυτών που συμμετέχουν  τόσο  σε επίπεδο Ομοσπονδιών,  

Τουρκία,   Βουλγαρία,   η Ελληνική Ομοσπονδία,  οι  συμμετοχές των 

διοργανωτών  με κύρος πολύ μεγάλο εκτός Ελλάδος,   δηλώνουν το 

αντίθετο.  Λειτουργούν όλα πολύ καλά, απλώς εμείς  ποιος είναι ο 

στόχος μας;  

Είναι γνωστό ότι  είναι το μοναδικό Αυτοκινητοδρόμιο στα 

Βαλκάνια,  το πρώτο κατά κοινή ομολογία.  Ξεκινήσανε,  κάνουν δειλά 

βήματα, επιταχύνουν τους ρυθμούς τόσο στην Ρουμανία αλλά και στην 

Βουλγαρία και πιθανόν και στην πρώην Γιουγκοσλαβία,  στην Σερβία.    
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Άρα λοιπόν,  ποιος ο στόχος της δημοτικής αρχής και κατ’ 

επέκταση και της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου.  Να 

αναβαθμίσουμε τις  υπηρεσίες μας,  να αναβαθμίσουμε την πίστα,  να 

αναβαθμίσουμε και τις  παροχές,  εάν θέλετε,  τις  υπηρεσίες που 

παρέχουμε στους αθλητές και στους φιλοξενούμενους.   

Ο στόχος λοιπόν είναι μια πρόταση που έχουμε κάνει  προς την 

τεχνική υπηρεσία να κάνουμε την πίστα,  η οποία βεβαίως και συμφωνώ 

με όλα όσα έχουν ειπωθεί για το θέμα της πίστας,  ότι  έγινε προτού δυο 

χρόνια,  ολοκληρώθηκε αυτή μετά από μια περιπέτεια που πέρασε και 

είναι γνωστό σε όλους.  Το πόσο πληγώθηκ ε το Αυτοκινητοδρόμιο το 

ξέρετε και επίσης όλοι.   

Άρα λοιπόν εμείς  τι  θέλουμε.  Θέλουμε να αναβαθμίσουμε λοιπόν 

την ποιότητα της πίστας,  να την κάνουμε πιο ασφαλή, πιο ελκυστική 

και εάν θέλετε και πιο ανταγωνίσιμη έναντι  των άλλων που ξεκινάνε 

τις  πίστες που ξεκινάνε σύντομα. Αυτός είναι ο στόχος μας για να 

κρατήσουμε την πρωτιά.  Και αυτόν πρέπει να κάνουμε.   

Να αποφύγουμε λοιπόν τις  τρικλοποδιές το εάν είναι νόμιμο ή 

εάν θα γίνει  αυτή η διαδικασία και τα λοιπά. Εμείς απευθυνόμαστε σε 

φορέα επίσημο από την πλευρά του Αυτοκινητοδρομίου και 

συγκεκριμένα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο να προετοιμάσουμε την 

πρόταση αυτή και πιστέψτε με ότι  θα έχουμε τα καλύτερα 

αποτελέσματα, γιατί  μας ενδιαφέρει να είμαστε και αποτελεσματικοί.  

Όχι μόνο να κάνουμε κριτική,  την δεχόμαστε  την κριτική αλλά θα είναι  

καλό να συνοδεύονται και από κάποιες προτάσεις.   

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και εγώ κ.  Αραμπατζή για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο κ.  Γκότσης έχει  

τον λόγο και μετά ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  αυτοί οι  οποίοι  διαμαρτύρονται 

ότι  δεν υπάρχει κόσμος,  είναι αυτοί οι  οποίοι  τα είπαν και έφυγαν.  Τα 

κανάλια που είναι;  Είναι αυτοί που λέγανε ότι  δεν φέρνουμε κόσμο. 

Φύγανε οι  ίδιοι  αυτοί.  Για να δείτε δηλαδή την υποκρισία.  Πόση 

υποκρισία υπάρχει εδώ.  

 Συνεχίζω λοιπόν.  Όσον αφορά, θα το θίξω, ο Δήμαρχος και ο 

υποφαινόμενος,  είμαστε οι  πιο παλαιοί ,  το ΄86 ο Δήμαρχος,  ΄83,  ποτέ 

μα ποτέ δεν γινόταν έτσι η λογοδοσία.  Στο Δημοτικό Συμβούλιο ξέρετε 

σε ποια αίθουσα; Μέσα στον Δήμο εκεί  μαζεύονταν κα ι όχι  όλοι και σε 

μισή ώρα τελείωναν και φεύγανε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πολύ είπατε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε μισή ώρα. Για να τα λέμε και αυτά.   

 Κύριοι της αντιπολίτευσης εγώ θα τα πω για σας,  αλλά τι  να τα 

πω; Εσείς τα ξέρετε.  Τα κανάλια θα τα μεταφέρετε.  Κύριοι  της 

αντιπολίτευσης πείτε μας τι  πόλη θέλετε;  Θέλετε μια πόλη ανθρώπινη; 

μια πόλη η οποία έχει  χαρακτηριστεί ,  όχι  από εμάς,  από όλα τα ΜΜΕ 

ότι  είμαστε στα πρότυπα μιας ευρωπαϊκής πόλης.  Ή θέλετε μια πόλη 

άναρχη με το αμάξι μέσα στο κέντρο, να παρκάρουν πάνω στα 

πεζοδρόμια,  να παρκάρουν μέσα στα κηπάρια; Πείτε μας ποια πόλη 

θέλετε;  Τι πόλη θέλετε;  Να βγείτε έξω να το πείτε.   

 Κύριοι της αντιπολίτευσης,  που δεν υπάρχει κανένας,  που δεν 

υπάρχει κανένας,  θα σας στεναχωρούμε άλλα τρία χρόνια σε όλους 
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τους τομείς.  Στα έργα, στον πολιτισμό, στα στρατόπεδα. Θα σας 

στεναχωρούμε διότι  θα κάνουμε έργο.  Και η στεναχώρια είναι κακός 

σύμβουλος.  Μπορεί να πάθετε και τίποτα.   

 Έχουμε σαν στόχο, πάντα με μπροστάρη τον Δήμαρχο, όλοι εμείς  

οι  συνεργάτες να κάνουμε και πολλά και πολλ ά άλλα έργα και δεν θα 

τα αντέξετε ως το τέλος.   

 Να πάρουμε λοιπόν και να δώσουμε και μερικές απαντήσεις στον 

κ.  Φωτιάδη, ο οποίος έφυγε.  Ο κ.  Φωτιάδης μια φορά μιλάει ότι  δεν 

βλέπουμε την καθημερινότητα, την άλλη μέρα μας λέει  ότι  πάτε βάζετε 

ένα ξύλο και τι  έγινε;  Και από την άλλη μεριά λέει  για τα σάπιο κιόσκι 

είκοσι χρόνων που το αναστηλώσαμε, συνάδελφοι,  γι΄ αυτό το λέω, 

δέκα φορές και την τελευταία φορά ήταν τον Ιούνιο,  Ιούλιο που το 

βάλαμε εκεί ,  το αναστηλώσαμε. Εν των μεταξύ υπάρχουν εκεί  οι  

αθίγγανοι που πάνε και παίρνουν τα ξύλα. Τα ξηλώνουν τα ξύλα, στο 

τέλος τα πήραν όλα και έπεσε.  Άσε που ήταν σάπιο.   

 Μας είπε,  εγώ θα αναφερθώ σε σημεία,  γι΄ αυτόν με τα χαλιά.  

Πήρε και σε μένα τηλέφωνο και τι  μου είπε;  Το ανέφερα και στον 

Δήμαρχο. Τι μου είπε αυτός με τα χαλιά; Λέει  ότι  πως εγώ θα πάω να 

παίρνω τα χαλιά,  τους τάπητες για να πηγαίνω να τα πλύνω; Λέω ότι  

υπάρχουν χώρο φορτοεκφόρτωσης.  Μα όχι λέει  είναι μακριά,  εγώ θέλω 

σε κάθε σπίτι  να σταματάω για να ανεβαίνω. Λέω ότι  τότε χάνει  το 

νόημα των βιοκλιματικών αναβαθμίσεων. Χάνει το νόημα. Εάν λέω 

υπάρχει σε κάθε σπίτι  να παρκάρεις εσύ και να πηγαίνεις  επάνω, δεν 

έχει  κανένα νόημα. Ήταν αυτός που μας τον ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης.   

Οι Πρόεδροι λέει  τι  λένε από πίσω; Ας βγει  ένας Πρόεδρος,  που 

είναι ο κ.  Μηλίδης,  του Κουβουκλίου που είναι δικός τους,  της 

Βαμβακιάς που είναι δικός του,  ας βγει ,  της Αναγέννησης που είναι 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

του Φωτιάδη, ας βγει .  Δεν βγήκαν στα κανάλια και να πει  ότι  είπαμε 

εκείνο,  είπαμε εκείνο και δεν έκανε τίποτα. Μόνο στον Λευκώνα η 

πρώην Πρόεδρος έβγαινε συνέχεια στα κανάλια.   

 Εσείς κύριοι  στα κανάλια είδατε κανέναν Πρόεδρο να βγαίνει  και 

να λέει  ότι  δεν τελέσαμε στο μέτρο του δυνατού αυτά που είπε;  Για 

πείτε πόσο καιρό έχει  να βγει  εκτός από την Πρόεδρο του Λευκώνα 

που έβγαινε κάθε μέρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρώην Πρόεδρο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την πρώην Πρόεδρο αυτό εννοώ, την πρώην Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και λίγο πιο σύντομα κύριε αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλά εδώ ωραία τα λέω, κάτσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην κουράζουμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν κουράζουμε.  Αναφέρω ένα –ένα. Ο κ.  Φωτιάδης ζει  εκτός 

πραγματικότητας.  Ειλικρινά ζει  εκτός πραγματικότητας.  Ή δεν ξέρει  ή 

κάνει  πως δεν ξέρει .   

 Και τι  έγινε λέει ,  δεν μπορείτε να την αποχαρακτηρίσετε την 

εθνική οδό,  Εθνικής Αντίστασης; Λοιπόν,  δεν ξέρω έκανε και 

νομάρχης.  Εάν νομίζει  ότι  τα πράγματα είναι τόσο εύκολα. Ας έρθει  να 

πάρει την αλληλογραφία που έχουμε με την Περιφέρεια για να δει  

πόσα χρόνια παιδεύεται αυτή η δημοτική αρχή και πάνε τα έγγραφα 

πίσω –μπρος,  στέλνονται στην Αποκεντρωμένη, η Αποκεντρωμένη 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

στην Περιφερειακή Διοίκηση εδώ, η Περιφερειακή Διοίκηση σε μας,  

ξανά αυτό και στο τέλος το θέμα πλέον,  μετά από πιέσεις  του 

δημάρχου βρίσκεται στο Υπουργείο και περιμένουμε από εκεί .   

 Πόσα χρόνια θα κάνει ,  ο Δήμαρχος θα πάει ξανά στο Υπουργείο 

να πιέσει  για να γίνει  ο αποχαρακτηρισμός.  Ο αποχαρακτηρισμός της 

Εθνικής Αντίστασης,  ο αποχαρακτηρισμός της Βενιζέλου, τα ξέρετε,  

τα έχουμε περάσει.   

 Μίλησε ο κ.  Μηλίδης για τις  παιδικές χαρές.  Πολύ καλά το ξέρει  

ότι  13 Σεπτεμβρίου ήταν να βγει  στον αέρα και ματαιώθηκε ο 

διαγωνισμός.  Ματαιώθηκε γιατί  άλλαξε ο νόμος.  Δεν ξέρουν αυτοί ότι  

άλλαξε ο νόμος; Δεν ξέρουν ότι  μόνο στις  Σέρρες γίνονται έργα και 

πουθενά αλλού; Δεν βγήκε και . .  του Εμμ. Παπά και μας έχουν 

δεμένους; Αυτά δεν τα βλέπουν δηλαδή;  

 Μια αντιπολίτευση, κύριοι ,  χωρ ίς ουσία.  Πώς δηλαδή η μάνα του 

εγκληματία,  αφού είναι μάνα πρέπει να τον υπερασπιστεί ,  έτσι και 

αυτοί πρέπει να υπερασπιστούν την αντιπολίτευσή τους.  Δεν μπορούν 

όμως. Θα τους στεναχωρούμε κάθε μέρα.  

 Δεν έχω τίποτα άλλο να πω γιατί  δεν είναι εδώ.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Και τελευταίος ομιλητής ο κ.  Χασαπίδης και η κυρία 

Αγιαννίδου.  Σύντομος κ.  Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρέπει να πω μερικά πράγματα γιατί  ακούστηκαν πάλι,  κάποιοι  

ακολουθούν την στρατηγική του ψεύδους.  Νομίζουν ότι  με ψέ ματα 

μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση.  
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 Θα ήθελα να πω, θα ξεκινήσω από τον κ.  Μηλίδη, ο οποίος είπε 

ότι  τι  γίνεται με την ύδρευση στο Μητρούσι;  Η ποιότητα του νερού, 

λέει  δεν είναι καλή. Το πιστεύω αυτό και έφερε ως παράδειγμα και 

εκείνον τον φαιδρό τον κύριο,  που έδωσε εκείνη την κακόγουστη 

παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητούσαμε την 

τιμολογιακή πολιτική και όταν τον κάλεσε ο Στεργίου να πάμε εκείνο 

το νερό στον εισαγγελέα σαν λαγός έφυγε.   

 Εγώ εκείνη την ημέρα, την επόμενη ημέρα έστειλα και πή ραμε 

δείγματα, ήταν πεντακάθαρα.  

 Λυπάμαι που ο Θόδωρος ο Μηλίδης υιοθέτησε αυτή την άποψη 

για την τιμολογιακή πολιτική.  Είπε ο κ.  Μηλίδης ότι  τι  είναι αυτά το 

ένα εκατομμύριο ανελαστικές δαπάνες τις  οποίες έπρεπε να 

καλύψουμε.  Ανελαστικές δαπάνες είναι α υτές που δεν μπορούν να 

μειωθούν.  Είναι υποχρεωτικές δαπάνες.  Και αυξήθηκαν αυτές.   

Ήταν η μεταφορά της ιλύος ,τα είχαμε πει  και την άλλη φορά, 

ήταν η μεταφορά της ιλύος που την πάμε σε ένα κέντρο έξω από τον 

Νομό, πληρώναμε για τον ΧΥΤΑ 15.000, τώρα μας β γαίνει  300.000 η 

μεταφορά. Είναι η φορολογία που μπήκε ακόμα και στις  δημοτικές 

επιχειρήσεις,  είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που αυξήθηκε.  Όλες αυτές οι  

ανελαστικές δαπάνες ήταν οι  αιτία που προχωρήσαμε σε αύξηση του 

τιμολογίου.   

 Θα ασχοληθώ περισσότερο με τον κ.  Φωτιάδη γιατί  πρέπει να 

αποδομήσουμε αυτή την τακτική του.  Δεν μπορεί το ψέμα, βάσει ενός 

ψέματος να αντιπολιτεύεται και το κάνει  κατά κόρον.   

 Θέλω να θυμίσω βασικά ψέματα που είπε την περσινή περίοδο.  

Χάθηκαν τα λεφτά της ΔΕΥΑΣ για το κτίριο.  Έχει πάθ ει ψύχωση με το 
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κτίριο.  Αυτό που χαίρονται όλοι οι  πολίτες του Δήμου Σερρών, αυτού 

του προκαλεί ψύχωση φαίνεται.    

 Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Πέρυσι έλεγε ότι  τα αυτοκίνητα της 

ΔΕΥΑΣ κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Και δεν αισθάνθηκε μια ανάγκη 

να πει  ότι  παιδιά  συγνώμη, είχα μια κακή πληροφόρηση. Και όταν 

αποδείξαμε ότι  τα λεφτά αυτά δεν χάθηκαν, τα πήρε η ΔΕΥΑΣ, πάλι 

δεν ψέλλισε τίποτα.  Πήγε να ψελλίσει  και κάτι  σήμερα για το κτίριο 

αλλά δεν τόλμησε να συνεχίσει ,  γιατί  ξέρει  ότι  όσο αναφέρεται στο 

κτίριο χάνει .  Το γνωρίζει  και ο ίδιος αλλά.  

 Για την τιμολογιακή πολιτική λέει  ότι  δεν είχαμε υποσχεθεί  

αυξήσεις.  Τα είπε και ο κ.  Δήμαρχος,  τα λέω και εγώ. Έχω το 

πρόγραμμα της δευτέρας θητείας.  Πουθενά δεν λέμε ότι  δεν θα πάμε σε 

αυξήσεις.  Πουθενά. Πουθενά. Έχει μπε ρδέψει ο κ.  Φωτιάδης τις  δυο 

περιόδους.  Αλλά την τρίτη ελπίζω να την μάθει στην αντιπολίτευση. 

Στην τρίτη θητεία του στην αντιπολίτευση ελπίζω να μάθει.  

 Είπε για την επιχείρηση ότι  κάνουμε εργασιοθεραπείας στην 

ΔΕΥΑΣ, γιατί  παράγουμε,  λέει  μελέτες.  Δεν έχ ει  ανάγκη από 

εργασιοθεραπεία η ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ παράγει έργο στον παρόντα 

χρόνο. Δεν χρειάζεται εργασιοθεραπεία η ΔΕΥΑΣ. Καθημερινά,  

διαχρονικά παράγεται τεράστιο έργο.   

 Για τα Καλά Δένδρα. Θέλω να πω ότι  για τα Καλά Δένδρα 

ξεκινήσαμε μια διαδικασία,  όχι  ν α ενοχοποιήσουμε κανέναν.  Αυτός 

αυτό-εγκλωβίστηκε τώρα και απολογείται ουσιαστικά γιατί  εμείς  τότε 

είχαμε πει  ότι  να δούμε σε ποια κατάσταση είναι το δίκτυο,  να 

ολοκληρώσουμε την μελέτη,  γιατί  θα άνοιγε το νέο ΕΣΠΑ, εάν υπήρχε 

πρόγραμμα για αποχετευτικά να  ολοκληρώναμε το αποχετευτικό των 

Καλών Δένδρων.  
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 Από το ΄12 η επιχείρηση έλεγε,  η επιστημονική κοινότητα της 

επιχείρησης,  η τεχνική υπηρεσία έλεγε ότι  αυτό το έργο δεν είναι 

λειτουργικό,  το έλεγε.  Το διαισθάνονταν οι  άνθρωποι,  γιατί  δυο φορές 

πήγε το αποφρακτικό εκεί  να αποφράξει και λέει  ο Φωτιάδης ο 

πονηρός,  το αποφρακτικό τι  αποφράσσει;  Δεν ξέρει  ο κ.  Φωτιάδης ότι  

το αποφρακτικό αποφράσσει και όμβρια; Δεν αποφράσσει μόνο 

ακάθαρτα. Και όμβρια αποφράσσει το αποφρακτικό.   

 Ήθελε να πει  δηλαδή ότι  στο ΄12 τα λύματα τα οποία μπαίνουν 

αυτά δημιούργησαν το πρόβλημα.  

 Εγώ είπα στην υπηρεσία,  εγώ σας παρακαλώ αυτό που μου λέτε 

προφορικά θέλω επιστημονικά τεκμηριωμένα να μου πείτε ότι  δεν 

είναι αξιοποιήσιμο αυτό το έργο για να προχωρήσουμε σε άλλη 

μελέτη.  Και πράγματι η υπηρεσία ξεκίνησε νέα μελέτη γιατί  ήταν 

βέβαιη ότι  αυτό το έργο δεν είναι λειτουργικό,  είναι κατεστραμμένο. 

Και αυτό αποδείχθηκε από το πόρισμα. Εμείς δεν επιρρίψαμε ευθύνες 

σε κανέναν.   

 Θέλω να θυμίσω και στους συναδέλφους και στον κόσμο που μας  

παρακολουθεί,  όταν έγινε η παρουσίαση του θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  πήραμε τα εύσημα και εγώ και ο κ.  Δήμαρχος από τον 

έμπιστό του.  Φαντάζομαι μόνο αυτός του έμεινε έμπιστος,  τον κ.  

Χρυσανθίδη,  που είπε ότι  με αντικειμενικό τρόπο παρουσιάσαμε το 

έργο.   

 Έρχεται μετά από πέντε μέρες ο κ.  Φωτιάδης και λέει  ότι  φταίει  

η δημοτική αρχή του Αγγελίδη.  Ε! όχι  εκεί  που,  δηλαδή μας 

χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι δηλαδή; Εμείς δεν ενοχοποιήσαμε 

κανέναν και έρχεται αυτός και ενοχοποιεί  τον κ.  Αγγελίδη.  Δεν 

γίνονται αυτά.  Αυτά δεν γίνονται.  Δηλαδή ένα έργο που σχεδιάστηκε,  
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κατασκευάστηκε από τον Δήμο Λευκώνα, παραλείφθηκε από τον Δήμο 

Λευκώνα, τα είπε και ο αντιδήμαρχος ο κ.  Μυστακίδη,  όχι ,  είναι 

δηλαδή υποτιμάει την νοημοσύνη των ανθρώπων, κυρίως των Καλών 

Δένδρων. Εκείνους κοροϊδεύει  πρωτίστως και ύστερα προσπαθεί να 

ενοχοποιήσει την δημοτική αρχή του Πέτρου Αγγελίδη.   

 Εμείς πήραμε απόφαση στην ΔΕΥΑΣ, δεν ξέρω, έφυγε ο φίλος 

μου ο Μοσχολιός,  να αναθέσουμε και ζητήσαμε από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο να αναθέσουμε ,  πριν ακόμα την παραγγελία του 

Εισαγγελέα, θα αναθέσουμε σε εμπειρογνώμονα, πραγματογνώμονα να 

κάνει  την πραγματογνωμοσύνη. Φαντάζομαι και εκείνη να μην την 

αμφισβητήσει.  Γιατί;  Ξέρετε τι  είπε στον δημόσιό του λόγο; Ότι η 

τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ δέχθηκ ε πιέσεις  για να βγάλει το 

συγκεκριμένο πόρισμα. Τέτοια έκφραση από δημόσιο πρόσωπο για μια 

τεχνική υπηρεσία του κύρους της ΔΕΥΑΣ, δεν το περίμενα. Δεν το 

περίμενα και δεν ζήτησε συγνώμη. Κάτι πήγε να ψελλίσει  ύστερα ότι  

δέχθηκα πιέσεις .  Ναι η δική μου εντ ολή ήταν ότι  θέλω πόρισμα. Δεν 

θέλω συγκεκριμένο πόρισμα. Θέλω πόρισμα για την εγκατάσταση που 

υπάρχει να δούμε εάν είναι αξιοποιήσιμο. Αυτή ήταν η εντολή. Και 

αυτός αυτό το μετέτρεψε.  

Ξέρετε πολλές φορές έρχεται,  ενημερώνεται στην επιχείρηση, τον 

ενημερώνουν,  μαθαίνει  την αλήθεια αλλά το ψέμα το έχει  μέσα του.  

Δεν μπορεί να χωρίσει  το ψέμα από τον εαυτό του.  Έχει ταυτιστεί  με 

το ψέμα. Είναι πεπεισμένος ότι  αυτό που του λέει  η τεχνική υπηρεσία 

είναι έτσι,  είναι αλήθεια και βγαίνει  έξω και λέει  κάτι  άλλο. Ει δικά 

άμα είναι και σε ένα φιλικό περιβάλλον λέει  και μονολογεί  είναι πολύ 

άνετος.   
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Εγώ δημόσια τον κάλεσα και από τα δυο τηλεοπτικά κανάλια 

όταν παρουσιάστηκα να βγούμε σε δημόσιο διάλογο οι  δυο μας σε 

οποιοδήποτε κανάλι θέλει ,  δεν το τόλμησε.  Και εδώ ακόμ α βλέπετε,  

ήρθε,  μονολόγησε και έφυγε.  Αύριο πιστεύω θα κάνει  παρέλαση και 

από τα δυο κανάλια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σήμερα δεν ξέρω εάν πρόλαβε  

 Σας παρακαλώ για το Μητρούσι,  κύριε Πρόεδρε,  δεν είπα τίποτα. 

Θα συμπληρώσω και για το Μητρούσι.   

 Θέλω να πω ότι  για το Μητρούσι πράγματι ξοδέψαμε πολλά 

λεφτά και εάν χρειαστεί  και για άλλον οικισμό για να έχει  υγιεινό 

νερό, ναι θα ξοδέψουμε πολλά λεφτά. Αυτός είναι ο ρόλος μας.  Να 

δίνουμε στους πολίτες καθαρό και υγιεινό νερό και ποσοτικό.   

 Αλλά στο Μητρούσι είχαμε μια ιδιαιτερότητα. Αναλάβαμε μια 

εγκατάσταση το διυλιστήριο που δεν μπορούσαμε από την πρώτη 

θητεία μας να το ακυρώσουμε,  γιατί  δεν είχε και πολλά χρόνια ζωής.  

Και όπως γνωρίζετε το Μητρούσι τον πρώτο καιρό,  στην πρώτη θητεία 

μας δεν ζήτησε,  είχε ποσοτικό πρόβλημα, δεν έλεγε ότι  το νερό είναι 

ακατάλληλο. Ζήτησε περισσότερο νερό. Με την επέκταση του 

διυλιστηρίου αυτό το κάναμε.  Αλλάξαμε τρεις  φορές τα φίλτρα.  

 Όταν συζητούσαμε για την επιλογή της λύσης που θα δίναμε στο 

αυτό,  ως Δ.Σ. κάναμε πάρα πολλές συνεδριάσεις.  Έφυγε και ο 

Μοσχολιός,  ο οποίος συμμετέχει  στο Δ.Σ.,   δεν πήραμε ελαφρά τη 

καρδία αυτή την απόφαση να προχωρήσουμε σε αυτή την λύση που 

επιλέξαμε,  αλλά ήταν μια λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη.  
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 Ξέρετε αυτό που κάναμε ως ΔΕΥΑΣ στο σύνολο του Δήμου που 

δημιουργήσαμε υδρευτικούς πυρήνες,  σε όποιο συνέδριο της ΔΕΥΑΣ 

πάμε είναι ως πρότυπο αυτό.  Δηλαδή αυτό που κάναμε να 

δημιουργήσουμε τους οκτώ αρδευτικούς πυρήνες,  να ενοποιήσουμε 

δηλαδή δίκτυα, εξωτερικά υδραγωγεί α είναι πρότυπο για την 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.  

 Αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι  θα χρηματοδοτηθεί.  Περιμένουμε 

δηλαδή. Ήδη έχουμε αναδείξει  τον ανάδοχο, περιμένουμε να 

συμβασιοποιήσουμε για να ξεκινήσει το έργο.  Θυμάστε τι  λέγανε τότε;  

Τι  έλεγε το συγκεκριμένος;  Γιατί  δεν παίρνουμε έλεγε  τις  γεωτρήσεις 

από το στάδιο να υδροδοτήσουμε.   

 Οι ανάγκες του Μητρουσίου είναι πάρα πολλές και δεν επαρκούν 

αυτά τα νερά. Υπάρχει όμως και το παραχωρητήριο από την 

Βιομηχανία Ζάχαρης προς την ΔΕΥΑΣ που λ έει  ότι  σας δίνω τις  

γεωτρήσεις να τις  αξιοποιήσετε αλλά να υδροδοτείτε ταυτόχρονα και 

το εργοστάσιο ζαχάρεως.  

 Εμείς τα κρατάμε για να υδροδοτήσουμε τον άξονα Σερρών –

Λευκώνα και το ανατολικό κομμάτι του Λευκώνα, εκεί  που έχουμε 

κάποια προβλήματα με την σταθερή υδροδότηση της περιοχής.   

 Θέλω να πω, όταν αναλάβαμε την υπηρεσία η πρώτη 

προτεραιότητα για το Δ.Σ. το καινούργιο ήταν η πρώτη προτεραιότητα 

των προτεραιοτήτων, ήταν η βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Φτάσαμε 

στο σημείο να πάρουμε και δυσάρεστες αποφάσ εις,  αφού κάναμε 

ορθολογική διαχείριση αυξήσαμε την εισπραξιμότητα, δεν μειώσαμε τα 

ανείσπρακτα, είναι αλήθεια,  αλλά εάν δούμε από το ΄14 έως το ΄15 και 

από το ΄15 στο ΄16,  επειδή υπάρχουν και οι  τόκοι στα ανείσπρακτα 

φαίνεται ένας εικονικός αριθμός ανείσπ ρακτων ο οποίος όμως στον 
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πραγματικό χρόνο τα ανείσπρακτα και για τις  δυο χρονιές είναι στο 

2%. Όλο το άλλο είναι οι  τόκοι που προστίθενται τα προηγούμενα 

ανείσπρακτα.  

 Εμείς τολμήσαμε,  ναι τολμήσαμε,  πήραμε μια δυσάρεστη 

απόφαση. Δεν ήταν ευχάριστη ή η κ αλύτερη στιγμή για μένα όταν 

αποφασίζαμε να εισηγηθώ αυτή την τιμολογιακή πολιτική,  αλλά το 

τολμήσαμε γιατί  είπαμε ότι  η βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι πάνω 

από όλα.  

 Τολμήσαμε και πήγαμε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.  Ναι,  

τολμήσαμε.  Είπαμε ότι  θα εφαρμόσουμε τον Κανονισμό οπουδήποτε σε 

όλη την επικράτεια του Δήμου. Ακόμα και όταν πήραμε την απόφαση 

να τοποθετήσουμε υδρόμετρα στα πάρκα του Δήμου και στους δυο 

οικισμούς τους τελευταίους που δεν έχουν υδρόμετρα στον Ελαιώνα 

και στην Βροντού, κάποιοι  ψέλλισαν κάτι  πράγματα,  γιατί  εκεί  λέει  το 

νερό είναι δικό τους.   

 Τι θα πει  ότι  το νερό είναι δικό τους;  Και η Ορεινή έχει  νερό 

δικό της.  Δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες στα νερά.  

 Θέλω να τελειώσω και να πω ότι  εμείς  ως δημοτική παράταξη και 

κατ’ ακολουθία και  εμείς ως κομμάτι της δημοτικής παράταξης 

σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια.  Κάποιοι  αντιπολιτεύονται για 

κάποιους ψήφους.  Αυτό δείχνει  έλλειμμα ηγεσίας στην αξιωματική 

αντιπολίτευση. Θα θυμίσω τι  έλεγε ένας Εγγλέζος χιουμοριστικά ένας 

Εγγλέζος Πρωθυπουργός του 19 ο υ  αιώνα. Είμαι ηγέτης,  λέει ,  ακολουθώ 

τον λαό μου.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και τελευταία η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας.  Όπως ειπώθηκε 

και από τους προλαλήσαντες της αντιπολίτευσης πολλά ψίχουλα και 

μόνο ψίχουλα μοιράζετε από την Κοινωνική Μέρι μνα. Θα πρέπει να 

μοιράζετε περισσότερα. Οφείλετε να απαντήσετε βεβαίως.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Από όσους απέμειναν σε αυτή την αίθουσα, 

αλλά νοιώθω την ανάγκη να πω πρώτα την άποψή μου την γενική.  Θα 

με συγχωρήσετε,  κύριε Μηλίδη, γιατί  για λίγο χρειάστηκε να λείψω, 

αλλά τον κ.  Φωτιάδη που είδα δεν ξέρω, επειδή τον άκουσα να 

επιμένει  πολύ στην διαδικασία αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ούτως 

ώστε να έχουμε κόσμο και επέμενε γι΄ αυτό,  τον είδα να απουσιάζει  

επιμελώς στην λογοδοσία του δημάρχο υ, να περνάει να λέει  αυτά που 

ήθελε να πει  για τρία τέταρτα της ώρας και αμέσως μετά να ξανά 

φύγει .   

 Από αυτό ας βγάλουν οι  πολίτες τα συμπεράσματά τους,  ποιος 

ενδιαφέρεται για την λογοδοσία και ποιος όχι .   

 Πάω τώρα στα επιμέρους.  Από αυτά που άκουσα εί δα μια απαξία 

και έναν μηδενισμό για οτιδήποτε της Κοινωνικής Μέριμνας και 

μάλιστα ένα χαρακτηρισμό που έδωσε ο κ.  Φωτίαδης,  ότι  είναι σόφτ.  

Μπορεί για τον ίδιο να είναι σόφτ,  για μένα δεν είναι,  ούτε για την 

δημοτική αρχή είναι.   

 Ο κόσμος περνάει δύσκολα . Εάν για τον κ.  Φωτιάδη είναι σόφτ,  

πιστεύω ότι  ήταν πάντα. Δεν έχει  να κάνει ,  δεν ξέρω εάν έχει  

αντιληφθεί τι  αντιμετωπίζουμε εμείς  καθημερινά.   

 Πάω στο καθένα ξεχωριστά.  

 Όσον αφορά την κοινωνική κουζίνα,  είπε και το κοινωνικό 

φαρμακείο,  είπε συγκεκριμένα ότι  τα διαθέτει  κάθε χωριό.  Εγώ λοιπόν 
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πρέπει να πω πως τα διαθέτουμε εμείς .  Όταν ξεκίνησα με την στήριξη 

του δημάρχου για να φτιάξω την κοινωνική κουζίνα απευθύνθηκα στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί  ήθελα και εγώ αξιοπρεπώς να λαμβάνουν οι  

πολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, να λαμβάνουν το φαγητό 

τους στο σπίτι  όπως εγώ πίστευα.  

 Πλην όμως έλαβα την απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι  

εάν βρω τα μηχανήματα, τους υπαλλήλους,  δικό μας κτίριο,  το οποίο 

να καλύπτεις  τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας,  μόνο τότε θα μου 

δώσει την άδεια για ένα ποσό που θα δικαιολογεί  μόνο την πρώτη ύλη 

για την Παρασκευή φαγητού. Αυτό.  

 Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και στήσαμε την Κοινωνική Κουζίνα,  

πιστέψτε με χωρίς χρήματα αλλά με πάρα πολύ κόπο, βρίσκοντας 

πεταμένα μηχανήματα στο παλαιό νοσοκομείο και αξιοποιώντας τα 

αυτά, δημιουργώντας και προσωπικές υποχρεώσεις έτσι.  

 Αυτοί οι  οποίοι  το έκαναν τότε αυτή την διανομή κατοίκων που 

ονειρευόμουνα και εγώ, είναι ακόμα στις  δικαστικές αίθουσες.  Αυτό 

όσον αφορά την κοινωνική κουζίνα.   

 Το κοινωνικό φαρμακείο θέλω να πιστεύω και όχι  μόνο εγώ, ότι  

είναι πραγματικό στολίδι  για τον τόπο μας.  Αλλά πέρα από τον τόπο 

μας δεν είναι τυχαίο το ότι  έχουμε,  έχει  χυθεί  πολύ μελάνι,  εν πάση 

περιπτώσει,  το οποίο ο καθένας μπορεί να δει  στον Φαρμα κευτικό 

Σύλλογο για ευχαριστήρια.  

 Δεν πήγαμε εμείς  να ψάξουμε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή τα 

ακριτικά νησιά ή της πλημμυροπαθείς της Σερβίας για να τους 

δώσουμε φάρμακα. Σας πληροφορώ ότι  αυτοί έψαξαν και βρήκανε πιο 

είναι το πιο ενεργό φαρμακείο σε όλη την  Ελλάδα και ναι,  δεν μου 
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ταιριάζει  η έπαρση αλλά τολμώ να πω για το κοινωνικό φαρμακείο ότι  

είναι το πιο ενεργό φαρμακείο σε όλη την Ελλάδα.  

 Πάμε στο κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το οποίο πάλι 

ειπώθηκε ότι  κάτι  συσκευές.  Χθες τυχαία έπεσε στα χέρ ια μου ένα 

έγγραφο με το οποίο ευχαριστούσαν, όχι  βέβαια τον Νομό μας,  όχι  τον 

Δήμο μας,  ευτυχώς δεν χρειάστηκε αυτό,  κάποιον άλλο Δήμο που 

σώθηκε ζωή χάρη στο κουμπί πτώσης.  Οι συσκευές αυτές είναι 

πολύτιμες και το ξέρουμε και να σας πω και το άλλο που ίσ ως δεν το 

ξέρετε,  έχουμε πάρει  βραβείο Καλής Πρακτικής για το κοινωνικό 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πάει και αυτό.   

 Πάμε τώρα στο Συμβουλευτικό Κέντρο για Κακοποιημένες 

Γυναίκες,  για το οποίο δεν έγινε καμία αναφορά γιατί  δεν αρέσει.  Να 

πω λοιπόν και γι΄ αυτό ότι  είμαστε οι  πρώτοι σε όλη την Ελλάδα που 

λειτουργήσαμε Συμβουλευτικό Κέντρο για Κακοποιημένες Γυναίκες,  

μας έχουν πρότυπο στην Αθήνα, επικοινωνούν συνέχεια με το δικό μας 

Συμβουλευτικό προκειμένου να γίνουν κάποιες ενέργειες και για άλλα.  

 Επίσης πρέπει να πω ότι  μετά την άριστη λειτουργία των τριών 

ετών, πήραμε παράταση του προγράμματος για άλλα τρία έτη.   

Έτυχε να πάμε και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  έτυχε να πάμε στον 

Δήμο Συκιών μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για άλλο λόγο και ξέρετε 

ότι  ο Δήμος Συκιών  είναι ο πρώτος πανελλαδικά όσον αφορά τις  δομές.  

Όταν μιλήσαμε για το Συμβουλευτικό ξέρετε τι  μας είπαν; Ότι εσείς  

έχετε και εξειδικευμένες δομές.  Αυτό προς ενημέρωσή σας.   

Τέλος θέλω να πω γιατί  το πιστεύω, ότι  δεν μεγαλώνεις 

μηδενίζοντας τους άλλους.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Κύριε Δήμαρχε.  Εγώ θα ήθελα, 

βέβαια,  κύριε Δήμαρχε πριν σας δώσω τον λόγο να ολοκληρώσετε την 

ομιλία σας,  επειδή δέχθηκε προσωπικά από τον κ.  Μηλίδη ότι  στο 

Δημοτικό Συμβούλιο φέρομαι αλαζονικά, όπως  ακούσατε και 

αυταρχικά και αποδέχομαι προσωπικές αντεγκλήσεις,  εγώ θα ήθελα να 

του απαντήσω, υπάρχει ένα κανάλι νομίζω εδώ το οποίο καταγράφει,  

έχω να του πω το εξής:  όσο η ποιότητα των δημοτικών συμβούλων 

ανεβάζει  επίπεδο,  τόσο δεν θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.  

 Ο Πρόεδρος βεβαίως έχει  το πάνω χέρι και όσες φορές μίλησε με 

τον κ.  Μηλίδη και με άλλους και με τον κ.  Φωτιάδη, νομίζω, νομίζω 

και ας με διορθώσουν σε συγκεκριμένα θέματα τι  κάνω λάθος,  διότι  ο 

Σωκράτης έλεγε,  ‘γηράσκω αεί διδασκόμενος’.  Βεβαί ως,  να 

διορθώσουμε οποιεσδήποτε παραλείψεις και τα λοιπά.  

 Αλλά δεν νομίζω, ούτε του έδωσα, δεν δίνω, νομίζω, την 

εντύπωση του αλαζονικού ή του αυταρχικού. Απλούστατα σέβομαι τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και θέλω να 

πιστεύω ότι  τον τηρώ.  

 Αυτά. τίποτα παραπάνω. Σε σας ο λόγος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητές και αγαπητοί 

συνάδελφοι και συμπολίτες,  ένας άστοχος ήταν ο χαρακτηρισμός του 

κ.  Μηλίδη που σας χαρακτήρισε αλαζόνα, διότι  ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός 

και σε ήθος και σε πολιτισμό. Αστόχησε.   

 Η αντιπολίτευση αναλώθηκε πάλι στην εύκολη κριτική χωρίς 

προτάσεις.  Ωραιοποίησε τα πάντα και όταν λέω ωραιοποίησε είπε ότι  

τα πάντα μπορούν να γίνουν αλλά δεν μας είπ ε πως μπορούν να γίνουν.  
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Δεν μας το είπε.  Πρέπει να γίνει  το ένα,  πρέπει να γίνει  το άλλο, πως 

όμως, όχι .  Φαίνεται θα υπάρχει το μαγικό ραβδάκι.   

 Άμα δεν έχεις  πρόταση τι  όραμα να έχεις;   

 Είπε ο κ.  Μηλίδης ότι  με τις  φωτογραφίες ωραίος ο φωτογράφος 

λέει .  Έβγαλε ωραίες φωτογραφίες.  Οι φωτογραφίες δεν ήταν ωραίες.  

Τα έργα είναι ωραία.  Είναι δυνατόν τι  φωτομοντάζ; Είναι δυνατόν να 

είναι φωτομοντάζ; Τα έργα είναι ωραία.  Όχι οι  φωτογραφίες.  Ο 

φωτογράφος εάν κάτι  είναι άσχημο όσο τέχνη και εάν βάλει,  δεν 

μπορεί  να το κάνει  όμορφο. Ήταν ωραία και τα έργα και οι  δράσεις 

που έχουμε κάνει .   

Το όραμά μας ποιο είναι;  Αυτό που είπε ο πολίτης.  Είναι ωραίο 

να ζεις  στις  Σέρρες.  Αυτό είναι το όραμά μας.  Γι΄ αυτό τον λόγο 

βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Βελτιώνου με την 

ποιότητα ζωής των πολιτών για ένα σύγχρονο, δυναμικό Δήμο με 

κοινωνικό πρόσωπο. Και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών 

με αναπλάσεις,  όπως είναι οι  βιοκλιματικές,  η πεζοδρόμηση της 

Μεραρχίας,  αναπλάσεις στο Χιονοχώρι,  πλατείες στο Σκούταρι,  Κ άτω 

Καμήλα, Ορεινή και τα λοιπά.  

Κάνοντας έργα πάντα μέσω προγραμμάτων σε αθλητικές 

υποδομές,  υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ,  τένις ,  διάφορες άλλες 

παρεμβάσεις επίσης μέσω το προγράμματος Sports  for  All .  

Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών με αποχετευτικά έργα. 

Δεκατρία εκατομμύρια ευρώ έργα στο Σκούταρι και στο Μητρούσι και 

λένε ότι  δεν γίνεται στα χωριά έργο.  Έλεος πια.   

Στην Σιγής επίσης αποχετευτικό έργο.   

Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών με θεσμούς 

πολιτιστικούς αθλητικούς στην θητεία μας μέσα  από αυτή την δεινή 
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οικονομική κρίση δημιουργήσαμε δέκα νέος αθλητικούς και 

πολιτιστικούς θεσμούς.  Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών 

μέσω της κοινωνικής πολιτικής,  μέσα από προγράμματα διαθέτουμε 

1,5 εκατ.  ευρώ για κοινωνική πολιτική και λένε ότι  ε ίναι ο ασθενής η 

κοινωνική πολιτική.   

 Ας μας πουν,  ποιο πρόγραμμα χάσαμε.  Λένε για προγράμματα ότι  

μπαίνουν όλοι και τα λοιπά. Τι λέτε που μπαίνουν όλοι;  Δεν μπαίνουν 

όλοι.  Στις  βιοκλιματικές μπήκαν όλοι;  Ογδόντα Δήμοι κατέθεσαν 

προτάσεις.  Δεκάξι μπήκαν. Ενδέκατη θέση ο Δήμος Σερρών. Όλοι οι  

Δήμοι είναι;   

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  Από τους 200 Δήμους 

100 εντάχθηκαν. Όλοι οι  Δήμοι είναι;  Η Πράσινη Κοινότητα, άσχετα 

εάν το πάγωσαν, επτά Δήμοι αξιολογήθηκαν θετικά.  Επτά Δήμοι και 

μέσα σε αυτούς ο Δήμος Σερρών. Άσχετα εάν το πάγωσε  η πολιτεία.  

Για όλους το πάγωσε. Δεν το πάγωσε για μας μόνο.  

 Μέσα από προγράμματα όταν πήραμε 400 κάδους ανακύκλωσης,  

150 κάδους κομποστοποίησης,  2 απορριμματοφόρα, μέσα από 

προγράμματα κλείσαμε τους τρεις  ΧΑΔΑ, δεν τα  έκαναν οι  άλλοι 

Δήμοι.  Συγκρινόμαστε ασφαλώς με μεγάλους Δήμους.  Φέρτε 

συγκριτικά στοιχεία.  Εγώ σας προκαλώ. Φέρτε συγκριτικά στοιχεία σε 

όλα τα επίπεδα και πείτε μου, ποιο πρόγραμμα χάσαμε; Κανένα μέχρι 

τώρα. Κανένα. Άσχετα εάν στην Πράσινη Κοινότητα και  στο Λύκειο 

Προβατά, στο Λύκειο Προβατά υπογράψαμε και σύμβαση για να δείτε,  

τι  να πω; Τι να πω για το κράτος αυτό; Υπογράψαμε σύμβαση και μετά 

δεν δώσανε χρήματα. Όχι μόνο σε μας και σε άλλους Δήμους.   

 Και δεν σας λένε τίποτα τα δυο βραβεία που έχει  πάρε ι ο Δήμος 

Σερρών; Ένα βραβείο για την προστασία περιβάλλοντος και τώρα θα 
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πάρουμε ένα άλλο βραβείο,  το πρώτο βραβείο πήραμε εκεί  και τώρα θα 

πάρουμε το δεύτερο βραβείο για τα φωτοβολταϊκά που βάλαμε στα 

σχολεία.  Γιατί  οι  άλλοι Δήμοι δεν τα έχουν πάρει;  Για  συγκρίνετε,  να 

μας συγκρίνετε με τους άλλους  Δήμους.  

 Εμείς δεν φοβόμαστε το πολιτικό κόστος.  Παίρνουμε αποφάσεις 

που δεν φοβόμαστε το πολιτικό κόστος,  το καταλαβαίνει  ο κόσμος και 

μας έχει  ανταμείψει,  αρκεί να ωφελούν οι  αποφάσεις αυτές τον Δήμο. 

Δεν μας ενδιαφέρει εάν θα χάσουμε ψηφοφόρους και το αποδείξαμε.  

Εμείς βάλαμε υδρόμετρα στον συνοικισμό εδώ. Εμείς βάζουμε 

υδρόμετρα στον Ελαιώνα. Εμείς προεκλογικά με μεγάλο κόστος 

κάναμε κατασχέσεις και έρχονται τώρα κάποιοι  και μου λένε ότι  πάρτε 

έσοδα, όταν αυτοί τότε ψήφιζαν όχι  στο να πάρουμε έσοδα, γιατί  δεν 

θέλανε να γίνουν κακοί με τον κόσμο.  Κάναμε κατασχέσεις σε 

προεκλογική περίοδο παρακαλώ.  

 Εμείς κόψαμε τις  εκδηλώσεις σε όλο τον Δήμο, τις  διάφορες 

εκδηλώσεις από την ΚΕΔΗΣ, διότι  δεν υπήρχαν λεφτά σε  προεκλογική 

περίοδο.  Εμείς ξεκινήσαμε,  παρόλο που μου λέγανε προεκλογικά ότι  

μην ξεκινάς τώρα το αποχετευτικό,  επειδή πρέπει να πληρώσουν τα 

400 ευρώ και θα έχεις  κόστος,  θα το εκμεταλλευτεί  η αντιπολίτευση 

και λέω ότι  όχι ,  προτιμώ να χάσω τον Δήμο παρά ν α βάλω σε 

περιπέτειες ένα έργο,  γιατί  μπορεί να έμπαινε σε περιπέτειες το έργο,  

γιατί;  Γιατί  θα έχανε κάποιους ψήφους,  επειδή πήγαιναν κάποιοι  άλλοι 

και λέγανε στον κόσμο αυτόν ότι  μην όχι ,  δεν πρέπει να πληρώσετε τις  

ιδιωτικές συνδέσεις.  Ένας παγκόσμιος ν όμος,  δεν υπάρχει χώρα που να 

μην πληρώνει ο πολίτης της τις  ιδιωτικές συνδέσεις.   

Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση στον Δήμο Σερρών και δεν 

ξέρω κάποιοι ,  δεν ντρέπονται;  Ειλικρινά και βγαίνουν και μιλάνε.  Δεν 
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ντρέπονται όταν λένε ψέματα; Τα είπε και ο κ.  Χ ασαπίδης,  ότι  

χάθηκαν τα 700 χιλιάρικα ευρώ, 800 χιλιάρικα ευρώ από το πρόγραμμα 

που προορίζονταν για το κτίριο της ΔΕΥΑΣ. Χάθηκαν. Δεν χάθηκαν. 

Και συνεχίζουν.  Όταν το λέμε αυτό συνεχίζουν πάλι να το λένε.  Μα 

είναι πρωτοφανές δηλαδή. Είναι πρωτοφανές.  Όπω ς είπε και ο κ.  

Χασαπίδης ένα έργο που το χαίρεται όλος ο κόσμος,  αυτοί 

στεναχωριούνται.   

Ψέμα δεν ήταν όταν έλεγαν ότι  δεν έχουν ασφαλιστήρια τα 

αυτοκίνητα της ΔΕΥΑΣ, ενώ έχουν όλα; Ψέμα δεν ήταν όταν έλεγαν 

ότι  είναι παράνομες οι  αμοιβές των προέδρων ΔΗΠ ΕΘΕ και ΚΕΔΗΣ;  

Ψέμα δεν είναι όταν μας έλεγαν ότι  κάτι  το παράνομο συμβαίνει  

με την προσπάθεια που κάνουμε για να αντικαταστήσουμε τις  λάμπες,  

τις  συμβατικές λάμπες με λάμπες λεντ;  Κάνανε και προσφυγή. Και 

απορρίφθηκε η προσφυγή τους.   

Δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε εμπόδιο για να μην γίνει ,  να μην 

προχωρήσει.   

Ψέμα δεν είναι όταν λέγανε ότι  παραποίησα εγώ έγγραφα που 

έστειλα στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και πήγαν και στον 

Εισαγγελέα και τα λοιπά; Ή έγκλημα το κλάδεμα των πλατανιών. Για 

όνομα του Θεού.   

Λέγαμε ότι  παιδιά δεν μπορεί να είμαστε ειδικοί σε όλα. Τα 

πλατάνια θα βγάλουν κλαδιά σε πέντε με έξι  μήνες.  Και ξανά έβγαλαν. 

Φούντωσαν.  

Ψέμα δεν είναι και αυτό που λένε τώρα ότι  70.000 ευρώ της 

κοινωνικής μέριμνας,  το έκτακτο αυτό επίδομα, το δίνουμε στην 

εκλογική μας πελατεία παρακαλώ. Κατάπτυστοι συκοφάντες όσοι το 

λένε αυτό.  Να ακουστεί  δυνατά. Είναι κατάπτυστοι συκοφάντες αυτοί 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

που τα λένε αυτά, διότι  αυτά τα  70 χιλιάρικα του έκτακτου επιδόματος  

καταρχήν δίνονται με διαδικασία αντικειμενικότητα κα ι διαφανέστατη. 

Πάει η κοινωνική λειτουργός στο αίτημα που έρχεται στον Δήμο, πάει  

βλέπει εάν πρέπει κάποιος να πάρει ένα έκτακτο επίδομα, αυτό το 

έκτακτο επίδομα, γίνεται η εισήγηση και εγκρίνεται από την 

αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και από την Διευθύ ντρια της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.   

Και γιατί  λέει  δεν το είπατε σε όλο τον Νομό να έρθουν όλοι οι  

πολίτες από όλο τον Νομό; Μα αυτό το έκτακτο επίδομα το κρατάμε 

εδώ και δυο χρόνια και το κρατάμε για πολύ έκτακτες περιπτώσεις,  για 

πολύ δύσκολες περ ιπτώσεις.  Για περιπτώσεις πραγματικά που ο 

άνθρωπος έχει  μεγάλη ανάγκη και έρχονται από μόνοι τους αυτοί.   

Εάν το βγάζαμε,  κάναμε πρόσκληση ότι  ελάτε έχουμε 70.000, 

μέσα σε μια εβδομάδα θα εξανεμιζόταν.  Άλλο είναι το,  σε μια μέρα. 

Άλλο είναι το τακτικό επίδομα που παίρνουν από το κράτος κάθε 

χρόνο. Αυτό ήταν ένα έκτακτο και το κρατάμε για πολύ αναγκαίες 

περιπτώσεις.  Και από την στιγμή που η διαδικασία είναι αντικειμενική 

και διαφανέστατη και δεν μπορεί,  αυτό είναι σίγουρο ότι  δεν μπορείς 

να δώσεις όπου θέλε ις ,  τι  νόημα έχει  δηλαδή αυτό που λένε ότι  γιατί  

δεν το είπατε και τους άλλους ότι  δήθεν υποστηρίζουμε τους πολίτες 

της πόλης των Σερρών και τα λοιπά;  

Μα ούτως ή άλλως αυτά και εκεί  που τα δίνουμε δεν τα δίνουμε 

εκεί  που θέλουμε εμείς .  Άρα τι  νόημα θα έχε ι;  Δεν έχει  σημασία για 

εμάς εάν θα το πάρει ένας από τα . .ή εάν θα το πάρει ένας από την 

πόλη των Σερρών.  
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Λοιπόν,  ξανά το ίδιο πάλι.  Τα χωριά,  η εγκατάλειψη και η 

εγκατάλειψη. Ακούστε τι  έργα έγιναν στα χωριά.  Σας το είπα,  16 

εκατομμύρια ευρώ έργα:  

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ: 760.000 ευρώ –  έργο ύδρευσης από πρόγραμμα και 

400.000 για αναπλάσεις.   

ΟΡΕΙΝΗ: 250.000 ευρώ από πρόγραμμα  

 Το δε Χιονοχώρι το πρόγραμμα των αναπλάσεων τα λεφτά είναι 

ολότελα δικό μας έργο.  Στην Ορεινή η πρόταση είχε γίνει  πριν 

αναλάβουμε εμείς ,  η πρόταση, αλλά μετά όλη την διαδικασία,  τα πάντα 

και την ένταξη την κάναμε εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

27 Δεκεμβρίου του 2010.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΚΟΥΤΑΡΙ: 200.000 ευρώ  για διαμόρφωση πλατείας από Πράσινο 

Ταμείο  

Κ. ΚΑΜΗΛΑ: 200.000 ευρώ –  διαμόρφωση πλατείας από Πράσινο 

Ταμείο  

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ: Κωνσταντινάτου, Α. Βροντούς,  Προβατά 

250.000 ευρώ από πρόγραμμα  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ–ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ: 13.000.000 ευρώ 

προϋπολογισμός.   

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ: Από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΣ 

στο Μητρούσι,  στο Μητρούσι μέχρι τώρα, αγαπητ οί μου συνάδελφοι 

και αγαπητοί συμπολίτες,  1,5 ευρώ δίνουμε.   

Αυτό που λέτε ότι  δεν είχε,  αυτά να τα κάνουμε από την αρχή και 

τα λοιπά. Μα το Μητρούσι,  όταν εγώ προεκλογικά πήγα το 2010, 

ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημά τους;  Λέγανε ότι  δεν μας φτάνει  το νερό 
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το καλοκαίρι.  Έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια του νερού. Και 

φυσικά όλα τα χωριά ζητούσαν αποχετευτικά δίκτυα και τους είπα ότι  

Σκούταρι και Μητρούσι αποχετευτικό δίκτυο θα κάνουμε,  διότι  υπήρχε 

μια προμελέτη και θα την προχωρούσαμε για να εντάξουμε το έργ ο,  

όπως και έγινε.   

Για την επάρκεια δεν είχαν νερό το καλοκαίρι,  έμειναν με τις  

λάσπες.  Που είναι εδώ ο Μοσχολιός;  Πήγαιναν να κάνουν μπάνιο και 

μένανε με τις  λάσπες.   

 Λύνουμε το πρόβλημα της επάρκειας διαθέτοντας χρήματα και 

ανακύπτει  το πρόβλημα με το αρσενικό.  Το πρόβλημα με το αρσενικό 

και μετά το αντιμετωπίσαμε με φίλτρα σε πρώτο στάδιο και όταν 

είδαμε ότι  αυτό δεν είναι η οριστική αντιμετώπιση, ερχόμαστε τώρα να 

λύσουμε οριστικά το θέμα.  

 Δηλαδή προβλήματα που ταλάνιζαν,  ταλάνιζαν δεκαετίες τα 

χωριά,  είναι δυνατόν να έρθουμε να τα λύσουμε σε ένα,  δυο,  τρία 

χρόνια; Κάνουμε όμως ότι  το καλύτερο.  

 Λοιπόν και επαναλαμβάνω και πάλι,  πέρα από τα έργα, 16 εκατ. ,  

ευρώ έργα στα χωριά,  εκτός εάν,  τι  λένε μερικοί για να ξεσηκώνουν 

τον κόσμο; Ότι σε εκείνο το χωριό έγινε πλατεία,  στο δικό σου δεν 

έγινε πλατεία.  Δεν μπορεί να πατάς ένα κουμπί,  κάνεις  πλατεία σε ένα 

χωριό και σε όλα τα χωριά για γίνονται πλατείες.  Δεν γίνονται.  Όποια 

χωριά έχουν τις  προϋποθέσεις για να μπουν σε πρόγραμμα, τα 

εντάσσουμε σε προγράμματα.  

Πέρα όμως από τα έργα ότι  υπηρεσίες προφέρουμε στους πολίτες 

της πόλης,  τις  ίδιες υπηρεσίες δεν προσφέρουμε και στα χωριά; Στα 

χωριά δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια; Δεν κόβουμε το πράσινο; 

Αγροτική οδοποιία με αυτά τα λίγα λεφτά. Αυτά είναι τα λεφτά και  δεν 
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κάνουμε; Στα χωριά δεν συντηρούμε τα σχολεία,  τους παιδικούς 

σταθμούς,  τα ΚΑΠΗ; Τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ δεν ισχύουν 

για τα χωριά; Η κοινωνική πολιτική του Δήμου δεν ισχύει  για τα 

χωριά;  

Μα επιτέλους δηλαδή αυτή η παραπλάνηση, αυτή η 

διαστρέβλωση νομίζετε ότι  σας κάνει  καλό; Δεν σας κάνει  καλό.  

Πέραν του ότι  φυσικά έχουμε προτάσεις,  έχουμε κάνει  προτάσεις 

και για νέα έργα, όπως για το Λύκειο Προβατά, για το ‘ Balkan 

Festival ’ ,  γ ια παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 9 ο  Δημοτικό 

Σχολείο για  την Ορεινή.  Για τις  παιδικές χαρές 3 εκατ. .  Πρόταση για 

το Κολυμβητήριο της Ομόνοιας,  το Γυμναστήριο του Αγίου Ιωάννη. 

Προτάσεις της ΔΕΥΑΣ. Αυτά είναι κατατεθειμένα ήδη. Δείχνουν ότι  

έχουμε μια ετοιμότητα.  

Θα ήθελα επίσης να πω  δυο πράγματα ακόμα. Τα είπ αν και οι  

συνάδελφοι,  για το παρκινγκ.  Για το παρκάρισμα που λέτε.  Υπάρχει 

ένα υπόγειο παρκινγκ,  είναι γεμάτο το παρκινγκ αυτό; Δεν είναι 

γεμάτο.  Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε κυκλοφοριακό ούτε πρόβλημα 

στάθμευσης.  Έχουμε πρόβλημα νοοτροπίας.  Ο Έλληνας θέλει  με  το 

αυτοκίνητό του να πάει να πιει  καφέ,  με το αυτοκίνητό του να πάει να 

ψωνίσει  και να τον περιμένει  το αυτοκίνητο με αλάρμ έξω από το 

μαγαζί,  με το αυτοκίνητό του να κοιμηθεί,  εάν είναι δυνατόν.   

Το πρόβλημα είναι τα διπλο -παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αυτά 

δημιουργούν το πρόβλημα. Και το διπλο -παρκάρισμα είναι θέμα 

νοοτροπίας.  Δεν είναι δυνατόν ο κάτοικος που κατοικεί  στο Καλκάνι,  

στα Κιουπλιά,  στην Αγία Παρασκευή, στου Προφήτη Ηλία,  στον Άγιο 

Παντελεήμονα, σε μια απόσταση από το κέντρο 1,5 χιλιόμετρο, να 

έρχεται με το αυτοκίνητο.   
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Και για να επιβεβαιώσω το θέμα αυτό της νοοτροπίας,  πάτε αυτή 

την στιγμή στα χωριά.  Πάτε στον Λευκώνα, πάτε στο Σκούταρι,  πάτε 

στο Μητρούσι,  ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτος από αυτοκίνητα, δεν 

μπορείς να παρκάρεις.  Για 50 μέτρα, γι α 100 μέτρα μετακινούν 

αυτοκίνητα.  

Πριν γίνει  το παρκινγκ,  όταν τους έλεγα ότι  παιδιά μην διπλο -

παρκάρετε μου έλεγαν ότι  δεν έχει  Δήμαρχε παρκινγκ,  που θα 

παρκάρουμε; Έγινε το παρκινγκ,  τώρα άλλη δικαιολογία.  Ο Έλληνας 

την δικαιολογία την έχει  έτοιμη, είν αι ακριβό.  Ποιος είπε ότι  είναι 

ακριβό; Το πιο φθηνό παρκινγκ στην Ελλάδα έχουμε.  Για πάτε να δείτε 

σε άλλες πόλεις τι  γίνεται.  Για υπόγειο παρκινγκ μιλάμε,  έτσι;  Πέραν 

αυτού όμως το πιο φθηνό παρκινγκ.  Δυο ευρώ την πρώτη ώρα και ένα 

ευρώ τις  επόμενες ώρες .  Και εάν θέλεις  μισή ώρα να το σταθμεύσεις,  

ένα ευρώ θα πληρώσεις.  Πέραν αυτού όμως, αυτοί που μου λένε για 

παρκινγκ τους λέω ότι  μα υπάρχει ένας  χώρος ελεύθερου παρκινγκ 

στο βόρειο πέταλο του δημοτικού γηπέδου. «Εκεί βρίσκεις να 

παρκάρεις ανά πάσα στιγμή». «Εκεί είναι μακριά».  Εκεί είναι μακριά,  

αλλού είναι με λεφτά, δεν παιζόμαστε.  Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας.   

Αυτό που είπαν κάποιοι  ότι  δήθεν δυσαρεστήθηκαν οι  κάτοικοι 

εκεί  που έγιναν οι  βιοκλιματικές αναπλάσεις και αντιδρούν για την 

έλλειψη χώρων στάθμευσης,  σας λέω εγώ ότι  η συντριπτική 

πλειοψηφία είναι ικανοποιημένη, λέει  μπράβο, το διαφυλάττει  το έργο,  

είναι λίγοι  αυτοί οι  οποίοι  αντιδρούν και μάλιστα οι  περισσότεροι 

παίρνουν τον Τροχαία,  εάν δουν κάποιον διπλο -παρκαρισμένο, 

παίρνουν την Τροχαία κα ι τους καταγγέλλουν.  Και κολωνάκια που 

βάλαμε λένε ότι  μπράβο, καλά κάνατε και βάλατε κολωνάκια.  Προέχει  

η βελτίωση της ποιότητας ζωής.  Όχι το αυτοκίνητο.   
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Άλλωστε όταν παίρνανε εκεί  τα διαμερίσματά τους στις  

πολυκατοικίες,  δεν είχαν παρκινγκ και ξέρανε ότ ι  η κάθε πολυκατοικία  

έχεις  τρεις  θέσεις χώρου στάθμευσης μπροστά. Δεν έχει  παραπάνω.  

Τώρα οι Πρόεδροι κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Θεέ μου. Μέχρι το 

τέλους του 2000 ήταν μέσα στην χαρά οι  Πρόεδροι των χωριών και 

μόλις αναλάβαμε εμείς  άρχισαν οι  καημένοι να κλ αίνε με μαύρο 

δάκρυ. Τι χάλια είναι αυτά που υπάρχουν στα χωριά; Μα βρήκαμε τα 

χάλια που παραλάβαμε από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Τι 

έκανε ο τότε  Νομάρχης  για    τα   χωριά; Δηλαδή  αυτή  η  υποκρισία,   

αυτό το ψέμα, αυτή η διαστρέβλωση μέχρι πό τε θα πάει;  Κλαίνε οι  

Πρόεδροι με μαύρο δάκρυ, ενώ όταν ο κ.  Φωτιάδης ήταν Νομάρχης ή 

Δήμαρχος έλαμπαν από χαρά στον Χριστό και στα Καλά Δέντρα.   

Άλλο ψέμα. Η Τζάκρι μας έδινε λεφτά και εμείς  δεν τα πήρατε.  

Άλλο πάλι αυτό.  Άντε ξανά πάλι.  Ξανά, δηλαδή κάπ ου ανιαρό 

καταντάει.  Και δεν τα πήρε αυτά ο Αγγελίδης.   

Μα ο Αγγελίδης ήταν ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ τότε.  Εταιρεία 

Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών. Και στην ΕΣΑΝΣ συμμετείχαν 

όλοι οι  Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης.  Δεν έπαιρνα εγώ 

αποφάσεις μόνος μου. Πέρα του ότι  δεν έδωσε λεφτά, δεν έδωσε 

λεφτά, τίποτα δεν έδωσε, ας μου φέρουν ένα χαρτί  που να έστειλε σε 

μας,  στους Δήμους,  ξέρω εγώ κάπου που να έλεγε ότι  πάρτε αυτά τα 

λεφτά. Τίποτα. Τίποτα δεν έγινε.   

Και όσον αφορά εάν κλείναμε,  να κλείναμε αμέσως τον ΧΥΤ Α 

γιατί  και το ένα,  δεν θα χρειαζόταν και μελέτη αποκατάστασης του 

ΧΥΤΑ, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και ότι  δεν 

γινόταν η καταγγελία.  Μα είναι δυνατόν μέσα, αναλάβαμε το ΄11,  1 η  

του ΄11 και μέσα σε έξι  μήνες,  χώρια που έτρεχε το θέμα τη ς 
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επέκτασης τους ΧΥΤΑ,  είχε εγκριθεί  και μετά από την Περιφέρεια,  

στην οποία ήταν και εκεί  ο Φωτιάδης τότε,  την πήραν την απόφαση. 

Ανάκληση κάνανε τον Μάιο.  Ενώ περιμένανε όλοι επέκταση του ΧΥΤΑ 

να γίνουν και διάφορα άλλα έργα και τα λοιπά. Και τον κλείσα με τον 

ΧΥΤΑ. Σε ενάμιση χρόνο τον έκλεισα τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. 

Πιο μπροστά ήταν αδύνατον.  Έπρεπε να ανοίξουμε τον άλλο ΧΥΤΑ. 

Υπήρχαν αντιδράσεις.  Έπρεπε να ωριμάσει το θέμα. Δεν είναι τα 

πράγματα, δεν ήταν έτσι εύκολα. Σε πιο γρήγορο χρόνο δεν ήταν 

δυνατόν.   

Όσον αφορά την καταγγελία,  αυτοί που κάνανε την καταγγελία οι  

δήθεν κάτοικοι και ο Σύλλογος του Μετοχίου,  αυτοί οι  κάτοικοι του 

Μετοχίου σαράντα χρόνια είχαν χωματερή και δεν κάνανε καμία 

καταγγελία και δέκα χρόνια ΧΥΤΑ. Από το 2001 μέχρι το 2011.  Και 

μετά από πέντε μήνες που ανέλαβα εγώ, που αναλάβαμε εμείς ,  οι  

δήθεν κάτοικοι του Μετοχίου έκαναν καταγγελία παρακαλώ.  

Όσον αφορά το δικαστήριο,  εντάξει ,  ας μην βιαστούν να χαρούν,  

ας περιμένουν να ολοκληρωθούν οι  διαδικασίες,  μπορεί να χαρούν στο 

τέλος ή μπορεί να λυπηθούν.  Δεν ξέρω. Ας μην χαίρονται από τόσο 

νωρίς πάντως.  Και ήταν άδικο αυτό που έγινε.  Εμείς βρήκαμε μια 

κατάσταση. Τα βρήκαμε.  Τα βρήκαμε.  Ούτε άδειες υπήρχαν εκεί  ούτε 

τσιμεντένιος αύλακας ούτε,  πώς το λένε αυτό που ζυγίζουν; Την 

πλάστιγγα.  Τα βρήκαμε,  τα βελτιώσαμε αλλά τι  να πω; Υπήρξε μια 

αδικία,  ας ελπίσουμε ο Θεός είναι μεγάλος,  αυτή η αδικία να 

αποκατασταθεί.   

Τα στρατόπεδα είναι,  αποτελούν μοντέλο συμφωνίας για όλη την 

Ελλάδα. Αυτά δε που λένε ότι  θα τα πάρουμε όλα τα στρατόπεδα εμείς ,  

να μην πάρει τίποτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Εάν είχαμε αυτή 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

την πολιτική εμείς  ξέρετε που θα ήμασταν; Εκεί που είναι όλοι οι  

Δήμοι τώρα. Στο μηδέν.  Κανένας δεν πέτυχε τίποτα.  ‘Μηδέν εις  το 

πηλίκο’.  Κανένας Δήμος τίποτα. Και ούτε θα πετύχει  ποτέ  κανένας 

Δήμος εάν πάει με αυτά τα μυαλά.  

Σας λέω το εξής εγώ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι εχθρός 

μας; Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  οι  αξιωματικοί,  οι  οπλίτες δεν 

είναι λαός; Και εμείς  είμαστε λαός και αυτοί λαός είναι.  Κάναμε μια . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό που λένε τώρα. Άλλα αυτό που λένε τώρα. Συμφωνούμε,  

διαφωνούμε και εμείς  γι΄ αυτό που λένε τώρα. Εγώ υπερασπίζομαι , , ,  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπερασπίζομαι την συμφωνία που κάναμε το ΄12.  Αυ τό και τίποτα 

άλλο. Μέχρι εκεί .  Τίποτα άλλο. Ασφαλώς διαφωνώ με αυτά που λένε.  

Μα δεν το συζητάμε.  Δεν το συζητάμε ότι  διαφωνώ. Αλλά η συμφωνία 

που κάναμε αποτελεί  μοντέλο συμφωνίας.  Είναι μια συμφωνία που 

δίνει  προοπτική για τα επόμενα εκατό χρόνια στον Δ ήμο Σερρών, θα 

μας ευγνωμονούν οι  πολίτες,  οι  επόμενες γενιές,  μπορεί να μην ζούμε 

εμείς ,  όταν θα διαβάζουν όμως τα πρακτικά θα λένε ότι  μπράβο. Θα 

λένε ότι  μπράβο, διότι  δυο τεράστιοι  χώροι μέσα στον αστικό ιστό της 

πόλης έρχονται στα χέρια του Δήμου και μπορεί να τα αξιοποιήσει,  να 

αξιοποιήσει αυτούς τους χώρους ο Δήμος όπως θέλει .  Δηλαδή σε 

πάρκα, να αξιοποιήσει τα κτίρια.  Μπήκαμε σε πρόγραμμα γι΄ αυτό τον 

σκοπό και τα λοιπά και τα λοιπά.  
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 Και ναι,  πολεοδομούμε 45 στρέμματα υπέρ του στρατού. Που 

είναι το κακό να κάνει  ο Στρατός τα 45 στρέμματα σπίτια για τους 

αξιωματικούς; Αυτό είναι κακό να κάνει  έναν οικισμό εκεί;  Δηλαδή 

πως θέλετε επέκταση σχεδίου πόλεως σε άλλες περιοχές και εκεί  δεν 

θέλετε;  Φωνάζουν για επέκταση σχεδίου πόλης στον Άγιο Ιωάννη αλλά 

εκεί  να μην γίνει .  Δηλαδή αντιφατικά πράγματα. Είμαστε υπέρ της 

ανάπτυξης αλλά όχι  έργα αναπτυξιακά στο αυτοκινητοδρόμιο.  Υπάρχει 

λογική; Υπάρχει λογική;  

 Θέλω ανάπτυξη αλλά όχι  τα λεφτά στο αυτοκινητοδρόμιο.  Εάν 

δεν τα πηγαίναμε τα λεφτά στο αυτοκινητοδρό μιο και τα πηγαίναμε σε 

ασφαλτοστρώσεις,  θα λέγανε ότι  πάτε τα στο αυτοκινητοδρόμιο.  

Υπάρχει λογική σας παρακαλώ; Υπάρχει πολιτική φιλοσοφία;  Θέλουν 

να αναπτύξουμε το αυτοκινητοδρόμιο,  να το κάνουμε πιο 

ανταγωνιστικό,  πιο ασφαλές και μας λένε,  τι  μας λένε ;  Όχι,  να 

ασφαλτοστρώσετε πέντε δρόμους παραπάνω. Αυτό μας λένε.  Δικαίωμά 

τους,  πολιτική μας επιλογή είναι αυτή.  Θα κριθούμε από τον κόσμο. Ο 

κόσμος θα μας κρίνει  στο τέλος.   

 Λοιπόν,  μοντέλο συμφωνίας ήταν αυτό που κάναμε με το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε μέχρι 

θανάτου, αυτό πρέπει να υλοποιηθεί  πάση θυσία,  είναι σε πολύ λάθος 

δρόμο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή την στιγμή με την πολιτική 

του ηγεσία,  μα σε πολύ λάθος δρόμος.  Δεν πρόκειται να πετύχει  

τίποτα.  Αυτά που λένε ότ ι  θα πάρουν ενοίκια από τα στρατόπεδα, από 

τους Δήμους ή θα τα εκποιήσουν.  Μα είναι δυνατόν; Μα είναι δυνατόν 

να γίνουν αυτά; Πέρα του ότι  δεν είναι λογικά.  

 Λοιπόν,  κάναμε μια συμφωνία προς όφελος και του Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών. Δε ν θέλω να σας κουράσω 
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περισσότερο, όσο δε γι΄ αυτό που ακούστηκε ότι  δεν απαντάμε στα 

έγγραφα, σε όλα τα έγγραφα απαντάμε.  Σε όλα τα έγγραφα απαντάμε 

και ασφαλώς δεν βάζω στο ίδιο καζάνι όλη την αντιπολίτευση. Να το 

ξέρετε αυτό.  Και το ξέρουμε όλοι μας και  είναι προς τιμήν του κ.  

Μηλίδη που κάθεται εδώ. Δεν είναι δυνατόν,  δηλαδή να μιλάς και να 

σηκώνεσαι να φεύγεις .  Και αυτό το κάνουν συνέχεια.  Είπε,  άντε έφυγε.  

Λέει  ή εγώ ή κανένας άλλος.  Η αλαζονεία,  τι  να πω; Στο κόκκινο.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  κλείνοντας την αποψινή ειδική συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σας 

ευχαριστήσω αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τα δυο 

τοπικά μας κανάλια,  τα οποία μέχρι αυτή την στιγμή κάθισαν και το 

προσωπικό, τον κάμεραμαν, την δημοσιογράφο, σας ευχαριστώ 

προσωπικά.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 700/2016)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  
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………………  

 

 

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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