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Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 
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Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 
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1. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Εκποίηση ή ανταλλαγή οικοπέδων προς ολοκλήρωση της 

απαλλοτριώσεως στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Καταβολή στην Κ.Ε.Κ.Α.Σ. 300.000,00 € από αύξηση αρχικού 

κεφαλαίου.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση καταβολής οφειλής προς την Κ.Ε.Κ.Α.Σ. ύψους 225.000,00 €.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την μισθοδοσία προσωπικού πρώην 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Κ.: 

- έγκριση κανονισμού προσωπικού,  

- έγκριση κανονισμού διαχείρισης και  

- έγκριση εσωτερικού κανονισμού.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της Κ.Ε.Ε.Κ.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου έτους 2010. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο 

των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.   

    

ΘΕΜΑ  10ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2010.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2010 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.409,00 € και απόδοσή της σε 

Σχολικές Επιτροπές για προμήθεια υλικού αντιμετώπισης του ιού της 

γρίπης.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Ορισμός αριθμού υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας που θα 

φέρουν την στολή των δικυκλιστών. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: α) Ορισμός μέλους για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.) Ν. Σερρών. 

 β) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου 

Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων και παρεμφερών 

επιχειρήσεων.  
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 γ) Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής του άρθρου 16 

του Π.Δ. 171/87 (επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού 

μεγαλύτερου των 5.896,41 €), για το έτος 2010. 

 δ) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών 

συντήρησης των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,41 €, για το 

έτος 2010. 

 ε) Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου 

καταλληλότητας του προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 34ου 

Νηπιαγωγείου.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής που αφορά: 

α) στην προμήθεια καυσίμων και  

β) στην προμήθεια ενός φορτωτή.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) τόνερ – μελανιών, έτους 2010, 

β) ξηρογραφικού χαρτιού, έτους 2010 και  

γ) γραφικής ύλης, έτους 2010. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Τροποποίηση της 820/2009 Α.Δ.Σ. ως προς το ύψος του μισθώματος 

του στρατοπέδου ¨Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα¨.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή της υπαλλήλου του Δήμου Κουκούτση Ελένης.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για καταβολή αποζημίωσης στους 

Εμμανουήλ Μακάκη και λοιπούς δέκα (10) από εισφορά σε χρήμα της 

περιοχής Σιγής.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. 

Τσακιρίδη Ηλία, Χαράλαμπου και Δέσποινας.   

    

ΘΕΜΑ  25ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων από ρυμοτομίες, 

συμψηφισμούς λόγω πράξεων εφαρμογής, εισφοράς σε χρήμα κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  
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ΘΕΜΑ  27ο: Ανάκληση της αρίθμ. 768/2009 ΑΔΣ που αφορά την παραχώρηση κατά 

χρήση της προκατασκευασμένης οικίας της κ. Ιωάννου Κωνσταντινιάς 

στην κόρη της.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας 

εκτροφής 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους στην 

περιοχή του οικισμού Κρίνου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: 

¨Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης του Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια του 

Κωδικού Πρόσκλησης 29.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: ¨Ανέγερση αίθουσας 

συνάθροισης κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση μελετών: 

α) παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2010, 

β) του έργου: ¨Δενδροφύτευση στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨,  

γ) του έργου: ¨Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών¨ και  

δ) του έργου: ¨Συντήρηση κεραμοσκεπής – επιχρισμάτων και 

αντικατάσταση κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών: ¨Εργασίες αποπεράτωσης 

έργων ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. 

Ανδρόνικου¨.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης του έργου: ¨Ανάδειξη αρχαιολογικών 

ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, προϋπολογιστικών 

πινάκων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

 α) ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨ και  

 β) ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   
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2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Έχουμε τρεις 

επερωτήσεις, η μία είναι της συναδέλφου της κ. Ευαγγελίδου, μία της Σύνθεσης Πολιτών και 

μία και των τριών συνδυασμών της μειοψηφίας.  

Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη επερώτηση, της κ. Ευαγγελίδου η οποία είναι σχετικά 

με το μέλλον της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Έχετε ενημερωθεί οι αρχηγοί των συνδυασμών από 

ότι γνωρίζω για το αντικείμενο της επιστολής. Αλλά η κ. Ευαγγελίδου θα αναφερθεί 

αναλυτικά.  

κα Ευαγγελίδου: Εγώ δεν θα σας κουράσω, νομίζω ότι το κείμενο είναι αρκετά σαφές, 

όσο για το τι ζητάω από το Δ.Σ., όσο και για την ανάγκη που με οδήγησε στο να θέσω αυτή 

την επερώτηση. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες δεν … από την Δημοτικής Αρχή και ειλικρινά 

πιστεύω από καμία δημοτική παράταξη δημοκρατικά εκλεγμένη που βρίσκεται μέσα σ’ αυτή 

την αίθουσα και νομίζω και το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο για να μην θορυβούνται και οι 

υπάλληλοι, εάν αυτό φυσικά είναι στη δική σας θέση να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας 

υπαίτιος κλεισίματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο 

χώρο της ΔΕΠΚΑ από το 1994 την ιστορία της εσείς την ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από 

εμένα, υπηρετείται από δύο υπαλλήλους οι οποίες έχουν την ειδικότητα, βιβλιοθηκονόμοι, 

έχουν τεράστια εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της Βιβλιοθήκης και το κόστος συντήρησης 

της το ετήσιο είναι ελάχιστο, όταν λέμε ελάχιστο μπορούμε να πούμε και μηδαμινό.  

Αυτή τη στιγμή το συμβούλιο της ΚΕΠΑΣ που κληρονόμησε από την ΔΕΠΚΑ την 

λειτουργία της βιβλιοθήκης ενέκρινε μια προμήθεια βιβλίων ύψους 3.000 € αλλά αν 

σκεφτούμε ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει ανάλογη προμήθεια, που θα πει ότι αν πούμε 

ότι κάθε χρόνο δίνουμε 1.000 € για προμήθεια βιβλίων και 1.800 € για όλες τις εκδηλώσεις 

που εκπονεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, δηλαδή με λιγότερο από 3.000 € έχουμε μια Δημοτική 

Βιβλιοθήκη. Χωρίς … έξοδα δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενοίκιο χώρου και οι υπάλληλοι είναι 

δημοτικοί υπάλληλοι που προσελήφθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό και έχουν αυτή την ειδικότητα.  

Αυτό που θα ήθελα εγώ να ακούσω, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να άκουγα σ’ αυτή την 

αίθουσα και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι ότι κατά βάση η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη δεν κλείνει και ότι τα πολιτικά σχέδια εκπονούνται στην αίθουσα αυτή. Και αυτή 

είναι και η αρχή της Δημοκρατίας.  

Η πρόταση της Δ.Α. όπως σας αναφέρω και στο κείμενο έχει συζητηθεί πάνω από έναν 

χρόνο και με τον δήμαρχο και με τους αρμόδιους υπαλλήλους, και μέσα στο συμβούλιο της 

ΚΕΠΑΣ συζητήθηκε και ενημερώθηκαν τα μέλη τα οποία ήταν σύμφωνα ως προς αυτό. Είναι 

να μεταφερθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην οικία του Μάλλιου και εκεί να γίνει, να στηθεί 

μια σύγχρονη παιδική και νεανική βιβλιοθήκη κατά τα πρότυπα των παιδικών και νεανικών 

βιβλιοθηκών που υπάρχουν σε πάρα πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με εκπαιδευτικά 

προγράμματα, συνεργασία με την Εκπαίδευση, με Η/Υ, είναι κέντρο της πόλης, έχει πάρα 

πολλά σχολεία τριγύρω. Τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν εκεί τις εργασίες τους και σαν μια 

άλλη, όπως αναφέρω στην επιστολή μου, διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και 

των νέων σ’ αυτές τις πολύ δύσκολες ηλικίες τις εφηβικές πέραν των internet καφέ.  

Στις δύσκολες εποχές όμως που ζούμε, για μένα κάθε βιβλιοθήκη που ανοίγει είτε είναι 

του σχολείου, είτε δημόσια, είτε κάποιου άλλου φορέα, κάθε βιβλιοθήκη που ανοίγει είναι 

κέρδος. Είναι τουλάχιστον επικίνδυνο, να πω, να θεωρεί κάποιος επιζήμια την ύπαρξη μιας 

βιβλιοθήκης και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό μπορεί να έχει την πολιτική στήριξη κάποιου. 
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 Επειδή πολλές φορές οι κυρίες της βιβλιοθήκης έχουν έρθει σε μένα και μάλιστα 

πρόσφατα τους έδωσα μια απάντηση η οποία εμένα δεν με ικανοποίησε και σαν πολίτη αυτής 

της πόλης και σαν μητέρα και σαν μέλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ότι μέχρι τις 31/12/2010 

δεν  υπάρχει περίπτωση ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Για μένα αυτό δεν είναι αρκετό. Εγώ 

θα ήθελα να ακουστεί σαν θέση ενός Δ.Σ. ότι η Βιβλιοθήκη δεν κλείνει, και δεν εξαρτάται η 

ύπαρξη της από μία Δ.Α. ή από μία άλλη. Είναι μια κοινή θέση που έχει μια πόλη, η οποία στο 

κάτω – κάτω έχει επενδύσει σ’ αυτόν τον τομέα ως ένα βαθμό.  

κ. Αγγελίδης: Απαντάει η Δ.Α. στην επερώτηση.  

κ. Πρόεδρος:   Η Δ.Α. δεν απαγορεύει από κανένα μέλος του Δ.Σ. να καταθέσει 

επερώτηση. Η κ. Συνάδελφος μίλησε για την επερώτηση… 

κα Ευαγγελίδου: Απευθύνομαι προς τους αρχηγούς των παρατάξεων ότι αυτά, 

οποιοσδήποτε εκπονεί τέτοιου είδους σχέδια δεν έχει καμία πολιτική στήριξη, δεν είναι θέμα 

της παρούσης Δ.Α., τα είπα αυτά … 

κ. Αγγελίδης: Από πού προέκυψε; 

κα Ευαγγελίδου: Από φήμες, οι οποίες πιστεύω, όπως γράφω και στην επερώτηση, ότι 

πρέπει να σταματούν εν τη γεννέση τους γιατί δεν έχουν καμιά πολιτική στήριξη. Μα εγώ 

αυτήν ακριβώς την απορία έχω και αυτό ακριβώς που λέτε τώρα θέλω να ακούσω.  

κ. Παπαβασιλείου: Από μέλη του Δ.Σ. ή φήμες γενικώς και αορίστως από την 

Σερραϊκή κοινωνία. Αν αυτές οι φήμες προέκυψαν από μέλη του Δ.Σ. … είναι ένα θέμα πάρα 

πολύ σοβαρό. Αν προέκυψαν μεταξύ τυριού και αχλαδιού σε κάποιες παρέες … 

κα Ευαγγελίδου: Πιστέψτε με δεν θα έφτανα μέχρι εδώ. Δεν έκανα πολλές φορές 

επερώτηση σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια στο Δ.Σ. και δεν θα έκανα ποτέ εάν θα προέκυπτε 

μεταξύ τυριού και αχλαδιού όπως λέτε. Αλλά ήταν και τόσες πολλές οι άλλες φήμες που 

ακούω και δεν σας έχω απασχολήσει ποτέ για οτιδήποτε. Για να το τολμώ σημαίνει ότι δεν θα 

είναι σοβαρό αν πραγματικά και εσείς έχετε την ίδια αντίδραση όπως έχω κι εγώ, όπως και ο 

Δήμαρχος, όπως η παρούσα Δ.Α. 

κ. Αναστασιάδης: Φέρατε ένα θέμα άσκοπο, αόριστο, αίωλο… Έχουμε σοβαρά 

θέματα να συζητήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει κάποια παράταξη, κάποιο μέλος που θέλει να σταματήσει η 

λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης; 

κ. Αγγελίδης: Τα μέλη του Δ.Σ. ή οι παρατάξεις όταν θέλουν να πουν κάτι κάνουν 

προτάσεις και το λένε. Τώρα δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι ακούμε από εδώ και από εκεί 

αόριστα.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν είναι αόριστα. Και έχω κάθε δικαίωμα να ζητήσω την 

επιβεβαίωση και τη στήριξη του Δ.Σ. 

κ. Αναστασιάδης: Λάθος κάνετε. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς σε μας έτσι, αόριστα.  

κα Ευαγγελίδη: Η ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς όπως διατυπώθηκε και η απάντηση 

αυτή που δόθηκε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Είναι άσκοπο ακόμη και να το συζητάμε. Χαίρομαι 

πάρα πολύ που δεν υπάρχει πολιτικός, δημοτικός σύμβουλος … 

κ. Πρόεδρος: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία παράταξη και κανένα μέλος του Δ.Σ. που 

να αντιδρά για την σχέση λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

κ. Δήμαρχος:  Από το κείμενο προκύπτει ότι στόχος της Δ.Α. είναι η μετεγκατάσταση 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο χώρο του Μάλλιου … 

κ. Σαουλίδης: Όχι μόνο στηρίχθηκε η Βιβλιοθήκη αλλά να την στηρίξουμε ακόμη 

περισσότερο.  

κ. Πρόεδρος:   2η επερώτηση. Είναι και από τις τρεις παρατάξεις σχετικά με το χρέος 

του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σερρών προς την Χαβαλές Α.Ε.  
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¨Στις 30/6/09 ο Α.Ο. του Δήμου Σερρών δια του υπαλλήλου του Σαμαρά Ευαγγέλου 

εισέπραξε από την Τράπεζα Πειραιώς την επιταγή … στο ποσό των 7.066 € που προοριζόταν 

για την εξόφληση χρέους του προς την Χαβαλές Α.Ε. το οποίο τελικά δεν δόθηκε στον 

δικαιούχο. Ερωτούμε, για ποιον λόγο δεν κατατέθηκε το ποσό των 7.066 € στην Χαβαλές Α.Ε. 

και 2ον το παραπάνω ποσό επιστράφηκε στο ταμείο του Α.Ο. του Δήμου Σερρών στις 9/10/09. 

Ερωτούμε, 1ον για ποιον λόγο επιστράφηκε μετά από 4 μήνες στο ταμείο του Α.Ο. από τη 

στιγμή που δεν δόθηκε στην Χαβαλές Α.Ε., 2ον ποιος κρατούσε τα χρήματα αυτά μέχρι να 

επιστραφούν στο ταμείο του Α.Ο. και 3ον αν διατέθηκαν τα χρήματα αυτά σ’ αυτό το χρονικό 

διάστημα για άλλους σκοπούς¨. Συνδυασμοί όλοι μαζί, Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και 

Σύνθεση Πολιτών.  

κ. Γούνας: κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, ως πρόεδρος του Α.Ο. εδώ και 

ένα χρόνο χαίρομαι ειλικρινά που υπηρετώ τον Α.Ο. και εδώ και ένα χρόνο δεν έχει 

απασχολήσει το Δ.Σ. ο Α.Ο. όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια γιατί εμείς κρινόμαστε 

από τα Σωματεία και από τους αθλητές. Αυτός είναι ο σκοπός μας να υπηρετούμε, εγώ και η 

διοίκηση του Α.Ο., τα Σωματεία και τους αθλητές. Απεναντίας έχουμε δεχτεί τα εύσημα τόσο 

από την τοπική Σερραϊκή κοινωνία, όσο και από την πανελλήνια για διαφόρους άλλους 

σκοπούς που θα σας αναφέρω αργότερα. Απεναντίας λοιπόν, ήρθε ένα θέμα σήμερα στο Δ.Σ., 

μια επερώτηση από σύσσωμη την αντιπολίτευση, γιατί κάποιος τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε 

ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εταιρεία Χαβαλές από τον Α.Ο. του Δήμου Σερρών και 

κάποιοι Σερραίοι επιχειρηματίες πήγαν να εισπράξουν τα χρήματα. Δηλαδή δεν βάλλεται ο 

πρόεδρος του Α.Ο., βάλλεται αγαπητοί συνάδελφοι και κ. Πρόεδρε, ο Σερραίος 

επιχειρηματίας. Γιατί ναι κύριοι είμαι δημοτικός σύμβουλος αλλά είμαι και Σερραίος 

επιχειρηματίας. Είναι κακό; Απασχολώ 10 Σερραϊκές οικογένειες και 40 εταιρείες που 

προμηθεύουμε τα προϊόντα μας, και σοβαρές εταιρείες. Θα μου πείτε ¨ι σχέση έχουν όλα αυτά, 

είσαι δημοτικός σύμβουλος¨, θα σας απαντήσω.  

Αγαπητέ κ. Σαουλίδη με πήρατε τηλέφωνο, ξέρετε την εκτίμηση μου προς το πρόσωπο 

σας, με πήρατε τηλέφωνο παραμονές Χριστουγέννων και μου μιλήσατε ¨Αγαπητέ κ. Γιώργο, 

θα σου μιλήσω σαν επιχειρηματίας που είσαι, γιατί μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις, να 

προσπαθήσεις να πείσεις τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο τον κ. Ιωαννίδη, γιατί μόνο 

εσύ καταλαβαίνεις, να μην κλείσει η Δημοτική Αγορά¨. Είναι έτσι κ. Σαουλίδη; 

κ. Αναστασιάδης: Μα τι είναι αυτά που λέει; Τι σχέση έχουν αυτά που λέει; Εδώ 

κατηγορήθηκε στο κανάλι για άλλα πράγματα. 

κ. Γούνας: Δεν κατηγόρησα κανέναν κ. Σαουλίδη. Τον κ. Σαουλίδη τον σέβομαι και 

τον εκτιμώ απεριόριστα. Εξάλλου είμαι πολύ μικρός εγώ για να κρίνω τον κ. Σαουλίδη. Απλώς 

θέλω να πω ότι απευθύνθηκε ο κ. Σαουλίδης στον επιχειρηματία κ. Γούνα τότε, δεν 

απευθύνθηκε στον δημοτικό σύμβουλο να πείσω τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Ιωαννίδη, επειδή 

είμαι επιχειρηματίας και εγώ και γνωρίζω το συμφέρον του επιχειρηματία, να μην κλείσει η 

Δημοτική Αγορά παραμονές Χριστουγέννων αλλά να κλείσει 31 Δεκεμβρίου. Πράγματι, 

λειτούργησα ως επιχειρηματίας, πήρα τηλέφωνο τον κ. Δήμαρχο ο οποίος βρισκόταν για 

επαγγελματικό ταξίδι του Δήμου στην Γερμανία, και μίλησα ως επιχειρηματίας και επειδή και 

ο Δήμαρχος μας είναι και αυτός επιχειρηματίας να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να 

μην κλείσουν οι καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Το ίδιο έπραξα και στον 

αντιδήμαρχο στον κ. Ιωαννίδη ο οποίος και αυτός είναι άνθρωπος της αγοράς, επιχειρηματίας, 

όπως και αρκετοί συνάδελφοι από εδώ. Τότε δηλαδή λειτουργούσα για το καλό των Σερραίων 

δημοτών ως επιχειρηματίας και όχι ως δημοτικός σύμβουλος. Και πράγματι πήρα τηλέφωνο 

στον κ. Ιλανίδη ο οποίος ήταν στην ψαραγορά και τον διαβεβαίωσα ότι ¨κ. Ιλανίδη, είμαι και 

εγώ επιχειρηματίας, συμπάσχω μαζί σας και δεν θα κλείσετε, έχω ενημερώσει και τον κ. 

Δήμαρχο ο οποίος είναι άνθρωπος της αγοράς, δεν θα κλείσετε τα καταστήματα σας μέχρι τις 

31/12¨.  
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Κατηγορείται λοιπόν ο Σερραίος επιχειρηματίας, ο συνέταιρος μου, διότι κύριοι ναι 

είμαι κατά το 50% μέτοχος σε μια Σερραϊκή επιχείρηση, και έρχεται εδώ η επερώτηση που 

λέει ως Πρόεδρος του Α.Ο. ως πρώτο μέλημα που είχα όταν μπήκα πρόεδρος του Α.Ο. ήταν 

να προσπαθήσω να εξοφλήσω την αγορά με τα πενιχρά έσοδα που έχει ο Α.Ο., 80.000 είναι τα 

λεφτά που παίρνουμε από τον δήμο. Από τα 80.000 € τα 60.000 πηγαίνουν στην μισθοδοσία 

των υπαλλήλων και 20.000 € πρέπει να παλέψω εγώ να καλύψω 14 δεξαμενές πετρελαίων, ένα 

κολυμβητήριο ανοίγει από τις 7 το πρωί και κλείνει στις 11 το βράδυ και τα υπόλοιπα κλειστά 

γυμναστήρια. Παρόλα αυτά κατορθώσαμε, εγώ και η διοίκηση, να μειώσουμε το έλλειμμα του 

Α.Ο. κατά 50.000 € μέσα σε έναν χρόνο. Αυτά ενδιαφέρουν τον Σερραϊκό λαό κύριοι και όχι 

τα λίτρα όπως κατηγορούσαν κάποιοι άλλοι προηγούμενους προέδρους του Α.Ο. τους οποίους 

σέβομαι και εκτιμώ απεριόριστα, μιλώ για την κατηγορία εις βάρος της κ. Φωτεινής 

Αραμπατζή. 

Έτσι λοιπόν το πρώτο διάστημα άρχισα με μια σωστή διαχείριση και με τα 20.000 € το 

περίσσευμα του Α.Ο. να καλύπτω την αγορά έξω. Πράγματι το πρώτο διάστημα δεχθήκαμε 

και τις ευχαριστίες της Σερραϊκής αγοράς που έστω 1000, 2.000, 4.000, όσα περίσσευαν, 

επιχειρηματίας είμαι, γνωρίζω το βουβό πόνο του Σερραίου συναδέλφου επιχειρηματία. Έτσι 

ακριβώς πέρσι όπως γνωρίζετε η εταιρεία Χαβαλές μας ανακοίνωσε όπως σε εμένα και στους 

υπόλοιπους Σερραίους επιχειρηματίες … 

κ. Αναστασιάδης:  Αυτά που λέει δεν έχουν καμία σχέση, γιατί δεν μιλάει 

συγκεκριμένα. Ότι να ναι λέει.  

κ. Γούνας:  Όταν πέρσι ο όμιλος και η εταιρεία Χαβαλές μας κάλεσε, εμένα και τους 

υπόλοιπους 30 Σερραίους επιχειρηματίες και μας είπε ότι αναστέλλει τη λειτουργία της, 

καταλαβαίνετε τι ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι επιχειρηματίες, πάνω από 5 εκ. € έχασαν 

Σερραίοι επιχειρηματίες. Την μετέπειτα πορεία την βλέπετε σήμερα στην Σερραϊκή αγορά. 

Πολλές επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν επέλθει σε πολύ άσχημη κατάσταση εξαιτίας αυτής της 

πολύ μεγάλης ζημιάς.  

Παρόλα αυτά εγώ, και επειδή με την εταιρεία Χαβαλές, συνεργαζόμαστε εδώ και 15 

χρόνια ήρθα σε συνεννόηση μπορώ να πω με κάποιο άτομο, να δώσω αυτά τα χρήματα που 

όφειλε ο Α.Ο. στην εταιρεία Χαβαλές, έτσι ώστε η εταιρεία Χαβαλές να μπορέσει να τα 

διοχετεύσει σε διάφορες υποχρεώσεις γιατί και η εταιρεία Χαβαλές είχε έρθει σε πολύ δεινή 

οικονομική κατάσταση. Εγώ κύριοι όμως, παρόλο που έπρεπε να λειτουργήσω και σαν 

επιχειρηματίας είμαι και δημοτικός σύμβουλος, έδωσα αμέσως εντολή στον οικονομικό 

προϊστάμενο της υπηρεσίας μας ως όφειλα, και εκδόθηκε ένα ένταλμα 7.000 €, αυτό που 

οφείλει ο Α.Ο. στην εταιρεία Χαβαλές, να πληρωθεί η εταιρεία Χαβαλές. Όπως γνωρίζετε 

όμως κύριοι εγώ έχω και συνέταιρο, απαγορεύεται δηλαδή ο συνέταιρος μου, έχουμε αρκετούς 

ελεύθερους επαγγελματίες εδώ, να κινηθεί νομικά όπως του δίνει ο νόμος το δικαίωμα κατά 

του Δήμου ή κατά του Α.Ο.; Εγώ παρεπιμπτόντως θα ήθελα να πω ότι και ο Δήμος όφειλε 

στην εταιρεία Χαβαλές ένα ποσό περίπου 4.000 €. Σας ενόχλησα ποτέ κ. Αντιδήμαρχε για τα 

χρήματα αυτά ως Γούνας; Όχι. Άρα και με έναν συνέταιρο που είμαι 15 χρόνια μαζί, και 

γνωρίζετε τι σημαίνει συνέταιρος, περνάμε 15-18 ώρες μαζί επί 15 χρόνια, τα λέμε και τα 

συζητάμε όλα, τα προβλήματα, τις χαρές, τις λύπες, όλοι έχετε συνεταίρους, είναι κακό να 

συζητάς τα προβλήματα και πως θα βρεις τρόπους; Ένας επιχειρηματίας κύριοι όταν το 1993 

έγινε η πρώτη σχολή επιχειρηματία στις Σέρρες, μάλιστα εδώ στο Δ.Σ. κάναμε τα πρώτα μας 

μαθήματα, μόλις τελειώσαμε τα μαθήματα λάβαμε μια συστατική επιστολή από δυο 

κορυφαίους επιχειρηματίες. Τον κ. Δασκαλόπουλο και τον κ. Φιλίππου, μεγιστάνες του 

επιχειρηματικού κόσμου, ξέρετε τι μας έλεγαν; 4 πράγματα κύριοι, ότι ο επιχειρηματίας πρέπει 

να δουλεύει 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τι 

σημαίνει  24 ώρες  το  24ωρο, και  το  3ο  να  διαφυλάττει  τη  περιουσία  της  επιχείρησής του,  
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πράγμα το οποίο δεν έκανα εγώ εις βάρος της επιχείρησης μου και θα σας εξηγήσω στη 

διάρκεια, και το 4ο να κάνει ένα βήμα μπροστά από τον απέναντι επιχειρηματία, αυτό που 

έκανε δηλαδή ο συνέταιρος μου, κίνησε τη διαδικασία, ως όφειλε, νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας μου από την ώρα που βγήκα δημοτικός σύμβουλος, άλλαξα και έβαλα τον συνέταιρο 

μου για να προλάβω όλα αυτά τα κακά. Και ο επιχειρηματίας συνεταίρος μου κίνησε τη 

διαδικασία για να κάνει όπως ορίζει ο νόμος κατάσχεση εις χείρας τρίτων, στον Α.Ο.  

Όταν ήρθε το κατασχετήριο από την εταιρία Χρήστος Μπάμπλας – Γιώργος Γούνας 

Ο.Ε. με δικαστικό επιμελητή στην υπηρεσία μας, έλεγε ότι βάσει του νόμου τάδε, πρέπει τα 

χρήματα αυτά ενώ πρέπει να αποδοθούν στην εταιρεία Χαβαλές να αποδοθούν στην εταιρεία 

Χρήστος Μπαμπλάς – Γιώργος Γούνας Ο.Ε. Με ειδοποίησαν αμέσως οι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας μου, πήγα ακριβώς στην υπηρεσία, όπου πράγματι είδα τον δικαστικό επιμελητή, 

νόμιμα να λέει ¨κ. Γούνα υπάρχει κατασχετήριο από την εταιρεία Χρήστος Μπαμπλάς – 

Γιώργος Γούνας Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Χρήστο Μπαμπλά, που ζητάει να γίνει 

κατάσχεση εις χείρας τρίτων¨. Έχουμε νομικούς αξιολογότατους να σας πουν τι σημαίνει 

κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Εγώ όμως επειδή σας είπα ότι δεν λειτούργησα ως 

επιχειρηματίας, αυτά που μας συμβούλεψαν οι δύο κορυφαίοι επιχειρηματίες, συμβουλεύτηκα 

έναν νομικό της υπηρεσίας τον κ. Σταβλά, πήρα τηλέφωνο και του είπα ¨κ. Σπύρο υπάρχει ένα 

κατασχετήριο εις χείρας τρίτων από την εταιρεία την οποία κατά 50% μέτοχος είμαι εγώ και 

που λέει τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στην εταιρεία¨, έστειλα με φαξ το κατασχετήριο στον 

κ. Σταβλά ο οποίος αμέσως μου είπε ¨Γιώργο έχεις δικαίωμα η εταιρεία να το κινήσει, αλλά 

επειδή πτωχευτική η εταιρεία η υπόθεση θα χαθεί εκτός αν υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία στο 

δικαστήριο. Και σε συμβουλεύω να κρατήσεις τα χρήματα μέχρι να ενημερωθεί ο σύνδικος¨. 

Πράγματι δίνω εντολή στον οικονομικό επιμελητή του Α.Ο. τον κ. Σαμαρά Ευάγγελο, ¨κ. 

Σαμαρά ακούσατε τι είπε ο νομικός, θα κρατήσετε τα χρήματα στο συρτάρι γιατί μας το δίνει 

το δικαίωμα αυτό και ο νόμος¨. Σας είπα και προηγουμένως ότι η οικονομική … του Α.Ο. 

είναι 80.000 €, όπως γνωρίζετε όλοι, εγώ είμαι καινούργιος, εσείς είστε πιο παλιοί, ο 

οικονομικός προϊστάμενος και ο ταμίας του Δήμου ή του Α.Ο., βάσει νόμου δικαιούται να 

κρατάει στο συρτάρι του, στο ταμείο του, το 10% της επιχορήγησης. Δηλαδή 80.000 € 

παίρνουμε εμείς επιχορήγηση, 8.000 € έχουμε δικαίωμα να κρατάμε ανά πάσα στιγμή κάθε 

μέρα, κάθε ώρα στο ταμείο του Α.Ο. χωρίς να δίνουμε δικαίωμα σε κανέναν, για να 

εκπληρώσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Άρα είμασταν καλυμμένοι και από αυτή την 

πλευρά. Και εγώ κύριοι δεν λειτούργησα τότε ως επιχειρηματίας κατά του συνεταίρου μου και 

ενημέρωσα εγώ ο ίδιος τον σύνδικο, ο ίδιος ενημέρωσα τον σύνδικο, ¨κ. σύνδικε υπάρχει αυτό 

το κατασχετήριο¨, πράγματι ο κ. σύνδικος μετά τρεις μέρες, αφού μου αναγνώρισε ότι 

¨πράγματι εκπλήσσομαι που με ενημερώσατε¨, θα σας πω αργότερα γιατί τον ενημέρωσα, 

έστειλε χαρτί στον Α.Ο.  που λέει ότι η υπόθεση πάει στα δικαστήρια. Τότε έδωσα εντολή 

στον κ. Σαμαρά, εφόσον ήρθε και το χαρτί από τον σύνδικο και εφόσον ορίστηκε δικάσιμος 

στις 11/8, τα χρήματα αυτά να μείνουν στο ταμείο του Α.Ο. νόμιμα γιατί όπως σας εξήγησα 

δικαιούμαστε το 10%.  

Από εκεί και πέρα, κάποιοι θέλησαν να πλήξουν τον Γιώργο Γούνα, όχι ως δημοτικό 

σύμβουλο, ως επιχειρηματία όμως και τον συνέταιρο μου. Ο συνέταιρος μου είναι 

επιχειρηματίας, δεν έχει κανέναν λόγο επειδή εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος να μην κινήσει 

και να μην ακολουθήσει τον νόμο και να κυνηγήσει το συμφέρον της εταιρείας. Ορίστηκε 

λοιπόν δικάσιμος στις 11/8, λόγω του ότι είναι μήνας των διακοπών και παίρνουν όλοι άδειες, 

ορίστηκε νέο δικαστήριο για τις 13/10. Εγώ επειδή ήξερα ακριβώς τι θα συμβεί και επειδή είχα 

μια έντονη διαμάχη με τον συνέταιρο μου, ο οποίος ήθελε να προστατέψει τα συμφέροντα της 

εταιρείας, έχουμε κι εμείς υπαλλήλους κύριοι, πλήγηκε η εταιρεία μου με πολλά χιλιάδες € 

που  κάποιοι  αδυνατούν  να  το πιστέψουν.  Μια  εβδομάδα  πριν το δικαστήριο, εγώ πλήρωσα 

από την τσέπη μου στον συνέταιρο μου το μισό ποσό και η εταιρεία «Γούνας–Μπαμπλάς»  δεν 
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παρέστη στο δικαστήριο, οπότε είπα και στον κ. Σαμαρά ότι μπορεί να ακυρώσει το ένταλμα 

και να το τοποθετήσει πάλι στο λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς όπως και έγινε. Και από 

εκεί και πέρα κάποιο τηλεοπτικό κανάλι ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτά είχα να πω, 

πιστεύω ότι σας κάλυψα. Δεν πλήττομαι ως πρόεδρος γιατί έκανα το συμφέρον του Δήμου και 

το Α.Ο. Έκανα ένα λάθος όμως, έμπλεξα την εταιρεία μου αλλά είπαμε είμαστε δημοτικοί 

σύμβουλοι, όταν όμως χρειάζεται ο Δήμος τον δημοτικό σύμβουλο να λειτουργήσει ως 

επιχειρηματίας εκεί πρέπει να λειτουργούμε και σαν επιχειρηματίες. Γι’ αυτό σας έφερα και το 

παράδειγμα του κ. Σαουλίδη, που επαναλαμβάνω, εγώ είμαι πολύ μικρός να κρίνω τον Στέλιο 

Σαουλίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη του Α.Ο., τον κ. Νυκτοπάτη και τον κ. 

Παπαδόπουλο, που πραγματικά όταν ήρθε το θέμα στο Δ/κό Συμβούλιο, χαίρομαι να έχω 

τέτοιους συναδέλφους.  

Θα σας αναφέρω … 

κ. …: Ήμουν εγώ παρών; 

κ. Γούνας: Στο πρώτο συμβούλιο. 

κ. …: Όταν δεν συζητήθηκε. Τέθηκε αλλά δεν συζητήθηκε.  

κ. Γούνας: Υπάρχουν τα πρακτικά που λέει ο κ. Νυκτοπάτης ¨υπάρχει μια νόμιμη 

διαδικασία που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, η διαδικασία είναι πραγματικά νόμιμη, υπάρχει 

κατάσχεση εις χείρας τρίτου, σαν τρόπος αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί θα το πω όπου 

χρειαστεί, δεν ζημίωσες τον Α.Ο. ούτε κατά ένα € και δεν πήγες πραγματικά να πάρεις ούτε 

ένα € που δεν σου ανήκε και θα το πω δημόσια όσο πιο δυνατά γίνεται¨, συνεχίζει ο κ. 

Νυκτοπάτης, ¨το λέω και θα το πω όπου χρειαστεί, δεν πήγες να φας με την κακή έννοια ούτε 

ένα €¨. Συνεχίζουμε, ο κ. Σαμαράς, αυτά που σας διαβάζω δεν είναι λόγια δικά μου αλλά του 

Δ/κού Συμβουλίου και πράγματι χαίρομαι να έχω τέτοιους συναδέλφους, ο κ. Σαμαράς είναι ο 

οικονομικός προϊστάμενος του Α.Ο., ¨στις 9/10 κατατίθενται τα χρήματα πάλι στον 

λογαριασμό του Α.Ο. του Δήμου Σερρών στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό που … 

όπως εγώ τα έβγαλα¨, κατά εντολή δική μου, ¨εγώ τα έβαλα πίσω, δηλαδή ποτέ δεν πήρε 

χρήματα κανένας Γούνας, κανένας Μπαμπλάς, ούτε η εταιρεία του κ. Μπαμπλά. Τα χρήματα 

τα είχα εγώ, ξαναμπήκαν μέσα με το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος και ξαναμπήκαν μέσα 

και δεν χρησιμοποιήθηκαν πουθενά¨. Αυτά είχα να πω, απλώς θέλω ότι ο επιχειρηματίας 

βάλλεται και βάλλεται αδίκως. Όλοι βλέπετε, και οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους, κάνουν 

διαμαρτυρίες, βουβός ο πόνος του επιχειρηματία όταν διεκδικεί τα χρήματα. Κάθε μέρα είμαι 

παρών, και ο κ. Αντιδήμαρχος, έχω δει επιχειρηματίες με σκυμμένο το κεφάλι, με πόνο βουβό 

να διεκδικήσουν τα χρήματα από τον δήμο, δεν ήρθε ποτέ κανένας να κάνει καμιά 

διαμαρτυρία. 5 εκ. € χάθηκαν στην Σερραϊκή αγορά, κανένας από εμάς δεν ήρθε για να σας πει 

τον πόνο του. Έτσι όμως είναι η ζωή.  

κ. Αναστασιάδης: Μια κουβέντα θα πω εγώ, δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Εγώ έχω 

πάθει ζημία από την εταιρεία Χαβαλές διότι εγώ έχω χάσει πάνω από ένα χρόνο ενοίκια που 

ούτε καν καταδέχθηκα να πάω στον σύνδικο να ζητήσω τα λεφτά μου. Τι να ζητήσω; Εγώ 

είμαι παθών, εγώ έχω χάσει ένα χρόνο ενοίκια, δεν πήγα όμως στον σύνδικο.  

κ. Νυκτοπάτης: Θέλω να πάρω το λόγο γιατί αναφέρθηκε μόνο ένα κομμάτι από όσα 

αναφέρθηκαν τότε στο Δ.Σ. του Α.Ο. το οποίο ευχαρίστως να επαναλάβω. Συμφωνώ, 

πραγματικά η εταιρεία του κ. Γούνα είχε να διεκδικήσει χρήματα που της ανήκαν, χρήματα 

που είχα να λαμβάνει από την συγκεκριμένη Α.Ε. η οποία πτώχευσε. Το λέω και το 

επαναλαμβάνω. Το ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό, ο πολιτικός τρόπος με τον 

οποίο πήγε να γίνει η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, εκεί είναι το όλο ζήτημα, και 2ον το 

πώς χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα του προέδρου του Α.Ο. για να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή 

και τι συνέπειες θα είχε νομικές και κατ’ επέκταση οικονομικές στους Σερραίους που είχαν 

επίσης λαμβάνεις από την εταιρεία αυτή που πτώχευσε. Όπως είπε ο κ. Γούνας, το χρέος ήταν 

υψηλό. Στις 12/2/2009 πραγματικά ο κ. Γούνας πέτυχε με την εταιρεία του… 
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κ. Πρόεδρος:   Ο συνέταιρος του κ. Γούνα.  

κ. Νυκτοπάτης: Η εταιρεία. Είναι ομόρρυθμη εταιρεία. Έβγαλε διαταγή πληρωμής πριν την 

κήρυξη, την δικαστική κήρυξη πτώχευσης της εταιρείας, η οποία επιδόθηκε στις 12 

Φεβρουαρίου. 26 Μαρτίου του 2009 δημοσιεύεται πια η δικαστική απόφαση με την οποία η 

εταιρεία Χαβαλές κηρύσσεται σε πτώχευση επισήμως. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις 30 που 

έγινε και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων, η εταιρεία αυτή δεν κάνει κάποια πράξη …, εκτέλεση 

είναι όταν πετυχαίνουμε να βγάλουμε μια τέτοια απόφαση, η διαδικασία που κάνουμε μετά για 

να εισπράξουμε … αν αυτός που έχει καταδικαστεί για να μας πληρώσει δεν μας πληρώνει 

τότε έχουμε … ο νόμος δίνει διάφορες δυνατότητες και μία από αυτές είναι η κατάσχεση εις 

χείρας τρίτων. Το οποίο σημαίνει ότι ο Α χρωστάει ένα ποσό στον Β, και ο Β χρωστάει ένα 

ποσό στον Γ και λέει ο νόμος ότι μπορεί ο Γ να κατάσχει εις χείρας του Α, ότι έγινε και εδώ. 

Στις 26/6/2009 υπογράφεται το ένταλμα πληρωμής για την εταιρεία Υιοί Χαβαλέ και εδώ να 

διορθώσω τον κ. Γούνα σ’ αυτό που είπε ότι ¨όλα έγιναν από τον εκπρόσωπο του και ότι δεν 

είχε γνώση¨, η δική μας η παράταξη δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ίδιος ο κ. Γούνας δεν είχε 

γνώση της κίνησης που θα έκανε ο συνέταιρος του και το στηρίζουμε στους εξής λόγους, σε 

τρεις βάσεις, ο ένας είναι η λογική, είναι αδιανόητο σε μια εταιρεία, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. 

Γούνας, όλα τα συζητάμε, όλα τα λύνουμε, τις χαρές και τις λύπες, ότι ο εκπρόσωπος μαθαίνει 

μόνος του ένα χρέος του Α.Ο., ότι κοινοποιεί χωρίς να έχει ενημερώσει την υπηρεσία που όλος 

τυχαίως διοικεί ο πρόεδρος. Ο 2ος λόγος είναι οι ημερομηνίες, από τον Φεβρουάριο και ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστεί η διαταγή πληρωμής δεν υπάρχει καμιά κίνηση. Όμως 

στις 26 που υπογράφεται το ένταλμα, τέσσερις μέρες μετά που στην ουσία δεν είναι τέσσερις 

γιατί μεσολαβεί και Σαββατοκύριακα, σπεύδει η εταιρεία να επιδόσει το κατασχετήριο στον 

Α.Ο., είναι πολύ μεγάλες … Και 3ον, θα χρησιμοποιήσω αυτά που έμαθα στην υπηρεσία όταν 

πήγα να ενημερωθώ, ρώτησα τον οικονομικό προϊστάμενο τον κ. Σαμαρά και ήταν παρών και 

ο κ. Χρυσανθίδης ειδικός συνεργάτης του κ. Γούνα, μου είπε κάποια πράγματα και θα τα πω, 

τον ξαναπήρα τηλέφωνο την Παρασκευή για να τον ρωτήσω αν μπορώ ότι μου είπε να τα 

χρησιμοποιήσω και μου είπε ¨ναι, ότι σου είπα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δημόσια¨. Ο κ. 

Χρυσανθίδης μου είπε ότι δόθηκε το ένταλμα αυτό να υπογραφεί στον κ. Γούνα και ότι ο ίδιος 

ο κ. Γούνας τους είπε αυτό το πράγμα μην το δίνετε γιατί οι δικηγόροι μου ενημέρωσαν ότι 

υπάρχει ένας νόμιμος τρόπος για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εταιρείας. Ήρθε το 

κατασχετήριο στις 30 του μηνός στις 8.45 το πρωί και συζητούσαν ο κ. Σαμαράς με τον κ. 

Χρυσανθίδη αν πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα ή όχι. Εκταμιεύτηκαν για να δοθούν στην 

εταιρεία του κ. Γούνα, ο κ. Χρυσανθίδης προβληματίστηκε, κάτι δεν του άρεσε και ρώτησε 

και τον κ. Σταβλά όπως είπε και ο κ. Γούνας και του είπε ότι δεν πρέπει να δοθούν τα χρήματα 

αυτά και ότι δεν ήταν νομικά ορθό. Στις 6 Ιουνίου ο σύνδικος … αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

προς την εταιρεία του κ. Γούνα με την οποία ζητάει την αναστολή της κατάσχεσης 

στηριζόμενοι στο άρθρο 25 του … το οποίο είναι ξεκάθαρο και λέει ότι ¨σε περίπτωση που 

κάποιος έχει πτωχεύσει είναι άκυρη κάθε πράξη άμεσης εκτέλεσης¨. Οπότε δεν υπάρχει θέμα, 

νομικός και μάλιστα ο κ. Σταβλάς, να άφησε οποιαδήποτε ελπίδα να κερδηθεί ένα τέτοιο 

δικαστήριο. Ο μόνος τρόπος για να μην ακυρωνόταν η κατάσταση αυτή γιατί πράγματι αν δεν 

αντιδράσει ο σύνδικος … η κατάσχεση ενεργοποιείται αφού περάσει η προθεσμία ανακοπής 

όπως λέμε και ο μόνος τρόπος ήταν να είναι ένας σύνδικος αμελής ή ένας σύνδικος ο οποίος 

δεν γνώριζε τον νόμο ή ένας σύνδικος που κάποιος θα τον είχε πείσει να μην κάνει … Δεν 

υπήρχε καμία άλλη περίπτωση.  

κ. Γούνας: Υπάρχει ακόμα μία περίπτωση.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Γούνα να ολοκληρώσει ο συνάδελφος και μετά.  
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κ. Νυκτοπάτης:  … οι ερωτήσεις είναι αυτές που έχουμε θέσει. Το ηθικό μέρος, ο 

πρόεδρος του Α.Ο. έχοντας την ιδιότητα αυτή δίνει την εντολή να μην πληρώσετε στον 

Χαβαλέ, όλη η πόλη έχει να παίρνει και δεν είναι μόνο οι προμηθευτές, είναι και οι υπάλληλοι 

οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς δουλειά, και πραγματικά είχαν ανάγκη τα χρήματα αυτά. Δεν 

ήταν ανάγκη να εισπράξει όλο το ποσό που θα δινόταν, γιατί όπως γνωρίζετε γι’ αυτό και 

απαγορεύουν οι προσωπικές … γι’ αυτό ο σύνδικος συγκεντρώνει όλη την περιουσία που 

υπάρχει του πτωχεύσαντα, συγκεντρώνει τις απαιτήσεις όλων που έχουν να παίρνυν και 

κάνουμε κάποια διαδικασία συμμετρικά. Και από ότι ακούγεται δεν ήταν τόσο μεγάλη η 

περιουσία που θα συγκεντρωνόταν, νομίζω λίγα χρήματα θα πάρουν όσοι έχουν να πάρουν. 

Και ενώ έχουν συμβουλευτεί νομικούς, και λέει ο κ. Γούνας ότι ¨βρήκαμε αυτόν τον νόμιμο 

τρόπο¨, μας κάνει εντύπωση το πώς δεν ενημερώθηκε νομικά και με την άλλη ιδιότητα του 

προέδρου του Α.Ο. Τα χρήματα αυτά βγήκαν για να δοθούν στην εταιρεία, ο Α.Ο. όμως δεν 

μπόρεσε να τα δώσει πριν περάσουν 8 ημέρες, 2ον έπρεπε να δηλώσει για να γίνουν όλα 

νόμιμα στην γραμματέα του ειρηνοδικείου Σερρών ότι υπάρχει …, πράγματα που δεν έχουν 

γίνει καν. Συνεχίζεται η διαδικασία, αυτό μου κάνει εντύπωση, πάει … γνωρίζουμε ότι δεν 

μπορεί να γίνει, ότι θα ακυρωθεί, εκείνη την ημέρα στα δικαστήρια πάρθηκε αναβολή, … τα 

ασφαλιστικά μέτρα τα κάναμε μετά τον Αύγουστο, παραστάθηκε η εταιρεία του κ. Γούνα με 

δικηγόρο και δόθηκε αναβολή για τις 13/10 και υπάρχει το μεγάλο ερώτημα ότι, ακόμα και αν 

έγινε αυτό το μεγάλο λάθος, πολιτικά λάθος, νομικά λάθος, όπως θέλετε πείτε το, σίγουρα οι 

δικηγόροι, όποιο δικηγόρο και να ρώτησαν και τελειόφοιτο νομικής να ρωτούσαν …, γιατί τα 

χρήματα αυτά που πιστεύουμε πραγματικά όπως δήλωσε και ο κ. Γούνας ότι δεν βγήκανε, δεν 

έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε, γιατί αργούν να επιστρέψουν, είναι πάρα πολύ καιρό έξω, 

παρόλο που ο ταμίας έχει δικαίωμα να κρατήσει αυτό το ποσό. Από την ώρα όμως που δεν 

υπάρχει περίπτωση το δικαστήριο αυτό να κερδηθεί, και αυτός είναι ο λόγος που δεν 

παραστάθηκε η εταιρεία του κ. Γούνα κατά την εκτίμηση μας, γιατί δεν είχαν λόγο να 

παρασταθούν και δεν είχαν κάτι να προτείνουν στο δικαστήριο αυτό, για ποιο λόγο λοιπόν τα 

χρήματα μένουν τόσο πολύ καιρό έξω από τον τραπεζικό λογαριασμό του Α.Ο.  

κ. Παπαδόπουλος:  Εγώ πρώτα θέλω να καταθέσω την άποψη μου όσον αφορά όλους 

τους Προέδρους των Α.Ο. Όσο αφορά το ηθικό κομμάτι δεν έχω να πω σε κανέναν τίποτα 

απολύτως, όποιος θέλει να καταθέσει και να λέει ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο, εγώ 

δεν θέλω να ακούω εδώ μέσα ότι μπήκα εγώ και εξοικονόμησα 50.000, ο άλλος φόρτωσε 

άλλες 50.000, θεωρώ ότι ο καθένας έχει μια δικιά του πολιτική και διαχειρίζεται τα πράγματα 

του Α.Ο. με τον δικό του τρόπο. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει ανηθικότητα, αυτό το λέω από 

την αρχή και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο.  

Το 2ο, σήμερα περίμενα τον κ. Γούνα να κάνει μια γενναία πράξη, να έρθει εδώ, γιατί 

το θέμα είναι πολιτικό και να πει, ¨σας ζητάω συγγνώμη¨, και είναι πολύ να ξέρετε στην 

πολιτική η συγγνώμη είναι μια γενναία πράξη, το να έρθει εδώ και να απολογείται πως και 

γιατί δεν μπήκαν τα 8.000 μέσα, ή βγήκαν ή ξαναμπήκαν, δεν είναι γενναίο. Εγώ θα σας 

παρακαλούσα πάρα πολύ να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος γιατί είναι ένα λάθος, προκαλείτε 

και την Σερραϊκή κοινωνία η οποία έχει να παίρνει, εγώ αποδέχομαι αυτό που λέτε, είστε 

επιχειρηματίας και καλά κάνετε, πρέπει να παίρνετε λεφτά και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να 

γίνεται, αλλά αυτός που ανακατεύεται με τα κοινά να ξέρει ότι … κάθε κίνηση που κάνει 

κρίνεται και κατακρίνεται και γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Αυτή είναι η 

διαφορά και γι’ αυτό ακριβώς σας κάνω έκκληση να ζητήσουμε συγγνώμη για μια πράξη η 

οποία δεν είχε σκοπιμότητα αλλά δυστυχώς πολιτικά … Αυτά είχα να πω, δεν θα πω τίποτα 

άλλο, το νομικό κομμάτι μας το κάλυψε. Εγώ συμφωνώ στο ότι αυτή τη στιγμή θα περίμενα 

μια συγγνώμη γιατί είναι πολιτικό το θέμα.  
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κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα σε κάποια σημεία να αναφερθώ γιατί λεπτομερώς και ο κ. 

Γούνας από την πλευρά του και ο κ. Νυκτοπάτης το όλο ιστορικό το ανέπτυξαν αλλά ο 

καθένας από την πλευρά του παρουσιάζοντας ο κ. Γούνας από την πλευρά του τα στοιχεία 

όπως πίστευε ότι ήταν βολικό να τα παρουσιάσει.  

Το 1ο που ήθελα να πω είναι ότι όταν υπάρχει μια πτώχευση ξέρουμε ότι υπάρχει μια 

επιχείρηση η οποία πτώχευσε επειδή είχε λιγότερα από αυτά που χρωστούσε. Αυτά τα οποία 

έχει, ή αυτά που έχει να παίρνει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν να πάρουν οι 

πιστωτές μεταξύ των οποίων και ο κ. Γούνας. Επειδή ήταν λάθος υπέρ των επιχειρηματιών, 

ήθελε να δείξει ότι συμπάσχει μαζί τους επειδή και ο ίδιος είναι ένα κομμάτι από αυτούς. 

Έπρεπε με υψηλό φρόνημα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ο νόμος λέει ότι αυτά που είναι 

περιουσία της πτωχευσάσης επιχείρησης, επειδή είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν να 

παίρνουν οι πιστωτές, θα μοιραστούν αναλογικά σε όλους. Το να προσπαθήσουμε εμείς, 

μολονότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να μοιραστούν αναλογικά, να πάρουμε τα δικά μας κατά 

προτίμηση, αυτό σημαίνει ότι πάμε να ενεργήσουμε εις βάρος των συναδέλφων μας. Αυτό δεν 

νομίζω ότι είναι ούτε … ούτε ευπρεπές. Αλλά είναι μια λεπτομέρεια, στο κάτω – κάτω στο … 

επάγγελμα στη ζωή είναι σκληρός ο ανταγωνισμός, υπάρχουν και χτυπήματα και κάτω από τη 

μέση που λέει ο λόγος, θα έλεγα ότι μερικές φορές με σκληρότητα αντιμετωπίζουμε τα 

πράγματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το ξεπερνώ, αν και όταν έχουμε και κάποιο 

αξίωμα πρέπει να μην το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα.  

Έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο, ο κ. Γούνας δεν θα ήθελε να κάνει την ενέργεια αυτή 

αλλά την έκανε ο συνεταίρος του. Για να δούμε όμως, τον Ιούνιο, ενώ πριν τρεις μήνες η 

εταιρεία του κ. Γούνα δεν κινήθηκε καθόλου, δεν έκανα καμιά ενέργεια, στις 26 Ιουνίου 

υπογράφεται το ένταλμα για πληρωθεί ο κ. Μπαμπλάς. Μέσα σε 4 μέρες ενήργησε ο 

συνεταίρος του κ. Γούνα, πως το έμαθε ο συνεταίρος του κ. Γούνα; Τα Μ.Μ.Ε. 

πληροφορήθηκαν τι εντάλματα υπέγραψε ο ταμίας του Α.Ο. και έμαθε ο συνεταίρος του, όχι ο 

ίδιος; Και είναι και συνεταίροι, ο ένας δεν μίλησε στον άλλον καθόλου αυτές τις 4 μέρες; Μην 

αστειευόμαστε. Πήγαν τα εντάλματα στον κ. Γούνα, είδε ο κ. Γούνας ότι υπάρχει ένταλμα για 

να πληρωθεί ο Χαβαλές και αμέσως μέσα σ’ αυτό το διάστημα των 4 ημερών άμεσα ειδοποιεί 

τον συνεταίρο του και οι δυο συμμετέχουν. Φυσικά δεν θα πήγαινε ο ίδιος ο κ. Γούνας να 

κινηθεί κατά του εαυτού του και να ζητήσει από τον εαυτό του τα λεφτά, γιατί όταν τα ζητάμε 

από τον Α.Ο. τα ζητάμε από τον πρόεδρο. Ήταν επόμενο ο συνεταίρος του κ. Γούνα να κινηθεί 

με μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε 4 μέρες έγινε αυτό το οποίο έγινε. Στη συνέχεια ακούσαμε να 

διευκρινίζει, να λέει μια λεπτομέρεια ο κ. Νυκτοπάτης, όχι όπως είπε ο κ. Γούνας ότι εκείνος 

μολονότι δεν δεχόταν αυτά τα οποία έκανε ο συνεταίρος του και ήταν αντίθετος με όσα έκανε 

ο συνεταίρος του, ήθελε να σταματήσει την ενέργεια του συνεταίρου του, πήρε εκείνος τον 

δικηγόρο και πήρε ποιες πληροφορίες πήρε, πληροφορούμαστε ότι στο γραφείο του ταμία 

παρευρίσκονται και ο κ. Χρυσανθίδης και λέει ο κ. Χρυσανθίδης ότι αυτός πήρε τηλέφωνο 

επειδή κάτι δεν του φαινόταν καλά ότι πάει και του είπαν να μην προχωρήσει αυτή η ενέργεια 

και δεν προχώρησε. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν.  

Και να προχωρήσω και παραπέρα, τα λεφτά αυτά δεν ήταν να τα πάρει, τους είπαν να 

μην τα δώσουν στην εταιρεία του κ. Γούνα, ταυτόχρονα δεν τα δίνουν και στον κ. Χαβαλέ και 

μένουν στο ταμείο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα 

άλλο, απλώς το αποδεχόμαστε. Τον Σεπτέμβριο, υπάρχει μια επιστολή του κ. Κουτρουβέλη 

προς τον ταμεία που του ζητάει να του παρουσιάσει τα στοιχεία τα λογιστικά, του τι συνέβη, 

κωφεύει ο ταμίας και σε μια εβδομάδα πηγαίνει 2η επιστολή αυστηρή και επιμένει ο κ. 

Κουτρουβέλης ¨θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε τι γίνεται¨ και τότε μετά από δυο μέρες 

αναγκάζονται και τακτοποιείται το θέμα με το να επιστραφούν τα λεφτά. Ισχυρίζεται ο κ. 

Γούνας ότι τα τακτοποίησε αυτός, ότι έκανε τη θυσία και έδωσε τα λεφτά στον συνεταίρο του 

για να μην διεκδικήσει τίποτα.  
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Αφού πλέον τακτοποιήθηκε στο θέμα μέσα στην εταιρεία του κ. Γούνα με τέτοια 

γενναία χειρονομία του, να ικανοποιήσει τον συνεταίρο του ώστε να μην υπάρχει πλέον 

απαίτηση, αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν είχε κανέναν  λόγο ο Α.Ο. να σταματήσει και έπρεπε 

να προχωρήσει την ροή. Τα λεφτά αυτά υποτίθεται ότι δόθηκε το ένταλμα για να δοθούν στην 

εταιρεία του κ. Χαβαλέ ή στους ίδιους. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση και για να 

τακτοποιηθεί το θέμα, δεν κατατίθενται τα λεφτά στον σύνδικο και πηγαίνουν πίσω στο 

ταμείο; Αυτά είχα να πω. 

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά μου ζήτησα 

ενημέρωση από τη στιγμή που το θέμα αυτό μέσα στους δικαστικούς κύκλους είχε πάρει 

μεγάλη έκταση. Έκανα, αναγκάστηκα να κάνω 3 αιτήσεις για να ενημερωθώ όσον αφορά για 

το ταμείο Εσόδων και Εξόδων αλλά και για το συγκεκριμένο θέμα, τι συμβαίνει με το θέμα 

Χαβαλέ. Η απάντηση ζήτησα να είναι γραπτώς. Πήρα μετά από την 3η αίτηση ένα έγγραφο 

που μου έλεγε, ¨περάστε να ενημερωθείτε¨.  

κ. Γούνας: Ψέματα, από το πρώτο έγγραφο το πήρατε.  

κ. Σαμπάνης: Τελικά δεν ενημερώθηκα ποτέ. Ζήτησα γραπτώς γιατί έτσι το ζήτησε 

και ο δικηγόρος μου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και κάτι άλλο, όπως ειπώθηκε εδώ τα 

χρήματα αυτά βγήκαν για έναν συγκεκριμένο σκοπό, να πληρωθεί η εταιρεία Χαβαλές, όταν 

λοιπόν βγήκαν αυτά τα χρήματα βγήκαν με επιταγή για τον κ. Χαβαλέ, τελικά βρίσκουμε ότι η 

εταιρεία αυτή είναι σε πτώχευση, τα χρήματα αυτά έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στο ταμείο 

του Α.Ο. ή αφού βγήκαν να πάνε στο Τ.Π. και Δ. και όποιος έχει το έννομο συμφέρον να τα 

διεκδικήσει και να τα πάρει. Αυτή νομίζω ότι ήταν η σωστή σειρά με την οποία έπρεπε να 

γίνουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πολύ 

νωρίς, από την άνοιξη ακόμη και η παύση πληρωμών εκ μέρους της εταιρείας Χαβαλέ ήταν 

στις 15/1/2009 και πρέπει να ξέρουμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις δίνεται μια προθεσμία 

αναγγελίας κατατεθείσεων, δηλαδή όσοι έχουν λαμβάνειν από την εταιρεία Χαβαλές, μπορούν 

και πάνε και τα δηλώνουν στον σύνδικο της επιχείρησης που πτώχευσε. Εδώ έχω μια λίστα 

από πολλούς επιχειρηματίες αλλά και από εργαζομένους στην εταιρεία Χαβαλές οι οποίοι 

πήγαν και δήλωσαν ότι ¨μου οφείλει εμένα η εταιρεία Χαβαλέ αυτό το ποσό¨ και γράφτηκαν 

σ’ αυτή τη λίστα η οποία ονομάζεται ¨Πίνακας Αναγγελθέντων Πιστωτών¨ και από εδώ το 

όνομα της εταιρείας του κ. Γούνα, της Ο.Ε., απουσιάζει. Γιατί λοιπόν δεν δήλωσε και η 

εταιρεία του κ. Γούνα να μπει μέσα σε μια σειρά πιστωτών, 65 είναι εδώ, να γίνουν 66; 

κ. Αγγελίδης: Τι ημερομηνία έχει; 

κ. Σαμπάνης: Καταρχήν 10/7 είχαν γίνει όλα αυτά και αυτό ήταν γνωστό. Αυτό δεν 

είναι κρυφό, γίνεται γνωστό εκ μέρους του συνδίκου, όσοι έχουν λαμβάνειν να πάνε και να 

δηλώσουν και να περάσουν σ’ αυτή τη λίστα έτσι ώστε η περιουσία κάποια στιγμή που θα 

μοιραστεί να μοιραστεί αναλογικά σε όλους αυτούς που αναφέρονται μέσα σ’ αυτόν τον 

πίνακα. Άρα λοιπόν και αυτό έτσι λύθηκε. Τώρα όσο για τα άλλα που ειπώθηκαν εδώ έχω 

κάποιες ενστάσεις αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά, τα νομικά τα ακούσαμε, και μας 

μπέρδεψαν πιθανώς τους περισσοτέρους γιατί δεν είμαστε νομικοί, εδώ να πούμε απλά ότι 

κάποιος δημοτικός σύμβουλος ή πρόεδρος όπως αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Γούνας στον Α.Ο., 

χρησιμοποίησε τη θέση του για να επωφεληθεί η εταιρεία του. Με δυο λόγια δηλαδή αυτό. 

Υπάρχει τρόπος να διεκδικήσει κάποιος χρήματα νομικά αλλά νομίζω ότι δεν τηρήθηκε η 

νομική οδός όπως έπρεπε. Θα πρέπει πέρα από όλα αυτά να είμαστε και ευαίσθητοι, η ευθιξία 

είναι νομίζω ένα από αυτά που πρέπει να διέπουν έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο. Το να ζητάει 

συγγνώμη κανείς νομίζω ότι δεν είναι κακό, αλλά από εκεί και πέρα και όταν δεν θέλουμε να 

καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, και όταν σφάλλουμε και ζημιώνουμε είτε συνανθρώπους 

μας είτε το δημόσιο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι και το δημόσιο ζημιώθηκε κατά τι από αυτή 

την ιστορία, νομίζω να έχουμε την ευθιξία … 
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κ. Δήμαρχος: Πως ζημιώθηκε το δημόσιο; 

κ. Σαμπάνης: Κατέβαλλαν και φόρους τους οποίους δεν πήραμε πίσω, έπρεπε δηλαδή 

να γίνει εγκαίρως η αποστολή των χρημάτων, να επιδοθεί το ένταλμα πληρωμής και να μην 

αποδοθούν οι φόροι γιατί αποδόθηκαν οι οποίοι δεν επιστράφησαν στον Α.Ο., απλώς μπήκαν 

τα χρήματα στις 9/10 γιατί είχε δικαστήριο στις 13/10 και θα πρέπει να ξέρουμε ότι … και 

ακόμα ένα δικαστήριο στις 1 Μαρτίου 2010 για την ίδια υπόθεση.  

κ. Γούνας: Γι’ αυτό κράτησα την έκπληξη προς το τέλος για να απαντήσω πρώτα στον 

κ. Σαμπάνη. 

κ. Σαμπάνης: Όλο εκπλήξεις είσαι.  

κ. Γούνας: κ. Καθηγητά δεν σας διέκοψα, εγώ είμαι ένας ταπεινός επιχειρηματίας 

απόφοιτος γυμνασίου.  

κ. Πρόεδρος:   Μη διακόπτετε κ. Σαμπάνη.  

κ. Γούνας: Καταρχάς κ. Σαμπάνη στις 3 αιτήσεις που κάνατε και όποιος άλλος 

δημοτικός σύμβουλος έκανε στον Α.Ο., πήραμε αμέσως απάντηση ότι ¨κύριοι το ταμείο του 

Α.Ο. δεν είναι ένα χαρτί να το περιφέρουμε έξω, αλλά ελάτε τώρα στο ταμείο του Α.Ο. να σας 

ενημερώσουμε τώρα¨. Δεν πήγε κανείς κύριοι. Κανείς.  

κ. Σαμπάνης: Ούτε ο διευθυντής; 

κ. Γούνας:  Ούτε ο διευθυντής. Το ταμείο του Α.Ο. και του Δήμου δεν είναι χαρτιά να 

τα περιφέρουμε από εδώ και από εκεί όπως έκανε ο κ. Σαμπάνης. Θέλαμε ένα χαρτί και 

φωνάζαμε κάμερες. Απεναντίας … 

κ. Σαμπάνης: Είναι δημόσια έγγραφα. 

κ. Γούνας:  Δεν πήγε ο κ. Σαμπάνης, ούτε ο κ. Διευθυντής ενώ την ίδια ώρα 

ειδοποιήθηκαν να προσέλθουν στο ταμείο του Α.Ο. Ποιος να προσέλθει κύριοι; Ο διευθυντής 

του Α.Ο., όχι ο ξένος. Δεν πήγε ο διευθυντής του Α.Ο. γιατί ήξερε τι θα βρει και δεν πήγε και 

ο κ. Σαμπάνης γιατί ήξερε ότι θα βρει την αλήθεια. Και μιλάτε κ. Σαμπάνη εσείς για δημόσιο 

και δικαιοσύνη που έχετε στα δικαστήρια τρεις και λίγο για το θέμα της ΔΕΠΚΑ 

καταδικαστικές αποφάσεις; Που κάνατε συναυλίες με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με 7 και 17%; 

Μιλάτε εσείς … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Γούνα επί του συγκεκριμένου να μιλάτε.  

κ. Γούνας: Μίλησε για δικαστικές υποθέσεις κ. Πρόεδρε. Ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν 

μπορεί να μιλάει στον κ. Γούνα που δεν έχει πατήσει ποτέ στα δικαστήρια ο κύριος που εδώ 

και ένα χρόνο είναι συνεχώς στα δικαστήρια με το δημόσιο.  

Πάμε και στην άλλη έκπληξη, είπατε κ. Νυκτοπάτη, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, είσαι και 

επιχειρηματίας και άξιος δικηγόρος, είπατε λοιπόν ότι δεν μπορεί η εταιρεία, γιατί εξήγησα 

προηγουμένως ότι ο συνέταιρος μου τήρησε τον νόμο του επιχειρηματία, ότι πρέπει να είναι 

ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, εμείς κ. Σαμπάνη σφραγίσαμε τις 

επιταγές του κ. Χαβαλέ, είναι σφραγισμένες αλλά δεν μπήκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία να 

μπούμε στους 65 γιατί από τον κ. Χαβαλέ φάγαμε και 16 χρόνια ψωμί και κανείς μα κανείς 

ποτέ δεν δικαιώθηκε στα ελληνικά δικαστήρια. Ποτέ. Εμείς όμως σφραγίσαμε τις επιταγές και 

πάτε στην τράπεζα PROBANK να δείτε αν η εταιρεία Γούνας – Μπαμπλάς έχει σφραγισμένες 

επιταγές. Εδώ είναι ο κ. Ιωαννίδης μπορεί να σας τα πει.  

Είπατε κ. Νυκτοπάτη ότι εφόσον είναι πτωχευτική η εταιρεία, και εσείς κ. Μωυσιάδη, 

ότι κανείς μα κανείς όταν είναι πτωχευτική η εταιρεία δεν δικαιούται να πάρει χρήματα. Εδώ 

είναι η έξυπνη κίνηση που έκανε ο συνέταιρος μου και δεν την έκανα εγώ. Εμείς και άλλες 

τρεις Σερραϊκές επιχειρήσεις κύριοι κηρύξαμε τον αγώνα για μη νόμιμη πτωχευτική εταιρεία 

του Χαβαλέ. Το λέει ο νόμος αυτό κ. Νυκτοπάτη, έχουμε δικαίωμα; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 

Ποινικό αδίκημα. Αυτό έκανε η εταιρεία του Χρήστου Μπαμπλά, ένα βήμα μπροστά. Άρα 

αντιστρέφω αυτά που έλεγαν οι αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, ότι κάναμε το βήμα παραπάνω.  
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Εμείς και άλλες τρεις Σερραϊκές επιχειρήσεις, όπως μας δίνει ο νόμος το δικαίωμα, να 

καταφερθούμε κατά της πτωχευτικής εταιρείας με ποιο νόμο; Με το νόμο της μη ορθής 

πτώχευσης. Όπως λέει ο νόμος. Ψηφίζονται οι νόμοι, άρα απαντώ και σ’ αυτό το ερώτημα 

αγαπητέ κ. Μωυσιάδη και κ. Νυκτοπάτη.  

Και είπε ο κ. Παπαδόπουλος για μια συγγνώμη. Κ. Παπαδόπουλε, αν οφείλω να πω 

συγγνώμη και στο Δ.Σ. είναι συγγνώμη μόνο στον συνέταιρο μου που έβλαψα την εταιρεία, 

που δεν κινήθηκα, άσχετα αν είμαι δημοτικός σύμβουλος, υπέρ της εταιρείας, κινήθηκα όμως 

υπέρ του Δήμου, υπέρ του Α.Ο. και στους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα, που με στήριξαν 

και είστε και εσείς κάποιοι από τους ανθρώπους που με στήριξαν κ. Παπαδόπουλε και κ. 

Σαουλίδη στην ψηφοφορία που έγινε για την ανάδειξη του Προέδρου του Α.Ο. και εγώ δεν 

ξεχνώ, τιμώ.  

Άρα απάντησα στο αίτημα γιατί η εταιρεία και άλλες τρεις εταιρείες ως έχουν το 

νόμιμο δικαίωμα να κάνουν άρση της πτωχευτικής εταιρείας.  

κ. Σαντοριναίος: Με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός, για μια μεγάλη εταιρεία παλιά, 

Σερραία, σαν την εταιρεία Χαβαλέ, να πλατειάζουμε και να θίγουμε ένα θέμα το οποίο είναι 

κατεστραμμένο, να τους ανησυχούμε οικογενειακά, να τους δημιουργούμε οικογενειακά 

ψυχολογικά προβλήματα. Επιτρέψτε μου να απέχω από το συγκεκριμένο θέμα της 

συνεδρίασης.  

κ. Αγγελίδης: Νομίζω ότι κανένας δεν πείστηκε για ποιο λόγο σε τρεις μήνες δεν 

δόθηκαν τα λεφτά στην Α.Ε. Χαβαλές. Για ποιο λόγο δεν δόθηκαν; Έπρεπε να δοθούν τα 

χρήματα εκεί. Κακώς δεν δόθηκαν και πολύ σωστά είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι όφειλε μια 

συγγνώμη ο κ. Γούνας, αντί συγγνώμης όμως βγήκε επιθετικά και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να 

παραιτηθεί από το Προεδρείο, από τη θέση του Προέδρου, διότι δεν δείχνει ότι έχει το 

ανάλογο ανάστημα για να χειριστεί τέτοιες υποθέσεις.  

Επειδή έχει το θέμα πολλές νομικές πτυχές, και δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά, 

θα πρέπει να κινηθεί αμέσως Ε.Δ.Ε. για να μην αιωρείται τίποτα σ’ αυτή την αίθουσα. Αμέσως 

να γίνει Ε.Δ.Ε. για να πάρουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση από την Ε.Δ.Ε. Δεν έχω να πω 

τίποτα περισσότερο.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν επιγραμματικά θα ήθελα να πω ότι δευτερολόγησε με 

βόμβες ο κ. Γούνας, πλην όμως δεν … πήγε απ’ έξω απ’ έξω να πει κάποια πράγματα. Ψευδώς 

μας είπε ότι δεν γνώριζε ο ίδιος και ότι ο συνεταίρος του κινήθηκε και λέμε πως είναι δυνατόν 

από πού έμαθε ο συνεταίρος του και μάλιστα μέσα σε 4 μέρες, από την ημέρα που υπέγραψε 

τα εντάλματα έγινε η ενέργεια που έγινε. 2ον, γιατί στο τέλος τα χρήματα δεν δόθηκαν, αφού 

λύθηκε το πρόβλημα, δεν δόθηκαν στην εταιρεία του Χαβαλέ και επιστράφησαν πίσω; Αφού 

το τακτοποίησε το θέμα εσωτερικά και δεν υπάρχει πλέον εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα 

έρχεται και μας λέει για το ότι κινήθηκε με άλλον τρόπο. Αυτό δεν μας αφορά εμάς και ούτε 

και έχει καμία σχέση, δεν τον κατηγορήσαμε γι’ αυτό το πράγμα, δεν τον κατηγορήσαμε γιατί 

δεν γράφτηκε το όνομα στον Πίνακα, εμείς απλούστατα είπαμε ότι χρησιμοποίησε την 

ιδιότητα που είχε ως Προέδρου του Α.Ο. να έχει μια πληροφορία να την αξιοποιήσει για να 

μπορέσει να πάρει … περισσότερα από όσα δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι πιστωτές.  

κ. Γούνας:  Σε τέσσερις μέρες κ. Δήμαρχε μαθεύονται μέσα σε δυο άτομα ακόμα και 

αν είναι κλειστά σε έναν τοίχο, όχι αν κάποιος είναι να πληρωθεί, τα μυστικά του κράτους. 

Εδώ στην Δημαρχία τα πάντα μαθεύονται, όχι σε 4 μέρες αλλά σε 4 ώρες. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε κάναμε μια πρόταση για Ε.Δ.Ε., θα το συγκαλύψετε το θέμα 

ή θα το ξεκαθαρίσετε;    

κ. Πρόεδρος:   Τι να συγκαλύψουμε κ. Αγγελίδη; Θαρρείς και έγινε κάποιο έγκλημα. 

Εδώ με τις βεβαιώσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, μένουμε στις εξηγήσεις του 

συναδέλφου του κ. Γούνα, να κάνουμε Ε.Δ.Ε.; Μα είμαστε σοβαροί; 
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κ. Αγγελίδης: Τέθηκαν ερωτήσεις και δεν δόθηκαν απαντήσεις. Θα το ξεκαθαρίσετε 

το θέμα ή θα το συγκαλύψετε; 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα είναι ξεκαθαρισμένο, απλά εσείς θέλετε να το παιδεύετε. 

κ. Γούνας: Είναι δημόσιος υπάλληλος ο κ. Αγγελίδης, δεν είναι επιχειρηματίας.  

κ. Μωυσιάδης: κ. Πρόεδρε θα έλεγα, για να μας ξεμπροστιάσετε επισήμως ότι δεν 

λέμε ακρίβειες και ότι υπερβάλλουμε, να κάνετε την ΕΔΕ για να αποδείξετε ότι δεν λέμε 

σωστά πράγματα.  

κ. Γούνας: Ε.Δ.Ε. για ποιο πράγμα; Λείπουν χρήματα; 

κ. Δήμαρχος: Η πρόταση που κάνετε με στενοχωρεί πολύ. Σας άκουσα όλους σας, και 

σας άκουσα και σας είπα ότι με στενοχωρεί, διότι πραγματικά αν μπορούσα να συμβάλλω στο 

να αποφευχθεί αυτή η συζήτηση θα το είχα κάνει, αλλά όταν πληροφορήθηκα ότι σύσσωμη η 

αντιπολίτευση κατέθεσε αυτή την επερώτηση, ρωτώντας γιατί βγήκαν χρήματα από τον Α.Ο. 

να πληρωθεί μια συγκεκριμένη εταιρεία και γιατί εφόσον δεν πληρώθηκε η συγκεκριμένη 

εταιρεία τα χρήματα αυτά κρατήθηκαν στο ταμείο του Α.Ο. για δυο τρεις μήνες. Αυτό είναι 

όλο; Δεν είναι αυτό; 

κ. …: Ε δεν είναι μόνο αυτό. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν θα ερμηνεύσεις εσύ, δεν έχεις την γνώση… 

κ. Πρόεδρος: Δεν θα διακόπτετε. Έχετε την απαίτηση ο καθένας σας όταν 

τοποθετήστε να μην μιλάει κανείς και σας προστατεύω, αδικώντας πολλές φορές τους 

συναδέλφους της παράταξης μου, επιτέλους.  

κ. Δήμαρχος: Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράτε υποδηλώνει το πόσο άδικοι είσαστε 

και ότι τα κάνετε για άλλους σκοπούς, αλλού στοχεύετε.  

κ. Αγγελίδης: Πάντοτε το ίδιο ποίημα, σας υπαγόρεψαν τα ίδια στιχάκια και τα λέτε 

συνέχεια. 4 χρόνια τα ίδια πράγματα.  

κ. Δήμαρχος: Και η συζήτηση υποβαθμίζει το Δ.Σ. και τον ρόλο του Δ.Σ., και ενώ 

πασχίζουμε όλοι μας και δίνουμε αγώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αναβάθμιση του, 

εμείς κάνουμε το αντίθετο και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε θέλει να πει κατά την άποψη 

μου, τόσα χρόνια είμαι εδώ, σ’ αυτό το Δ.Σ., ποτέ δεν … μ’ αυτόν τον τρόπο, να κάνουμε την 

αυτοκριτική μας; Είμαστε άξιοι να είμαστε σ’ αυτόν τον χώρο; Να φέρουμε τον τίτλο του 

δημοτικού συμβούλου που είναι το μεγαλύτερο αξίωμα σε μια μεγάλη τοπική κοινωνία όπως 

είναι η πόλη των Σερρών; Αυτό είναι το θέμα που με απασχολεί εμένα και δεν με νοιάζει το τι 

είπε ο ένας και ο άλλος, αυτά γίνονται στα καφενεία, καφενείο είναι εδώ; Δικαστήριο είναι 

εδώ; Μετατρέψατε το Δ.Σ. σε αίθουσα δικαστηρίων.  

κ. Αναστασιάδης:  Έχεις και άποψη εσύ για να μου κάνεις και δικαστήριο. Να 

ντρέπεσαι λίγο. Έβαλες άτομα για να μου κάνουν δικαστήριο, γιατί; Να ντρέπεσαι. Δεν έχεις 

το ηθικό αξίωμα να μιλάς εδώ μέσα, δεν έχεις τη γνώση, δεν έχεις την φρόνηση.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ οφείλω να συγχαρώ κατανοώντας βέβαια την αντίδραση του κ. 

Σαντοριναίου, … μια πληγή και να αιμορραγήσει αυτή η πληγή, και αυτή η πληγή είχε να 

κάνει με μια ιστορική θα έλεγα, μεγάλη τοπική εταιρεία η οποία είχε ένα ατύχημα, είχε ένα 

αποτέλεσμα.  

κ. Παπαβασιλείου: Μιλάτε τώρα για την εταιρεία; Για την ιστορική εταιρεία; Γιατί 

δεν μπαίνετε στην ουσία; 

κ. Δήμαρχος: Εγώ μιλάω για το αποτέλεσμα, αυτό με ενδιαφέρει. 

κ. Παπαβασιλείου: Αν είχατε την τόλμη να δίνατε τα χρήματα στην εταιρεία την 

ιστορική.  

κ. Πρόεδρος:   Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ επιτέλους.  

κ. Δήμαρχος: Είναι στην μνήμη κάποιων οι οποίοι έχουν να παίρνουν από αυτή την 

εταιρεία και να σας πω ότι η εταιρεία Μπαμπλάς – Γούνας δεν έχει να παίρνει μόνο 7.000 €, 

έχει πάνω από 60.000 €. Αυτό δεν το είπε κανένας εδώ.  
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Το πόσα έχασαν δεκάδες άλλες εταιρείες από την πτώχευση, την κατάληξη της 

συγκεκριμένης εταιρείας, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν το είπε κανείς, για τις 7.000 € που έγινε 

η διαδικασία να πληρώσει ο Α.Ο. στην συγκεκριμένη εταιρεία δεν πλήρωσε για τους λόγους 

που ακούσαμε, που ήταν νομικής φύσεως και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, … δεν 

προέκυψε ότι κάποιος συγκεκριμένος χρησιμοποίησε τη θέση του για να εισπράξει χρήματα. 

Το αφήσατε έτσι και δεν ολοκληρώνετε τις έννοιες για να γίνουν κατανοητές από τους 

τηλεθεατές και από τους συμπολίτες. Άλλα λέτε στα πρακτικά κ. Νυκτοπάτη και άλλα λέτε 

εδώ. 

Εν πάση περιπτώσει, μήπως θέλετε να θεσπίσουμε ενόψει του Καλλικράτη, το 

ασυμβίβαστο των βουλευτών και το ασυμβίβαστο των αιρετών στην Αυτοδιοίκηση; Ιδού η 

Ρόδος ιδού και το πήδημα. Έτσι είναι γιατί εδώ μας ακούνε επαγγελματίες. Εγώ είμαι σ’ αυτή 

την αίθουσα από τότε που τα μέλη της ήταν μόνο επιχειρηματίες, έμποροι. Άρα μήπως θέλετε 

να θεσπίσουμε το ασυμβίβαστο; Ακούγοντας αυτά οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν; Ότι το μόνο που δεν μπορούν να σκεφτούν 

ποτέ στη ζωή τους είναι να ασχοληθούν με τα κοινά. Αυτό καταφέρατε και αυτό καταφέρνετε 

συνεχώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αν θέλετε και το ασυμβίβαστο είναι μια συζήτηση και 

αυτό.  

κ. Νυκτοπάτη: Επί προσωπικού. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι άλλα λέω στο Δ/κό 

Συμβούλιο και άλλα εδώ. Και στο Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. και εδώ είπα ακριβώς το ίδιο 

πράγμα, ότι η εταιρεία αυτή πήγε να διεκδικήσει χρήματα δικά της που πραγματικά της 

οφειλόταν, ότι δεν πήγε να κλέψει δηλαδή, το είπα και τότε και το λέω και τώρα… 

κ. Πρόεδρος:   Τώρα ζητάτε να γίνει Ε.Δ.Ε. 

κ. Νυκτοπάτης: Δεν το είπα αυτό εγώ. Εγώ λέω ότι σαν Πρόεδρος του Α.Ο. έδωσε την 

εντολή να μην πάνε τα χρήματα εκεί για όπου βγήκε το ένταλμα και να πάνε αλλού. Έτσι 

χρησιμοποίησε την ιδιότητα του κ. Δήμαρχε και νομίζω ότι τώρα είναι σαφές.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα είναι καθόλα επικοινωνιακό και τίποτα άλλο. 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι συνάδελφοι μπαίνουμε στην 3η επερώτηση. Είναι από την 

Σύνθεση Πολιτών σχετικά με τη συλλογή Κωνσταντίνου Ξενάκη. ¨κ. Πρόεδρε … απόφαση 

του Δ.Σ. που … στην 3η συνεδρίαση του Σώματος στις 26/2/2008, αποδεχθήκαμε την … του 

καλλιτέχνη της διασποράς του κ. Κωνσταντίνου Ξενάκη, εγκρίναμε την προσωρινή στέγαση 

του σε αίθουσα του ΤΕΙ Σερρών και συγκροτήσαμε επιτροπή η οποία θα εξέταζε τις 

λεπτομέρειες … με απώτερο σκοπό τη δημιουργία Μουσείου Κωνσταντίνου Ξενάκη σε χώρο 

του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποια είναι σήμερα η 

τύχη της συλλογής και ποιες οι προθέσεις της Δ.Α. σχετικά με αυτή¨. 

κ. Κάλλιος:  κ.κ. Συνάδελφοι στις 3 Ιανουαρίου 2010 συναντήθηκα με τον κ. Ξενάκη, 

τον καλλιτέχνη της διασποράς, όπως περιγράφεται στην επερώτηση του κ. Σαουλίδη, και με 

τον καθηγητή Νανιόπουλο με τον οποίο για την διενέργεια κάποιων … και για την ισορροπία 

… της επιτροπής αυτής συναντήθηκα πάνω από 10 φορές. Και καταλήξαμε να γίνει μια 

συνάντηση εμού, του Δημάρχου και των επικεφαλής των συνδυασμών για να υπάρχει μια 

τελική απάντηση στο θέμα της αποδοχής ή όχι των έργων. Δεν την έκανα άμεσα διότι 

πρωτίστως ήθελα να δώσω στην ίδια συνάντηση την τοποθέτηση μου για την πορεία της 

οικονομίας του Δήμου το 2010 και τις προβλέψεις μου, οι οποίες είναι άκρως ανησυχητικές. 

Θα είμαι έτοιμος να ολοκληρώσω τις κινήσεις μου αυτές σε δυο τρεις μέρες και θα σας 

καλέσω να το συζητήσουμε εκεί το θέμα.  

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Κάλλιο ποιοι είναι στην επιτροπή οι 

οποίοι αποφαίνονται για τη σχετική συλλογή κ. Κάλλιο; 

κ. Κάλλιος: Δεν αποφαίνεται κανείς. Βλέπετε καμιά υπογραφή;  

κα Μπιτζίδου: Δεν έχει συσταθεί επιτροπή κ. Κάλλιο; Ποιοι είναι στην επιτροπή; 
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κ. Κάλλιος: Στην επιτροπή είμαι εγώ, ο Ιωαννίδης, Μπιτζίδου, Μωυσιάδης, 

Παπαδόπουλος και ο καθηγητής Νανιόπουλος.  

κα Μπιτζίδου: Απ’ ότι όμως ομολογείτε εσείς πράττετε και κάνετε συναντήσεις χωρίς 

να έχετε ενημερώσει κανέναν κ. Κάλλιο. 

κ. Κάλλιος: Η επιτροπή συγκροτήθηκε μια φορά ημέρα Σάββατο γιατί ο κ. 

Νανιόπουλος εργάζεται και ήταν λογικό να μην μπορεί καθημερινές έχει το παιδαγωγικό του 

έργου, έχει και τις διάφορες άλλες εργασίες …, ενώ … στην πρώτη συνάντηση που είχαμε 

εγώ, εσείς και ο καθηγητής, διότι ο κ. Μωυσιάδης … 

κα Μπιτζίδου: κ. Κάλλιο ήταν σύσταση της επιτροπής, κατά λάθος καλέσατε κι 

εμένα.  

κ. Κάλλιος: Όλη την επιτροπή την κάλεσα αλλά δεν μπόρεσαν να παραστούν.  

κα Μπιτζίδου: Άρα εσείς αποφασίσατε ότι επιτροπή δεν μπορεί να συσταθεί και την 

καταργήσατε.  

κ. Κάλλιος: Δεν αποφάσισα τίποτα εγώ και δεν κατάργησα τίποτα.  

κα Μπιτζίδου: Εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι αυτές οι επιτροπές, και 

συγκεκριμένα η συγκεκριμένη επιτροπή την οποία αποφασίσατε να συστήσετε, δεν έχει ούτε 

υπόσταση αλλά είναι και για το θεαθήναι. Βάλατε, ο κ. Κάλλιος αποφάσισε από μόνος του, 

δεν ξέρω η απόφαση του Δ.Σ. κατά πόσο έχει ισχύ, αλλά τα κατήργησε όλα, ήδη τώρα έχει 

ομολογήσει ότι έχει πάρα πολλές φορές συναντήσεις με τον κ. Ξενάκη, εκτός αν δεν είναι 

αλήθεια ή με τον κ. Νανιόπουλο και τελικά αποφασίζετε μόνος σας και καταργείτε τις 

επιτροπές μόνος σας. Ποτέ δεν είχατε την ευθιξία να ενημερώσετε περί τίνος πρόκειται ενώ 

γνωρίζετε την ευαισθησία όλων μας σ’ αυτό το θέμα. Και μάλιστα γίνονται κάποιες κινήσεις, 

και φυσικά και αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες για την κατεδάφιση κτιρίων τα οποία 

υποσχεθήκατε κ. Δήμαρχε και όλοι οι αρμόδιοι ότι δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί κανένα 

χρήσιμο κτίριο και μάλιστα αυτό το συγκεκριμένος χώρος που επρόκειτο να συγκεντρωθεί η 

συλλογή. Εγώ σας καταγγέλλω την πράξη αυτή, και αμφιβάλλω αν μπορείτε να λειτουργήσετε 

επιτροπές συνεργασίας και να αναλαμβάνει ο καθένας στην επιτροπή τον ρόλο του και την 

ευθύνη.  

κ. Κάλλιος: Η ασυμφωνία σας είναι υπαρκτή αλλά επαφίεται στην δική σας κρίση.  

κ. Σαουλίδης:  Είναι γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε λίγο το Δ.Σ. αλλά εμείς το φέραμε το 

θέμα επειδή θεωρούμε ότι είναι θέμα αξιοπιστίας του Δ.Σ. Πέρασαν δύο χρόνια αγαπητοί 

συνάδελφοι, συγκροτήθηκε πραγματικά μια επιτροπή, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση και αν 

θυμάστε πολύ καλά δεν μιλήσαμε εμείς, υπήρξε η εισήγηση, ήρθε ο κ. Νανιόπουλος είπε 

κάποια πράγματα, δεν τον αφήσαμε να ολοκληρώσει βασικά γιατί τον προλάβαμε, είχε 

προηγηθεί, είχε γίνει μια προεργασία από την θητεία του κ. Μωυσιάδη, ο κ. Νανιόπουλος είδε 

κάποιους χώρους, υπόδειξαν τον συγκεκριμένο χώρο του στρατοπέδου Παπαλουκά για να 

υπάρξει μια άμεση μελέτη, να υπάρξει μια ανέξοδη αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου και 

να προχωρήσουμε. Θα πω ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Ξενάκης είναι από τους πιο 

διακεκριμένους καλλιτέχνες της διασποράς, περισσότερο γνωστός στη Γαλλία αλλά είναι από 

τα πολύ σημαντικά ονόματα στον τομέα τον συγκεκριμένο.  

Αυτό που πραγματικά είναι το αρνητικό, είναι ότι εδώ και δύο χρόνια, κ. Κάλλιο, μας 

λέτε ότι έγινε συνάντηση τώρα. Ο κ. Νανιόπουλος, σε πολλές συναντήσεις που είχαμε σε 

κάποιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές … γιατί δεν μπορούσα να το απαντήσω. 

Όταν όμως φτάσαμε στο σημείο, για τον χώρο που κουβεντιάσαμε, καταρχήν είχαμε πάρει 

απόφαση αυτή η συλλογή να έρθει και να βρίσκεται εδώ, αυτό δεν έγινε, έχουν περάσει δύο 

χρόνια και η συλλογή … 

κ. Κάλλιος: Αποφεύχθη από τους ίδιους. 
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κ. Σαουλίδης: Για ποιο λόγο; Γιατί δεν διασφαλίζαμε την προστασία και την φύλαξη 

της συλλογής. Και φτάσαμε στο σημείο το τραγικό, που είπε και η συνάδελφος η κ. 

Μπιτζίδου, ότι με αφορμή την κατεδάφιση του χώρου του Παπαλουκά, του προαύλιου χώρου, 

κατεδαφίσαμε και ένα κτίριο το οποίο δεν ξέρουμε με ποιου άδεια, αν έπρεπε να κατεδαφιστεί, 

δεν ήταν ούτε ετοιμόρροπο ούτε τίποτα και δεν καταλάβαμε ποιος έδωσε την άδεια να 

κατεδαφίσουν ένα κτίριο το οποίο μπορούσε να υπάρχει με πολύ μικρές παρεμβάσεις, σε πολύ 

λίγο διάστημα, να στεγάσει την πολύ σημαντική συλλογή αυτή. Το λέμε αυτό γιατί πιστεύουμε 

ότι όχι μόνο σ’ αυτό, είχαμε και προηγούμενη δωρεά την οποία δεν την τιμήσαμε. Έχουμε 

δεύτερη πρόθεση δωρεάς, φοβόμαστε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη θα καταλάβει ότι δεν 

είμαστε φιλόξενοι σαν πόλη, σαν άνθρωποι. Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Θα πρέπει αυτόν τον 

χρόνο  που χάσαμε να τον κερδίσουμε για να πείσουμε και τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη που 

όπως σας είπα είναι από τους σημαντικούς καλλιτέχνες της διασποράς, αλλά και κάποιους 

άλλους ανθρώπους που θέλουν να … την πόλη και τουλάχιστον εμείς στην συνεδρίαση που 

κάναμε πριν 2 χρόνια δείξαμε ότι έχουμε διάθεση φιλοξενίας. Αλλά η Δ.Α. με τη συμπεριφορά 

της έδειξε τελείως το αντίθετο.  

κ. Δάγκος: Επειδή εδώ αναφέρθηκε για κτίρια τα οποία κατεδαφίστηκαν στο 

στρατόπεδο Παπαλουκά και επειδή εγώ το διάβασα στον Τύπο ότι, μάλιστα σε μια στήλη 

υπογράφει κ. Παπαφωτίου, έλεγε για ένα κτίριο το οποίο υπεδείχθη στον κ. Ξενάκη για να 

μπει εκεί η συλλογή και αυτό κατεδαφίστηκε. Λοιπόν, άκουσα εδώ να λέει ο κ. Σαουλίδης γι’ 

αυτό το κτίριο πως κατεδαφίστηκε, γιατί κατεδαφίστηκε. Το ιστορικό, όταν μπήκαμε στο 

στρατόπεδο Παπαλουκά πρώτα ήρθε η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και χαρακτήρισε ποια 

από αυτά τα κτίρια είχαν αξία ιστορική και αρχιτεκτονική κ.λπ. τα οποία ο Δήμος περιέφραξε 

για να είναι, για να μην μπαίνει ο κόσμος μέσα. Τα υπόλοιπα δε που κατεδαφίστηκαν, 

κατεδαφίστηκαν από την επιτροπή κατεδαφίσεων σαν επικίνδυνα, αυτό το κτίριο, μπαίνουμε 

σε έναν χώρο και λέμε ¨ωραίο κτίριο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε¨, αν όμως είναι 

επικίνδυνο, ετοιμόρροπο, στατικότητα δεν έχει, γι’ αυτά ήρθαν όλοι μηχανικοί, αυτά που 

κατεδαφίστηκαν δεν τα κατεδάφισε ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Δάγκος ούτε κανένας άλλος, ήταν 

με εισήγηση των τεχνικών. Αν τώρα γινόμαστε όλοι τεχνικοί και ξέρουμε τις στατικότητες των 

κτιρίων τότε να τα κρατήσουμε όλα. Πάντως κανένα δεν κατεδαφίστηκε που είχε στατικότητα, 

όπως λένε οι μηχανικοί, ή είχε δυνατότητες να αξιοποιηθεί. Αυτά που είναι που παρέμειναν 

είναι πάρα πολλά, μακάρι να βρεθούν χρήματα σιγά – σιγά να αξιοποιηθούν. 

κ. Μωυσιάδης: Για το στρατόπεδο Παπαλουκά υπήρχε ένας γενικότερος σχεδιασμός, 

είχαν καθοριστεί συγκεκριμένες χρήσεις και διάφορα κτίρια. Για όλα αυτά τα οποία λέγεται 

ότι έχουν κάποια αξία και γι’ αυτόν τον λόγο κρατήθηκαν, για όλα υπήρχε συγκεκριμένη 

χρήση. Πέρα από αυτά και για το συγκεκριμένο κτίριο κρίθηκε σαν κατάλληλο αυτό, όχι μόνο 

από εμάς, εμείς το προτείναμε αλλά ήρθε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης και ο κ. Νανιόπουλος και 

το βρήκαν καταλληλότατο … 

κ. Δάγκος: Από εμφάνιση. 

κ. Μωυσιάδης: Και ως προς το μέγεθος και ως προς την διάταξη που είχε, η εμφάνιση 

δεν έχει σχέση, η εμφάνιση κάλλιστα γίνεται κάτι καλαίσθητο, απλούστατα εκείνο που 

χρειάζεται είναι να έχει μια διάταξη τέτοια ούτως ώστε να μπορέσει να είναι λειτουργικό και 

να μπορέσει να δεχθεί αυτά που πρόκειται να δεχθεί και να τα παρουσιάζει στους όποιους 

επισκέπτες με τον καλύτερο τρόπο. Κρίθηκε αυτό ότι ήταν καταλληλότερο για τη δουλειά τη 

συγκεκριμένη. Και υπήρχε το γενικό πλάνο μέσα στην Τ.Υ. και απορώ πως δεν υπήρξε κάποια 

ενημέρωση, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση διότι εδώ το κουβεντιάσατε ότι υπάρχει 

ένα συγκεκριμένο κτίριο το οποίο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.  

Όσο αφορά την στατικότητα, δεν υπήρχε … 

κ. Δάγκος: Δεν τα ξέρω αυτά, οι μηχανικοί τα είπαν. 
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κ. Μωυσιάδης: Πολλές φορές όταν κάτι είναι παλιό και λέμε ότι δεν το χρειαζόμαστε 

για να εξυπηρετηθούμε ευκολότατα μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει επικινδυνότητα, το 

κατεδαφίζουμε, ποιος θα βγει να μας αποδείξει μετά ότι δεν είχε επικινδυνότητα. Εμείς το 

κρίναμε ότι ήταν καταλληλότατο, καλά εγώ δεν είμαι μηχανικός είμαι άσχετος, αλλά ο κ. 

Νανιόπουλος είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, δεν είναι και τόσο άσχετος. Ήρθε το είδε, 

ήταν καταλληλότατο, ταίριαζε και ως προς τη διάταξη του, τη μορφή του, το μέγεθος του για 

τη συγκεκριμένη δουλειά.  

Τώρα όσον αφορά την επιτροπή, εγώ ειλικρινά ούτε την παραμικρή ενημέρωση, ούτε 

μία νύξη γιατί; Το ζήτημα δεν είναι τι έγινε μέχρι σήμερα, από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε, 

παράκληση, να ενεργοποιηθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Και πολύ περισσότερο να 

ενεργοποιηθούμε τώρα που έπαψε να υπάρχει ο συγκεκριμένος χώρος, που θα ήταν χώρος 

υποδοχής της συλλογής για να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε.  

κ. Παπαβασιλείου:  κ. Πρόεδρε είναι άξιο απορίας, να υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι 

μας χαρίζουν συλλογές και εμείς πραγματικά να δείχνουμε, πλήρη αδιαφορία, αυτό λέγεται 

αδιαφορία, καμία άλλη λέξη δεν ταιριάζει. Και λυπάμαι ειλικρινά που ένα τόσο απλό θέμα, 

πάρα πολύ απλό, να παίρνει μια διάσταση δηλώσεων από εδώ και από εκεί, ο Νανιόπουλος, ο 

Ξενάκης να έρχονται εδώ, να ψάχνουν τα στρατόπεδα, γκρεμίζονται κτίρια, να κάνουμε 

συζήτηση όλη και να μην έχουμε έναν χώρο. Μα τόσο, τόσο άχρηστοι έχουμε καταντήσει; 

Μια δωρεάν συλλογή να μην μπορούμε να την φιλοξενήσουμε; Είναι δυνατόν να συμβαίνουν 

αυτά τα πράγματα κι εμείς να καθόμαστε σ’ αυτό το τραπέζι του Δ.Σ. να λύσουμε προβλήματα 

της πόλης;  

Ειλικρινά με εκθέτει προσωπικά πλέον το θέμα, ειλικρινά με εκθέτει προσωπικά και 

ντρέπομαι που κάθομαι σ’ αυτό το τραπέζι του Δ.Σ.  

κ. Δάγκος: Εγώ θα κάνω μια πρόταση πριν προχωρήσει ο κ. Κάλλιος. Δεχτήκαμε την 

συλλογή Ξενάκη κ. Πρόεδρε, το θέμα είναι ότι για να κατασκευάσουμε αυτή τη στιγμή ένα 

κτίριο απαιτούνται λεφτά. Εγώ προτείνω για ένα από τα κτίρια αυτά να γίνει μια μελέτη για να 

αναπαλαιώσουμε ένα από αυτά τα κτίρια. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν, ολόκληρο το Δ.Σ. 

να ζητήσει την σύμπραξη δανείου για την κατασκευή αυτού του χώρου, γιατί αλλιώς τα 

χρήματα που χρειάζονται για να γίνει ένα τέτοιο κτίριο είναι πολλά, ομόφωνα το Δ.Σ. αφού 

βγει το κόστος να πάρουμε ένα δάνειο γι’ αυτό. Καλά είναι να λέμε γιατί δεν το κάνουμε αλλά 

όταν δεν υπάρχουν λεφτά θα λέμε και θα ντρεπόμαστε.  

κ. Κάλλιος:  Υπάρχουν στιγμές που χάνεται η μπάλα στο Δ.Σ., δεν ξέρω τι συμβαίνει, 

μπορεί να φταίω κι εγώ. Σε σχέση με την καταρχάς απόφαση του Δ.Σ. κινήθηκε … της 

επιτροπής που συστήθηκε. Από εκεί και πέρα είχα ένα πάρε δώσε στην διατύπωση των όρων. 

Η δωρεά δεν είναι όπως νομίζετε, πρέπει να είσαι λεπτός και ευαίσθητος απέναντι στη σχέση 

των δωρητών και δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα. Η δωρεά δεν ήταν μια απλή δωρεά 

συλλογής, η δωρεά είχε όρους αποδοχής, αυτό ήταν το πρόβλημα μου και δεν τολμούσα να το 

φέρω το πρακτικό αυτό που παζάρευα με τον καθηγητή στην επιτροπή. Υπήρχαν προβλήματα. 

κ. Παπαβασιλείου:  Και θέλατε εσείς προσωπικά να τα λύσετε τα προβλήματα; 

κ. Κάλλιος: Όχι. 

κ. Παπαβασιλείου:  Γιατί δεν συγκαλέσατε την επιτροπή μία φορά; Δηλαδή εγώ 

πρέπει να τα λέω αυτά;  

κ. Κάλλιος: Τι περιλάμβαναν οι όροι αποδοχής της δωρεάς ; Σε ένα κείμενο στο οποίο 

καταλήξαμε με τον καθηγητή Νανιόπουλο και δεν τόλμησα να το φέρω όχι στο Δ.Σ., αλλά 

ούτε και στην επιτροπή. Γιατί το υπόβαθρο του κειμένου που ήταν το όριο υποχώρησης του 

δωρητή και του εκπροσώπου του ήταν τέτοιο που είχε ερωτηματικά. ¨Την οργάνωση μιας 

τουλάχιστον αναδρομικής έκθεσης του καλλιτέχνη στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη¨.  
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Το εικαστικό γεγονός της χρονιάς είναι η έκθεση του Γιάννη Τσαρούχη που συνέβη 

φέτος στο Μπενάκειο Μουσείο, πόσα χρόνια μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη; Δεν είναι ότι κι 

ότι μια αναδρομική έκθεση, έχει κόστος η αναδρομική έκθεση. ¨Την έκδοση ενός περιεκτικού 

καταλόγου με την επιμέλεια και έγκριση του καλλιτέχνη ο οποίος κατάλογος θα αποτελεί 

τεκμήριο του έργου και της δωρεάς του¨. Κόστος έχει ο κατάλογος. Τώρα κλείνουμε το κόστος 

του τυπογραφείου για τα πρακτικά του συνεδρίου του 2006. Σε μένα έρχονται, τη δική μου την 

πόρτα χτυπάνε. ¨Τη σύνθεση κατά του … 239 μουσείου με την επωνυμία ¨Ν.Π. Μουσείο 

Κωνσταντίνου Ξενάκη¨ με έδρα τις Σέρρες¨, επελέγη αυτό από τον δωρητή και σε συνεργασία 

με τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου διότι αυτό το Ν.Π. μπορεί να επιχορηγηθεί με απόφαση 

του Δ.Σ. κατά το δοκούν. Δεν είναι κοινωφελής επιχείρηση. ¨… του Μουσείου Κωνσταντίνος 

Ξενάκης στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά ο οποίος προορίζεται να γίνει 

πολιτιστικό πάρκο με συναφείς δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής. Το Μουσείο 

Ξενάκη θα στεγαστεί σε κτίριο το οποίο έχει επιλεγεί από τον δήμο και εγκριθεί από τον 

καλλιτέχνη¨. Και θα γίνει εντός 4ετίας. Δεν χάθηκε ο κόσμος! ¨Τα έργα της συλλογής θα 

περιέλθουν στην ευθύνη του Δήμου μετά την κτιριακή ολοκλήρωση του Μουσείου¨. Έχει 

τρόπους να σταθεί απλά δεν μπορούσα εγώ τότε, όταν κατέληξα με τον καθηγητή Νανιόπουλο 

να το φέρω ούτε καν στην επιτροπή, όχι στο Δ.Σ. γιατί 1ον δεν είχα μπροστά μου την πτώση 

των ντουβαριών και 2ον τρεις του μηνός απάντησε η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ποια από 

τα κτίρια του στρατοπέδου Παπαλουκά μπορούν να διατηρηθούν. Και είναι άλλα 11 τα κτίρια. 

Αυτό είναι το θέμα; Το θέμα είναι ποιο; Ότι εγώ δίνω ένα χρόνο μάχη σώμα με σώμα για να 

μην κατασταλεί η σημαία του δήμου και τι ακούω ¨ντροπή¨; Ε ας έχω εγώ την ντροπή. Και 

κλείνοντας ήθελα να πω ότι δεν ήθελα να κάνω τοποθετήσεις ούτε να … εδώ, γιατί σέβομαι 

τον δωρητή και ειδικά τον καλλιτέχνη δωρητή, και τον καθηγητή Νανιόπουλο.  

Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση προς την κ. Μπιτζίδου, ότι χρέος του 

δημοτικού συμβούλου είναι να αναλύει και να αναζητά την αλήθεια σε κάθε θέμα. Έπρεπε να 

με είχε κάνει κόσκινο πιο μπροστά, καθαρά. Αποδέχομαι την ευθύνη από τη στιγμή που μου 

αναλογεί, αλλά αυτή την ευθύνη της κινητοποίησης την είχε ένας άνθρωπος που σήμερα που 

… μπορεί να είναι αιτία και αυτός.  

κα Μπιτζίδου: Επί προσωπικού.  

κ. Πρόεδρος: Τι θέλετε να πείτε επί προσωπικού; Επί προσωπικού σημαίνει ότι κάπου 

σας έχει θίξει. Σας έχει θίξει; Απεναντίας ο συνάδελφος σας επαίνεσε. Θέλετε να 

δευτερολογήσετε;  

κ. Κάλλιος: Δεν νομίζω να είπα κάτι κακό. 

κα Μπιτζίδου: Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να θυμίσουμε στον κ. Κάλλιο είναι ότι 

είπε ότι κανένας από την επιτροπή που είχε συσταθεί δεν είχε ιδέα για τίποτα. Και φυσικά 

εκείνο που χαρακτηριστικά είπαμε εμείς ότι γινόταν ήταν ότι υπήρχε μια πλήρης αταξία από 

μέρους σας κ. Κάλλιο. Αυτό ακριβώς έβγαινε το συμπέρασμα.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ ήθελα να σε επαινέσω κ. Κάλλιο γιατί είχες τόση μεγάλη 

φασαρία με τους πιστωτές και … γι’ αυτό τον λόγο δεν είχες τον χρόνο. 

κ. Αγγελίδης: Η επιτροπή αυτή συστάθηκε πριν από δυο χρόνια για να χειριστεί το 

θέμα της συλλογής Ξενάκη και για δυο με δυόμιση χρόνια δεν λειτούργησε ποτέ. Μας λέει 

τώρα, μετά από δυο δυόμιση χρόνια και αφού έσκασε το θέμα και πήρε δημοσιότητα και 

γίναμε ρεζίλι … συστάθηκε η επιτροπή πριν δυόμιση χρόνια για να χειριστεί αυτό το ζήτημα 

το απλό το οποίο από ότι μας λέει τώρα που έσκασε το θέμα και γίναμε ρεζίλι μας λέει ο κ. 

Πρόεδρος ότι είχε κάποια προβλήματα. Ε αυτή η επιτροπή γι’ αυτό το λόγο δεν συστάθηκε; 

Για να χειριστεί τα όποια προβλήματα υπάρχουν στο θέμα αυτό; Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και 

ο Πρόεδρος, και η Δ.Α. και ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν είναι αμέτοχος αυτής της ιστορίας. 

Τι κάνει; Είναι ο θεατής της όλης κατάστασης; Δεν συντονίζει τα πράγματα; Λοιπόν έχετε 

μεγάλη ευθύνη για την τροπή και την κατάληξη που πήρε το θέμα.  
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Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζεται για να χωρέσει 

αυτή η συλλογή; 

κ. Κάλλιος: Περίπου 1.000. 

κ. Αγγελίδης: Σε πρώτη φάση δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε ένα μέρος της 

συλλογής του; 

κ. Κάλλιος: Δεν το δέχεται.  

κ. Αγγελίδης: Γιατί το λέω αυτό… 

κ. Κάλλιος: Καταλαβαίνω γιατί το λέτε, για να κάνουμε μια αρχή. 

κ. Αγγελίδης: Και θέλω να ρωτήσω, μήπως στα ΑΣΤΕΡΙΑ υπάρχει ένας χώρος για να 

φιλοξενήσουμε καταρχήν ένα μέρος αυτής της ωραιότατης συλλογής. Για να το δούμε κι αυτό. 

Να γίνει ένα ξεκίνημα δηλαδή. Ας ρωτήσουμε τον άνθρωπο, ας συσκεφτεί και η επιτροπή, να 

έρθει και ο κ. Νανιόπουλος, να πάμε στα ΑΣΤΕΡΙΑ όλοι μαζί και να δούμε αν υπάρχει ένας 

χώρος αντί 1000 τ.μ., να είναι 500 τ.μ. ή 300 τ.μ., ένα μέρος της συλλογής αυτής να υπάρχει 

εκεί και βλέπουμε μετά. Συγκαλέστε την επιτροπή και τον κ. Νανιόπουλο.  

κ. Κάλλιος:  κ. Αγγελίδη έχω υποσχεθεί και στον κ. Ξενάκη και στον κ. Νανιόπουλο 

…                                           

κ. Αγγελίδης: Γιατί όλα με τους αρχηγούς; Υπάρχει μια επιτροπή που συστήσατε, 

στην επιτροπή υπάρχουν εκπρόσωποι των παρατάξεων, είναι ο κ. Μωυσιάδης, δηλαδή πρέπει 

να είναι οι αρχηγοί των παρατάξεων; 

κ. Μωυσιάδης:  Θα ήθελα πρώτα να πω ότι όσον αφορά αυτή τη διαπραγμάτευση που 

ξεκίνησε ο κ. Κάλλιος και τους όρους. Αυτοί οι όροι ήταν το αποτέλεσμα μιας 

διαπραγμάτευσης που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια από εμάς. Και είχαμε καταλήξει ακριβώς σε 

αυτά τα πράγματα και αυτά τα πράγματα πριν δύο χρόνια ήρθε και μας τα είπε, τα επανέλαβε ο 

κ. Νανιόπουλος στο Δ.Σ., ήταν γνωστά. Το ουσιαστικό είναι ότι όσον αφορά τους όρους για 

την αναδρομική έκθεση και για τον κατάλογο, ήταν κάτι που ήταν η προϋπόθεση, ήταν το 

αντίτιμο της δωρεάς και είναι ασήμαντη η δαπάνη μπροστά στη μεγάλη αξία της συλλογής. 

Γνωρίζαμε και τα νούμερα, είχαμε πει και για κάποια νούμερα, είχαμε μιλήσει για μια 

αναδρομική για την οποία θα χρειαζόταν 20.000 €. Το ένα είναι αυτό, 2ον όσον αφορά το 

κτίριο, το κτίριο ήταν συγκεκριμένο και έπρεπε μέσα στο Παπαλουκά, ότι είχαμε δεσμευτεί 

ότι θα κρατήσουμε για συγκεκριμένες χρήσεις να μην τα γκρεμίζαμε, ήταν λάθος και ας πω ότι 

έγινε από ατύχημα. Εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πως θα 

αντικαταστήσουμε αυτό που χάσαμε. 

Όσον αφορά την πρόταση που έγινε, δεν μπορούμε να πάμε στα ΑΣΤΕΡΙΑ γιατί 

υπάρχουν προϋποθέσεις …, το κτίριο αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένο κτίριο, κλειστό 

κτίριο, ασφαλισμένο κτίριο, που θα μπορεί να λειτουργεί μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό.  

Όσον αφορά το μέγεθος, δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο του διότι 

η όλη έκθεση, όλα τα εκθέματα χωρίζονται σε τρεις ενότητες, η μία από τις τρεις ενότητες 

είναι το έργο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν καθ’ αυτό έργο καλλιτεχνικό του 

καλλιτέχνη, γιατί οι άλλες δυο ενότητες είναι ενότητες που θα διαμορφωθούν και θα 

δημιουργηθούν και από τα … και τα πρόχειρα του και από κάποια έντυπα που αναφέρονται σ’ 

αυτόν. Να μην προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες.  

Και το 3ο ουσιαστικό είναι ότι ούτως ή άλλως υπήρχε η προθεσμία των 4 ετών για την 

οριστική υλοποίηση και υπάρχει η προθεσμία, άρα προς το παρόν μπορεί να έρθει, αν θέλει 

αυτός να την κρατήσει ας την κρατήσει.  

Άρα εκείνο που χρειάζεται είναι η επιτροπή σαν επιτροπή να …, να κουβεντιάσουμε 

για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να ακούσουμε το πώς θα γίνει … 

κ. Σαουλίδης:  Εμείς το θέμα το θέσαμε γιατί είδαμε την ανησυχία που υπάρχει από 

την άλλη πλευρά και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να 

είναι άμεσες.  
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Όσο για την απάντηση του κ. Κάλλιου για την έκθεση και για την έκδοση, η έκθεση 

πιστεύω ότι δεν θα βοηθούσε μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και την πόλη να φανεί σε έναν 

συγκεκριμένο χώρο που είναι το κέντρο της Ελλάδας και θα ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. 

Θα ήταν διαφήμιση για την πόλη μας. Το έντυπο το έχουμε κάνει χιλιάδες φορές για πολλούς 

ζωγράφους, ούτως ή άλλως όταν κάποιος θέλει να επισκεφτεί αυτόν τον χώρο θα πρέπει να 

του δίνουμε ένα έγγραφο.  

κ. Σαντοριναίος:  Τώρα τι γίνεται; 4 χρόνια η θητεία του κ. Μωυσιάδη περάσανε, 3 

χρόνια διανύει αυτή η Δ.Α., τώρα τι κάνει η επιτροπή; Από αύριο κιόλας; 

κ. Πρόεδρος: Το είπε ο κ. Κάλλιος. 

κ. Σαντοριναίος: Πολύ σημαντικό είναι. Ο κ. Κάλλιος πράγματι είχε πολύ φόρτο 

εργασίας αλλά και η επιτροπή θα έπρεπε να ενδιαφερθεί γιατί δεν είναι μόνο ο Κάλλιος.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε εδώ ακούω πράγματα, καλή η θεωρία, καλός ο 

διαπιστωτικός λόγος τον οποίο άκουσα και ο καταγγελτικός δεν βοηθά στην επίλυση των 

προβλημάτων ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή που διανύουμε. Ακούω μια … εδώ χωρίς να 

λαμβάνουμε υπόψη μας την σοβαρότητα του θέματος. Απλά πράγματα είναι. Έχουμε μια 

συλλογή, οι απαιτήσεις είναι 1.000 τ.μ. που βρίσκονται αυτά τα 1.000 τ.μ. τα επιπλέον;  

κ. Μωυσιάδης:  Εκεί που κατεδαφίστηκαν. 

κ. Δήμαρχος: Γι’ αυτό έκανα την ερώτηση για να πάρω την απάντηση. Αυτό το κτίριο 

το συγκεκριμένο το οποίο όταν το επισκεφτήκατε κρίθηκε δια γυμνού οφθαλμού ότι είναι 

κατάλληλο, ερωτώ εσάς που γνωρίζετε, πόσα χρήματα, πρακτικά να μου πείτε, χρειάζονται για 

την ανακατασκευή του και τη χρήση του όταν εσείς ο ίδιος πριν λίγο εδώ ομολογήσατε ότι 

αυτό το κτίριο θέλει ειδική φύλαξη και ασφάλεια, συναγερμούς κ.λπ. Και η ανακατασκευή του 

πόσα χρήματα θέλει;  

κ. Μωυσιάδης:  Τώρα δεν θέλει ούτε μισό € γιατί δεν υπάρχει.  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν άλλα 11 κτίρια. 

κ. Μωυσιάδης:  Το συγκεκριμένο ήταν το κατάλληλο και ως προς τη διάταξη και ως 

προς το μέγεθος.  

κ. Δήμαρχος: Το συγκεκριμένο κτίριο δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον. 

κ. Μωυσιάδης:  Ο καλλιτέχνης αυτό ήθελε.  

κ. Δήμαρχος:  Ναι αλλά εμείς εδώ έπρεπε να πούμε ευθύς εξαρχής ότι αυτό το κτίριο 

για να γίνει λειτουργικό, ικανό να στεγάσει μια τέτοια αξιολογότατη συλλογή αυτού του 

σημαντικότατου καλλιτέχνη πόσα χρήματα θέλει;  

κ. Μωυσιάδης:  Λειτουργικό σε σχέση με την διάταξη.  

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Σαουλίδης λέει ¨ανέξοδη αξιοποίηση του κτιρίου¨, ανέξοδη 

αξιοποίηση ενός κτιρίου 1.000 τ.μ., με 90 μήκος και τόσο πλάτος, δεν σκεφτήκατε ποτέ; Εγώ 

όταν έγινα Δήμαρχος επισκέφτηκα το συγκεκριμένο κτίριο και σας πληροφορώ ότι ένα μέρος 

της στέγης του πίσω είχε καθίσει. Μέσα δε δεν μπορούσες να μπεις. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. 

Και ρωτώ, πόσα χρήματα χρειάζεται η ανακατασκευή αυτού του κτιρίου ούτως ώστε να 

καταστεί αυτό το κτίριο το συγκεκριμένο ικανό να στεγάσει την συγκεκριμένη συλλογή; Δεν 

απαντάτε.  

κ. Μωυσιάδης:  Να ρθείτε στην επιτροπή κ. Δήμαρχε και θα απαντήσουμε εκεί.  

κ. Σαουλίδης: Ούτε εμείς ούτε ο κ. Μωυσιάδης είπε, αλλά ο κ. Νανιόπουλος που είναι 

μηχανικός τον είδε τον χώρο πάνω από 15 φορές. Και θα σας απαντήσω σε κάτι που είπε ο κ. 

Δήμαρχος, το 8ο Δ.Σ., ανακαινίστηκε με έξοδα του Δήμου Σερρών το 1993. Έγινε γενική 

ανακαίνιση και από τότε δεν έχει ανακαινιστεί το κτίριο. Πέρασαν τόσα χρόνια.  

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε τρία θέματα προ ημερησίας διάταξης, είναι ¨Ψήφιση 

εξειδικευμένης οφειλής 11.900 €¨, για να πληρωθεί ο κ. Βαρλάμης.  
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Μια σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σερρών με ΔΕΥΑΣ και 

Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ¨Βελτίωση δικτύου 

αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. Είναι η έγκριση της 

προγραμματικής και ο προϋπολογισμός είναι 35.000 €. Το Αυτοκινητοδρόμιο το πληρώνει.  

Και ¨Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στην 1η επίσκεψη μελέτης του 

Λονδίνου στα πλαίσια του προγράμματος PIMMS – TRANSFER¨. Ένας αιρετός θα συνοδέψει 

την αποστολή, ο κ. Σπύρος Ιωαννίδης που είναι για τις 3-10 Φεβρουαρίου 2010. Εμείς 

παίρνουμε απόφαση μόνο για τον αιρετό, για την αποστολή μετά από εισήγηση και απόφαση 

του Δημάρχου το ποιοι θα πάνε.  

κ. Μωυσιάδης:  Εδώ πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένο αντικείμενο 

εντελώς εξειδικευμένο, πρόκειται για την κυκλοφοριακή αγωγή, για την βελτίωση της 

κυκλοφορίας σε μια πόλη. Βλέπουμε παραδείγματα για να τα μεταφέρουμε. Δεν θα έπρεπε να 

είναι οι αρμόδιοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες αυτοί που θα πάνε;  

κ. Πρόεδρος: Θα είναι ο κ. Μπαΐρας της Δημοτικής Αστυνομίας … 

κ. Μωυσιάδης:  Ο κ. Ιωαννίδης γιατί;  

κ. Δήμαρχος:  Συμμετείχε κι άλλες φορές.  

κ. Μωυσιάδης:  Και τις άλλες φορές που συμμετείχε κακώς.  

κ. Πρόεδρος: Βοηθάει και ως διερμηνέας, είναι χρήσιμος κ. Μωυσιάδη.  

κ. Μωυσιάδης:  Να πήγαιναν κάποιοι τεχνικοί που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Εν 

πάση περιπτώσει ήταν μια παρατήρηση.  

κ. Πρόεδρος: Πριν μπούμε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

κ. Δήμαρχος: Θέλω να θέσω ένα θέμα καθότι εδώ και πολύ καιρό και γραπτώς 

δέχθηκα ένα αίτημα από έναν συμπολίτη μας διακεκριμένο, γιατρός, διευθυντής της 

γαστρεντερολογικής κλινικής του νοσοκομείου που θέλει και επιμένει να του παραχωρήσουμε 

την αίθουσα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ προκειμένου να λάβει χώρα μια ημερίδα με θέμα την 

μεταμόσχευση οργάνων. Του είπαμε βέβαια, και την ημερομηνία που ζητά σύμφωνα με τον 

κανονισμό εκτός περιόδου που μπορεί να δίδεται σε συλλόγους, επιστημονικούς, 

πολιτιστικούς … Η ημερομηνία είναι Μάιος και Οκτώβριος. Διότι τις υπόλοιπες γίνεται ένας 

ετήσιος προγραμματισμός που βάσει του κανονισμού προσαρμόστηκαν και οι λειτουργίες του 

συγκεκριμένου χώρου. Και βέβαια εγώ του είπα ότι … η επιμονή του με ανάγκασε να σας 

ενημερώσω και πιστεύοντας ότι θα επιμείνετε στον κανονισμό που ψηφίσαμε ούτως ώστε να 

πούμε στην επιτροπή ότι πρέπει να βρει έναν άλλον χώρο ή θα είναι αυτός τα ξενοδοχεία. Εγώ 

αυτά είχα να πω, εσείς παίρνετε την απόφαση και εγώ την εφαρμόζω. Οφείλω, δεσμεύτηκα και 

στον συγκεκριμένο συμπολίτη να ενημερώσω το Σώμα. 

κ. Αγγελίδης: Μπορούμε να τον πούμε να κάνει την εκδήλωση τον Μάιο. 

κ. Δήμαρχος: Του τα είπα αυτά, δεν δέχεται. Έχει κλείσει το ραντεβού του με έναν 

καθηγητή που θα τιμήσει και θα είναι ομιλητής την συγκεκριμένη μέρα και μήνα. 

κ. Αγγελίδης: Εμείς προτείνουμε τον Μάιο. Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Εμμένουμε στον κανονισμό.  

κ. Γούνας: Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι, στις Σέρρες τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

ωραιότατα ξενοδοχεία με πανέμορφες αίθουσες συνεδριάσεων. Ήθελα να πω ότι γιατί όλες 

αυτές οι συνεδριάσεις, και χωρίς μάλιστα κανένα οικονομικό όφελος για τον δήμο να γίνονται 

στην αίθουσα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ και να μην δίνονται στους επιχειρηματίες για να έχουν κάποιο 

όφελος. Η δική μου άποψη είναι να μην δίνεται ούτε τον Μάιο ούτε τον Οκτώβριο. Προτιμώ 

να δουλεύουν τα ξενοδοχεία.         

 

ΘΕΜΑ    1ο: Εκποίηση ή ανταλλαγή οικοπέδων προς ολοκλήρωση της 

απαλλοτριώσεως στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως. 
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κ. Δήμαρχος:  Εγώ θέλω να πω δυο πράγματα. Για την ιστορία και την μεγάλη 

σημασία την υλοποίηση του ονείρου της κοινωνίας των Σερραίων δεν θα σταθώ, είναι γνωστά. 

Η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα είναι από τις σημαντικότερες και πιστεύω ότι είναι ένα 

μεγάλο προτελευταίο βήμα για την υλοποίηση του ονείρου αυτού. Και εκτός αυτού 

αποδεσμεύει πλέον και λυτρώνει από την ταλαιπωρία και την δοκιμασία πάνω από 80 χρόνια 

των ιδιοκτητών, συμπολιτών μας που έχουν ιδιοκτησίες εντός του χώρου. Στοιχεία υπάρχουν 

και στον φάκελο αλλά και εγώ μπορώ να σας δώσω και εν τάχυς να σας πω ότι έχουν 

απομείνει πολύ λίγες ιδιοκτησίες, έχει γίνει καταγραφή μετά την μελέτη εφαρμογής στη 

συγκεκριμένη γειτονιά Κηφισιάς – Σιγής, το 50% της έκτασης η οποία ανήκει πλέον στον 

δήμο των Σερρών είναι αυτή που διαθέτουμε και αποφασίζουμε σήμερα να την εκποιήσουμε 

μετά από την απόφαση των ορκωτών εκτιμητών που προσδιόρισαν τιμή μονάδας 

απαλλοτρίωσης.  

Για να σας προλάβω να σας πω ότι το 2008 έχουμε απόφαση του πρωτομελούς 

πρωτοδικείου Σερρών που καθορίζει για την ίδια περιοχή τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης βάση 

της οποία κάναμε και τους υπολογισμούς μας. 3 εκ. περίπου είναι η έκταση αν εκποιηθεί με 

αυτή την τιμή που σας προανέφερα, 3 εκ. είναι η αξία της αποζημίωσης των συμπολιτών μας 

ιδιοκτητών εντός του χώρου. Επίσης από πολύ σύντομα, εγκαίρως έχουμε υποβάλλει αίτημα, 

έχουμε προσφύγει στο δικαστήριο για να έχουμε μια πρόσφατη τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης 

για τα δικαστήρια. Την διαδικασία την γνωρίζετε, δεν ξέρω κατά πόσο το Σώμα θα δεχτεί αυτή 

την απόφαση και βεβαίως η πρόταση είναι η ανταλλαγή να είναι ίσης αξίας μετά από τις 

εκτιμήσεις των θεσμοθετημένων οργάνων και επιτροπών. Το απαλλοτρίωσης οικόπεδο να 

είναι ίσης αξίας με το προσφερόμενο ή η εκποίηση, εφόσον δεν συμφωνούν, η εκποίηση και η 

καταβολή του χρηματικού αντιτίμου μετά από προσδιορισμό των δικαστηρίων της τιμής 

μονάδας.  

Αυτά είχα να πω και πιστεύω να οδηγηθούμε στην σωστή απόφαση, ούτως ώστε να 

δώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και στους δικαιούχους συμπολίτες μας που ταλανίζονται εδώ 

και πολλά χρόνια, αυτό την αισιοδοξία ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και ότι 

σύντομα θα λυθεί και αυτό το μεγάλο και σπουδαίο πρόβλημα το δικό τους αλλά κυρίως να 

πάρει σάρκα και οστά η δημιουργία του Κεντρικού Πάρκου της πόλης των Σερρών, σχέδιο του 

1925. 

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς ένα πράγμα να ξέρετε ότι κανείς ιδιοκτήτης δεν πουλάει 

τίποτα, όλα τα οικόπεδα τα δίνουν αντιπαροχή. Όποιος πουλάει έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και 

γι’ αυτό πουλάει. Στους 100 οικοπεδούχους αν βρεθεί ένας να πουλήσει το οικόπεδο. Έχουμε 

13.000 τ.μ. οικόπεδο για να εκποιήσει ο Δήμος. Θα μπορούσε, θα πω απλά πράγματα για να 

καταλάβετε, και αυτό που πάτε να κάνετε είναι παράνομο. Δεν έχετε δικαίωμα από την Σιγής 

να αποζημιώσετε στο πάρκο το κεντρικό. Είναι παράνομο και θα το δείτε, θα κάνω εγώ 

ένσταση. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε, 13.000 τ.μ. υπάρχουν για τον δήμο, αν αυτά τα 

οικόπεδα δοθούν αντιπαροχή με την πιο μικρή αντιπαροχή, 36%, θα πάρει ο Δήμος σύμφωνα 

με το ποσοστό που ανήκει που είναι το 0,6 που είναι το ελάχιστο, θα πάρει ο Δήμος γύρω στα 

8.000 … που είναι η δόμηση και από αυτά είναι περίπου 20.000 τ.μ. θα πάρει ο Δήμος, αν τα 

πουλήσει με το ελάχιστο τίμημα των 1.700 € θα πάρει το λιγότερο 5 εκ. Εγώ λέω ότι είναι η 

πιο μικρή εκτίμηση, θα μπορούσε να είναι και 6 εκ. και 7 εκ. Δυστυχώς, πουλάτε την 

περιουσία του Δήμου σε εξευτελιστική τιμή που δεν έχετε το δικαίωμα, για πέντε ακόμα μήνες 

θα είστε Δ.Α., θα φύγετε και δεν θα προλάβετε να το κάνετε. Δηλαδή, ένα πράγμα να σας πω, 

ότι με απλά πράγματα, αν τα πάρετε με αντιπαροχή θα πάρει ο Δήμος γύρω στα 3.000 τ.μ. με 

το ελάχιστο τίμημα θα πάρετε το λιγότερο 5 εκ. και τώρα θα πάρετε 2.800.000. Αλλά να 

ξέρετε ένα πράγμα ότι δεν έχετε δικαίωμα μετά από την πράξη Εφαρμογής ότι βγάλει 

εισφοράς σε χρήμα θα πάει για έργα. Θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν χάσει εκεί τις 

περιουσίες τους στις ίδιες πράξεις εφαρμογής. 
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 Από εδώ δεν μπορείς να βάλεις χρήματα στο πάρκο. Αυτό να το ξέρετε. Εγώ θα κάνω 

ένσταση και θα την κερδίσω πάλι όπως κέρδισα και άλλες φορές. Δεν έχετε δικαίωμα να 

μεταφέρετε από τη Σιγή στο Κεντρικό Πάρκο, εκεί θα αποζημιώσετε, υπάρχουν τόσοι 

άνθρωποι που οφείλουμε σ’ αυτούς και έρχονται κάθε μέρα και γίνεται φασαρία. Δεν έχετε το 

δικαίωμα.  

Αυτά ήθελα να πω, να ξέρετε ότι αν δώσετε με αντιπαροχή θα έχετε τουλάχιστον 5 με 

6 εκ. οφέλη οπωσδήποτε το λιγότερο και δεν έχετε δικαίωμα και θα το δείτε στην πορεία του 

χρόνου ότι εσείς θα χάσετε, γιατί δεν έχει δικαίωμα κανένας μέσα από την πράξη εφαρμογής 

να μεταφέρει ποσά και οικόπεδα αλλού.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ τώρα καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για ανταλλαγή και 

εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου προκειμένου να απαλλοτριώσουμε των ιδιοκτησιών 

του Κεντρικού Πάρκου. Θα πάρουμε απόφαση για ανταλλαγή από την στιγμή που δεν ξέρουμε 

αν κάποιος από τους ιδιοκτήτες εκεί συμφωνεί να γίνει ανταλλαγή, χωρίς να ξέρουμε ακόμα 

την οριστική τιμή μονάδας για την αποζημίωση των ιδιοκτησιών του Κεντρικού Πάρκου.  

Αυτό που κατά την άποψη μας μπορούμε να κάνουμε και αυτή είναι η πρόταση μας, να 

πάρουμε μια καταρχήν απόφαση που να εκφράζει την πολιτική μας βούληση για ανταλλαγή ή 

εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου με σκοπό τις απαλλοτριώσεις του Κεντρικού 

Πάρκου και παίρνουμε απόφαση για εκποίηση από τη στιγμή που θα καθοριστεί η τιμή 

μονάδας για τις ιδιοκτησίες που είναι προς απαλλοτρίωση και εν συνεχεία έρχεται εδώ, αφού 

ξεκαθαριστεί το θέμα της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από τα δικαστήρια, έρχεται 

μετά το θέμα εδώ και αποφασίζουμε για να εκποιήσουμε ανάλογα τετραγωνικά μέτρα τα οποία 

θα πάρουμε και για την ανταλλαγή επίσης απόφαση εφόσον υπάρξει συμφωνία. Και επειδή 

δεν λέει, η εισήγηση λέει: ¨Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την εκποίηση ή ανταλλαγή 

τους των 13.000, των συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων των οικοδομικών τετραγώνων, 

προκειμένου το προϊόν της εκποιήσεως να διατεθεί προς τον σκοπό ολοκληρώσεως της 

απαλλοτρίωσης του Κεντρικού Πάρκου¨. Δεν λέει το ίδιο πράγμα. Εδώ λέει η εισήγηση να 

πάρουμε μια απόφαση για να πουλήσουμε τα 13.000 τ.μ. τα συγκεκριμένα, ή να τα 

πουλήσουμε ή να τα ανταλλάξουμε. Τώρα να πάρουμε την απόφαση. Επομένως αν πάρουμε 

αυτή την απόφαση αύριο μπορείτε να τα πουλήσετε. Καταλάβατε;  

κ. Πρόεδρος: Παίρνουμε μια καταρχήν απόφαση, θα ρθούμε σε επαφή και αν 

θελήσουν την ανταλλαγή τότε μπαίνουμε στην διαδικασία της ανταλλαγής, αν ζητήσουν 

χρήμα, τότε πρέπει να εκποιήσουμε. Θα εκποιηθούν κομμάτια αφού πρώτα οριστεί η τιμή 

μονάδας. Το είπε και ο κ. Δήμαρχος και εδώ είναι σαφέστατη η εισήγηση. Συμφωνούμε;  

κ. Αγγελίδης: Η εισήγηση δεν λέει αυτό το πράγμα.  

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε σ’ αυτό; 

κ. Αγγελίδης:  Καταρχήν απόφαση εκφράζοντας πολιτική βούληση. 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Μα δεν είναι δυνατόν να εκποιηθεί ή να ανταλλαγεί χωρίς να 

περάσει από το Δ.Σ.  

κ. Γαλάνης: Να συμπληρώσω ότι θα ήταν καλά να υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις που 

αφορούν και νομικά ζητήματα και η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου ότι όντως αυτή η 

ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν μπορεί να γίνει.  

κ. Αγγελίδης: Στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το οποίο παρατάθηκε για ένα χρόνο και μετά 

θα αλλάξει όνομα, υπάρχει ένα υποπρόγραμμα με τίτλο ¨Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία 

Περιβάλλοντος, μέτρο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» κωδικός 2.10¨, που λέει ότι … από εκεί 

μέσα από τον ΘΗΣΕΑ μπορούμε να πάρουμε χρήματα για απαλλοτριώσεις.  

κ. Δάγκος: Στην τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ ζητήσαμε. 
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κ. Πρόεδρος: Αν ο ΘΗΣΕΑΣ συνεχίσει και την επόμενη χρονιά το 2011 και αν 

μετονομαστεί … 

κ. Μωυσιάδης: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα γιατί ήδη και στην 

συνάντηση των αρχηγών που κάναμε είχαμε καταλήξει. Απλώς να το διασαφηνίσουμε 

απόλυτα. Όντως έχουμε πει, όχι όπως το γράφει ακριβώς η πρόσκληση, αλλά διορθωμένα, ότι 

προς το παρόν παίρνετε την καταρχήν απόφαση και προχωράτε έτσι όπως είπατε στην 

συζήτηση για το εάν συμφωνούν κάποιοι για την ανταλλαγή, όσες ανταλλαγές έγιναν … και 

από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα προς το παρόν δεν προχωράμε να κάνουμε καμιά εκποίηση, 

όταν θα είναι ώριμο το πράγμα, όταν καθοριστούν από τις επιτροπές οι τιμές μονάδας, τότε 

ανάλογα … 

κ. Πρόεδρος:  Για την εκποίηση μόνο και εφόσον καθοριστεί η τιμή μονάδας.  

κ. Σαντοριναίος: κ. Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, εδώ στην αίθουσα του Δ.Σ. 

είναι παρών από τους κατοίκους εκεί του πάρκου. Μήπως πρέπει να τους ακούσουμε κι 

αυτούς; 

κ. Αναστασιάδης: Πολλές φορές έχω πει ότι για να έρθει αυτό το σοβαρό το θέμα 

διότι εκεί υπάρχουν πρόσφυγες του ’22 που ανταλλάξαν την περιουσία, να δημιουργήσουμε 

ένα πολύγωνο, αυτό το έχουμε πει εκατό φορές, και ο Δήμαρχος το είχε προσφωνήσει και 

δημόσια και είχε πει ότι ¨εμείς θα κάνουμε ένα πολύγωνο, θα ξεχωρίσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους πλέον γιατί παιδεύονται 90 χρόνια, τους δεσμεύσαν την περιουσία τους¨, θα γίνει 

ένα πολύγωνο και θα την άλλη … θα γίνει το Πάρκο. Για ποιο λόγο δεν κάνετε τα σωστά 

πράγματα; Να γίνει ένα πολύγωνο, να τους χωρίσουμε και να τελειώσει η ιστορία; Είναι απλά 

πράγματα, γιατί δεν το κάνετε; Για ποιον λόγο δεν το κάνετε; Δηλαδή 90 χρόνια 

ταλαιπωρούνται, δώστε ένα πολύγωνο. Έχετε προσφωνήσει δημόσια λόγους και είπατε ότι θα 

το κάνετε.  

κ. Δήμαρχος: Είπα αν γίνεται.  

κ. Αναστασιάδης: Γίνεται.  

κ. Αγγελίδης: Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης ότι υποσχεθήκατε 

προεκλογικά; 

κ. Δάγκος: Θα ερευνηθεί είπε. Δεν ξέρει αυτός. 

… 

κ. Μπόλαρης (εκπρόσωπος κατοίκων):  Θα μιλήσω ως εκπρόσωπος όλων των 

κατοίκων του πάρκου και είναι γεγονός ότι 80 χρόνια ο Δήμος με εμπαίζει. Δεν συμφωνεί 

κανένας με την ανταλλαγή των οικοπέδων, κανένας μα κανένας, ξέρουμε ότι κρατάμε … εδώ 

και χρόνια και θα τις κρατάμε ακόμη πολλά χρόνια, θα αλλάξουμε αρκετούς δημάρχους μου 

φαίνεται, και από εκεί και μετά, εάν σας αρμόζει, καλό θα ήταν, όπως λέχθηκε, άκουσα για τα 

13 στρ., η συνολική έκταση που κατέχουμε όλοι οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα είναι πολλαπλάσια. 

Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εκτάσεις που έχουμε εμείς σαν σύνολο 15 στρ. να την 

ανταλλάξουμε με μια έκταση 13 στρ. στην άκρη της πόλης, γιατί εκεί μέσα δεν γίνονται αυτά 

τα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι κ. Δήμαρχε μας ξεγελάτε 

λέγοντας μας ότι ¨εγώ δεν υποσχέθηκα τίποτα¨, όμως είπατε αυτό το πράγμα προεκλογικά ότι 

μπορούμε να κάνουμε εφαρμογή για το πολύγωνο … 

κ. Δήμαρχος: Σας είπα φέρτε μου στοιχεία, φέρτε μου δικηγόρους, φέρτε μου νόμο για 

να μπορέσω να δεσμευτώ. Δεν δεσμεύτηκα ποτέ, είπα εάν και εφόσον… 

κ. Μπόλαρης: Την πρόταση που σας κάνουμε εμείς δεν την βγάλαμε από το μυαλό 

μας. Κάναμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να γίνει εφικτό αυτό το πράγμα. Προφανώς τα 

λόγια μας ήταν φωνή βοώντος. 

κ. Δήμαρχος: Τα χρήματα σας, εκποίηση, εμείς εκποιούμε, τα χρήματα ότι τιμή 

προσδιορίζεται από το δικαστήριο θα τα πάρετε… 

κ. Μπόλαρης: Εμείς δεν δεχόμαστε όμως. 
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κ. Δήμαρχος: Και τι θα γίνει τώρα; 

κ. Μπόλαρης: Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εμείς προτείνουμε την δημιουργία του 

πολυγώνου και επιμένουμε σ’ αυτό.  

κ. Μωυσιάδης: Είναι χώρος πρασίνου και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Και 

υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει αναγκαστική απαλλοτρίωση η οποία είναι μια 

συγκεκριμένη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί.  

κ. Αναστασιάδης: Έχουν γίνει εκεί δυο σχολεία, έχει γίνει εκπαιδευτήριο, έχει γίνει το 

γήπεδο. Αυτά τι είναι; Πότε … το δημόσιο δικά του κτίρια, τεράστια κτίρια μέσα στο πράσινο; 

Ντροπή για μας είναι. Δεν το καταλαβαίνετε; … 

 

- Εγκρίνεται καταρχήν (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

      

ΘΕΜΑ    2ο: Καταβολή στην Κ.Ε.Κ.Α.Σ. 300.000,00 € από αύξηση αρχικού 

κεφαλαίου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση καταβολής οφειλής προς την Κ.Ε.Κ.Α.Σ. ύψους 225.000,00 €.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτή είναι υποχρέωση έναντι της ΔΕΠΚΑ και τώρα θα πάει στην 

ΚΕΚΑΣ. 

κ. Ιλανίδου: Η αύξηση γιατί γίνεται; Πόσο είναι το αρχικό κεφάλαιο και πόσο είναι η 

αύξηση; 

κ. Πρόεδρος:   Ουσιαστικά είναι αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2010. Τα 

225 είναι η υποχρέωση που είχε ο Δήμος απέναντι στη ΔΕΠΚΑ και τώρα τα παίρνει ως 

ΚΕΚΑΣ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

   ΘΕΜΑ    4ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την μισθοδοσία προσωπικού πρώην 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και δώρο Χριστουγέννων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Κ.: 

- έγκριση κανονισμού προσωπικού,  

- έγκριση κανονισμού διαχείρισης και  

- έγκριση εσωτερικού κανονισμού.  

 

- Εγκρίνεται. 

   
ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της Κ.Ε.Ε.Κ.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    7ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου έτους 2010. 
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κ. Πρόεδρος:  Έχουμε τον κ. Κρίτων Τζαβέλλα και τον κ. Γιώργο … που θα 

συνεχίσουν και για το 2010. Η τιμή είναι 14.100 με το ΦΠΑ 16.699. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    8ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο 

των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Βάζουμε δύο λογιστές είναι ο κ. … και ο κ. Αδαμίδη, είναι 150 € συν το 

ΦΠΑ για την κάθε Δ.Ε. 

 

- Εγκρίνεται. 

  

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2010.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2010 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.409,00 € και απόδοσή της σε 

Σχολικές Επιτροπές για προμήθεια υλικού αντιμετώπισης του ιού της 

γρίπης.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Ορισμός αριθμού υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας που θα 

φέρουν την στολή των δικυκλιστών. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ήταν δύο και τους κάναμε τέσσερις.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: α) Ορισμός μέλους για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.) Ν. Σερρών. 
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 β) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου 

Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων και παρεμφερών 

επιχειρήσεων.  

 γ) Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής του άρθρου 16 

του Π.Δ. 171/87 (επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού 

μεγαλύτερου των 5.896,41 €), για το έτος 2010. 

 δ) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών 

συντήρησης των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,41 €, για το 

έτος 2010. 

 ε) Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου 

καταλληλότητας του προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 34ου 

Νηπιαγωγείου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Στο α) ήταν ο κ. Πεχλιβανίδης με αναπληρωτή τον κ. Γούνα, 

παραμένουν οι ίδιοι. 

Στο β) ήμουν εγώ με αναπληρωτή τον κ. Δάγκο, παραμένουμε οι ίδιοι. 

Στο γ) ήταν ο Δάγκος με αναπληρωτή τον κ. Ιωαννίδη και παραμένουν οι ίδιοι. 

Στο δ) ήταν Δάγκος και Ιωαννίδης με αναπληρωματικούς Βέρρου και Ικιούζη και είναι 

πάλι οι ίδιοι.  

Στο ε) ο Πεχλιβανίδης με αναπληρωτή τον κ. Δάγκο.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής που αφορά: 

α) στην προμήθεια καυσίμων και  

β) στην προμήθεια ενός φορτωτή.  

 

κ. Πρόεδρος:  Για το α) είναι 20.000 τόσο και για το β) είναι 99.000, 

χρηματοδοτούμενα από τον ΘΗΣΕΑ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) τόνερ – μελανιών, έτους 2010, 

β) ξηρογραφικού χαρτιού, έτους 2010 και  

γ) γραφικής ύλης, έτους 2010. 

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό. 

 

- Εγκρίνεται. 

     
ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  
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- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Αγγελίδης:  Εδώ στο θέμα αυτό θα ήθελα την λίστα των δαπανών εκεί που λέει 

¨Αμοιβές καταρτιζομένων εκπαιδευτών¨, εκεί που λέει 41.018 €, αυτό να το πάρετε πίσω και 

να το φέρετε στο επόμενο Δ.Σ. Θέλουμε αυτά τα ποσά σε ποιους μοιράστηκαν, να μας βάλετε 

τα ονόματα, ποιοι είναι οι εκπαιδευτές και πόσα πήρε ο καθένας τους. Αναλυτικά στον πίνακα.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν το έχει βάλει μέσα ο κ. Ιωαννίδης; 

κ. Αγγελίδης: Δεν το έβαλε. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αποσύρω. Εάν δεν είναι θα το 

κρατήσω, αν είναι θα περάσει.  

 

- Εγκρίνεται. 

     
ΘΕΜΑ  21ο: Τροποποίηση της 820/2009 Α.Δ.Σ. ως προς το ύψος του μισθώματος 

του στρατοπέδου ¨Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Πήραμε μια απόφαση για το 1 έως 1,50, αυτοί λένε ότι έχουν εισήγηση 

από το ΥΠ.ΕΘ.Α., είναι 6% της αντικειμενικής αξίας οπότε θα πληρώνουμε τον χρόνο 1.175 

και όχι 250 όπως είχαμε πάρει απόφαση.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή της υπαλλήλου του Δήμου Κουκούτση Ελένης.  

 

κ. Δήμαρχος:  Η τακτική είναι γνωστή σε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε τις 

πληροφορίες και να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι κάποιοι προσφεύγουν, το υπουργείο δεν 

αναγνωρίζει αυτό το επίδομα. Προσφεύγουν στα δικαστήρια, σε άλλους δήμους έχει συμβεί 

και επιβαρύνεται το ταμείο του Δήμου.  

κ. Γαλάνης: Επειδή έχω ιδία γνώση του θέματος από την επαγγελματική μου εμπειρία, 

πράγματι είναι έτσι. Έχουν δικαιωθεί πάρα πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι μάλιστα δεν πληρούν 

τις προδιαγραφές του νόμου, έχει … με βάση τη νομολογία να πάρουν οι άνθρωποι την 

επιδότηση αλλά φαίνεται πως … 

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει ξέρετε μια πάγια θέση την οποία ακολουθούμε, από 

παλαιότερες Δ.Α., από τότε που εφαρμόστηκε … εάν και εφόσον επιχορηγηθούμε από το 

ΥΠΕΣ. Είναι 40% της αντικειμενικής.  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό το ποσό το βγάζει ο Δήμος; Είναι από τον νόμο;  

κ. Πρόεδρος:    Αυτό έρχεται από το ΥΠΕΣ. Ο Δήμος, ξεκινάει από την Δ.Α. του κ. 

Μητλιάγκα, το Δ.Σ. λέει ναι, με την προϋπόθεση ότι θα επιχορηγηθούμε από το ΥΠΕΣ με το 

συγκεκριμένο ποσό.  

κα Μπιτζίδου: Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν υπάλληλοι στους παιδικούς σταθμούς οι 

οποίοι ζητούν επιδότηση. Και πρέπει να επιληφθείτε και αυτού του θέματος. Θα πρέπει να 

μπούνε και αυτοί οι υπάλληλοι στη διαδικασία αυτή για να πάρουν οι άνθρωποι και να ξέρουν 

τι να κάνουν.  

κ. Δήμαρχος: Το Υπουργείο δεν πρόκειται να δώσει λεφτά. Οι οργανισμοί θα τα 

δώσουν.  
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κ. Γαλάνης: Και η νομαρχία έχει την υποχρέωση να δίνει στους υπαλλήλους της από 

το δικό της ταμείο τα χρήματα και σε όσες περιπτώσεις έχει αρνηθεί γιατί δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που κάνουν αίτηση, δικαιώνονται μετά οι 

υπάλληλοι στο δικαστήριο και τα παίρνουν.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ ο νόμος λέει ότι εμείς θα τα δώσουμε.  

κ. Πρόεδρος:    Το 40% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επιδοτείται, η πάγια 

απόφαση μας είναι αυτά τα χρήματα να τα ζητούμε από το ΥΠΕΣ. Ποτέ δεν πήραμε.  

κ. Γαλάνης: Στις αποφάσεις που πήραμε κατά το παρελθόν δεν δώσαμε τα χρήματα; 

κ. Πρόεδρος:    Οι αποφάσεις είναι εάν και εφόσον ανταποκριθεί το ΥΠΕΣ. Όλες οι 

αποφάσεις είναι έτσι.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταβάλλουμε;  

κ. Πρόεδρος:    Ειλικρινά σας το λέω με βάση τη νομολογία πρέπει. Αλλά δεν 

μπορούμε αν δεν επιχορηγηθούμε.  

κα Μπιτζίδου:  Υπήρχε άτομο στο Ν.Π. του Παιδικού Σταθμού που πήρε τα λεφτά και 

πληρώθηκε από την επιχείρηση. Η Κική Εμμανουηλίδου και ζήτησε την επιδότηση και 

πληρώθηκε από το Ν.Π. Έγινε επί της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.  

κα Ευαγγελίδου:  Η απόφαση είχε παρθεί στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία αλλά 

εκτελέστηκε … 

κ. Ζαπάρας: Δεν δόθηκαν λεφτά από το ΚΠΑ. Δόθηκε μια διαφορά η οποία ήταν 

γύρω στα 500 € και … αλλά επειδή ήταν για 500 € λέμε να μην το …  

                        

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για καταβολή αποζημίωσης στους 

Εμμανουήλ Μακάκη και λοιπούς δέκα (10) από εισφορά σε χρήμα της 

περιοχής Σιγής.  

 

κ. Πρόεδρος:    Ήταν τα 640 που παίρναμε από τη ΣΑΤΑ, τώρα τα παίρνουμε από τον 

κωδικό που … για να φύγουν και τα βάζουμε στη ΣΑΤΑ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. 

Τσακιρίδη Ηλία, Χαράλαμπου και Δέσποινας.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων από ρυμοτομίες, 

συμψηφισμούς λόγω πράξεων εφαρμογής, εισφοράς σε χρήμα κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  27ο: Ανάκληση της αρίθμ. 768/2009 ΑΔΣ που αφορά την παραχώρηση κατά 

χρήση της προκατασκευασμένης οικίας της κ. Ιωάννου Κωνσταντινιάς 

στην κόρη της.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας 

εκτροφής 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους στην 

περιοχή του οικισμού Κρίνου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:    Η απόφαση είναι για 850 μέτρα, η συγκεκριμένη μονάδα είναι 350, 

μπορεί όμως … οπότε γνωμοδοτούμε να την κάνει και την άδεια την δίνει η νομαρχία.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: 

¨Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης του Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια του 

Κωδικού Πρόσκλησης 29.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: ¨Ανέγερση αίθουσας 

συνάθροισης κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Μωυσιάδης: Υπήρχε μελέτη και μάλιστα θα ξεκινούσε και έργο. Για να 

προχωρήσει το έργο από το 2006. Αυτό ζητούσαν και αυτό τους κάναμε, δεν τους κάναμε 

τίποτα διαφορετικό. Μεγαλύτερο, θα γίνει μεγαλύτερο. Έχουμε ειδικούς, και αρχιτέκτονα και 

μηχανικό, γιατί να μην το κάνουμε; Δεν είναι πρόκειται για σύνθετη μελέτη.  

κ. Πρόεδρος:    Οι μηχανικοί μας το ξέρετε καλύτερα από εμένα … 

κ. Αγγελίδης: Σ’ αυτό έχει δίκιο ο κ. Μωυσιάδης. 

κ. Δήμαρχος: Οι τεχνικοί μας δεν μπορούν να ασχολούνται με τα πάντα.  

κ. Πρόεδρος:    Δεν μπορούνε να επιβλέψουν τα έργα. Μακάρι να μπορούσαν.  

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδης, Αγγελίδης, Αναστασιάδης, Σαουλίδης)  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση μελετών: 

α) παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2010, 

β) του έργου: ¨Δενδροφύτευση στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨,  

γ) του έργου: ¨Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών¨ και  

δ) του έργου: ¨Συντήρηση κεραμοσκεπής – επιχρισμάτων και 

αντικατάσταση κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών: ¨Εργασίες αποπεράτωσης 

έργων ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. 

Ανδρόνικου¨.  

 

κ. Σαουλίδης: Την είδατε την διαμόρφωση εκεί; 

κ. Δήμαρχος: Είναι έργο της Εφορίας, εμείς δεν το κάναμε. Η μελέτης της Εφορίας το 

λέει.  

κ. Σαουλίδης: Το κατασκευαστικό λέω.  

          

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης του έργου: ¨Ανάδειξη αρχαιολογικών 

ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, προϋπολογιστικών 

πινάκων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων: 

 α) ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨ και  

 β) ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

             

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

Πρ. 2/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης της ΚΕΠΑΣ σχετικά με το μέλλον της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης.  

 

Πρ. 2/2/10 Ομοίως επί επερώτησης των τριών συνδυασμών της αντιπολίτευσης σχετικά με 

το χρέος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου προς την ¨ΧΑΒΑΛΕΣ Α.Ε.¨.  

 

Πρ. 2/3/10 Ομοίως της παράταξης της αντιπολίτευσης ΣΥΝθεση Πολιτών σχετικά με τη 

συλλογή Κων/νού Ξενάκη.  

 

1/10 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια ενός πίνακα από τον 

καλλιτέχνη κ. Βαρλάμη Κ.  
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2/10 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου με την 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. και τη ΔΕΥΑΣ Σερρών για την εκτέλεση του 

έργου: ¨Βελτίωση δικτύου αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

3/10 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην 1η Επίσκεψη 

Μελέτης στο Λονδίνο στα πλαίσια του προγράμματος PIMMS TRANSFER. 

 

Πρ. 2/4/10 Συζήτηση σχετικά με αίτημα του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου του Γ.Ν.Σ. 

Σερρών για διάθεση της αίθουσας των ΑΣΤΕΡΙΩΝ για επιστημονική εκδήλωση 

το Μάρτιο του 2010. 

 

4/10 Λήψη κατ’ αρχάς απόφασης για την εκποίηση ή ανταλλαγή οικοπέδων προς 

ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης στο κεντρικό πάρκο της πόλης. 

 

5/10 Έγκριση καταβολής στην ΚΕΚΑΣ 300.000,00 € από αύξηση του αρχικού της 

κεφαλαίου.  

 

6/10 Έγκριση καταβολής οφειλής στην ΚΕΚΑΣ ύψους 225.000 €.   

 

7/10 Έγκριση ψήφισης εξειδικευμένης οφειλής για τη μισθοδοσία προσωπικού 

πρώην ΔΕΠΚΑ. 

 

8/10 Έγκριση της αρίθμ. 37/09 απόφ. του Δ.Σ. της ΚΕΕΚ ¨Έγκριση Κανονισμού 

Προσωπικού ΚΕΕΚ¨.   

 

9/10 Ομοίως της 38.09 απ. ΚΕΕΚ ¨Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης ΚΕΕΚ¨.   

 

10/10 Ομοίως της 39/09 απ. ΚΕΕΚ ¨Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού ΚΕΕΚ¨.  

 

11/10 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της ΚΕΕΚ. 

 

12/10 Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2010. 

 

13/10 Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο των 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου.  
 

14/10 Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

15/10  Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2010. 

 

16/10 Ομοίως του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.  

 

17/10 Ομοίως για Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις.  

 

18/10 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για 

το έτος 2010. 
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19/10 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨63η Σ.Ε. 4ου Λυκείου Σερρών¨.  

 

20/10 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.409 € και απόδοσης αυτής στις σχολικές 

επιτροπές για κάλυψη δαπανών προμήθειας υλικού για την αντιμετώπιση του 

ΙΟΥ της γρίπης.  

 

21/10 Ορισμός αριθμού υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν τη 

στολή των δικυκλιστών.  

 

22/10 Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.) Ν. Σερρών.  

 

23/10 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου 

Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων.  

 

24/10  Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους της επιτροπής του άρθρου 16 του 

Π.Δ. 171/87 (επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 

5.896,41 €) για το έτος 2010. 

 

25/10 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των 

οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,41 €. 

  

26/10  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του 

προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 34ου Νηπιαγωγείου.  

  

27/10 Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου για εισφορά σε 

χρήμα του κ. Κουφάκη Δημητρίου. 

  

28/10  Διαγραφή χρηματικών καταλόγων που αφορούν οφειλέτες του Δήμου που δεν 

ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους που αφορούν την ευνοϊκή ρύθμιση του 

Ν. 3649/08.  

 

29/10 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια καυσίμων. 

 

30/10  Ομοίως για την προμήθεια ενός φορτωτή. 

 

31/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας τόνερ – μελανιών, έτους 2010. 

 

32/10 Ομοίως ξηρογραφικού χαρτιού, έτους 2010. 

 

33/10 Ομοίως γραφικής ύλης έτους 2010. 

 

34/10  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Αγγελίδη Πέτρου.  

  

35/10 Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κ. Παπαδίκη Νικολάου.  

 

36/10  Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για το Δεκέμβριο του 2009. 
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37/10 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου για το Δεκέμβριο του 2009. 

  

38/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ. 

  

39/10  Ομοίως επί αποφάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΕΚ. 

 

40/10  Έγκριση της αρ. 2/10 απ. ΚΕΠΑΣ ¨Ορισμός διαχειριστή – ταμία της ΚΕΠΑΣ 

για διάστημα από 1/1 έως 30/6/10. 

 

40α/10 Ενημέρωση επί της αρ. 1/10 απ. ΚΕΠΑΣ. 

 

41/10 Ομοίως Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

42/10 Τροποποίηση της αρ. 820/2009 ΑΔΣ ως προς το ύψος του μισθώματος του 

στρατοπέδου ¨Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα¨.  

 

43/10 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή της 

υπαλλήλου του Δήμου Κουτσούκη Ελένης.  

 

44/10 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την καταβολή αποζημίωσης στους κ.κ.: 

Εμμανουήλ Μακάκη και λοιπούς 10 από εισφορά σε χρήμα της περιοχής Σιγής.  

  

45/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Τσακιρίδη 

Ηλία, Χαράλαμπου και Δέσποινας.  

 

46/10  Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κ. 

Χατηιωάννου Αν. 

  

47/10 Ομοίως στον κ. Κυριακίδη Ευστάθιο. 

 

48/10  Ομοίως στους κ.κ.: Γεωργιάδη Αγησίλα, Λάζαρο, Παρασκευή και Παναγιώτη.  

 

49/10 Ομοίως στον κ. Παρνάρα Παντελή.  

 

50/10 Ομοίως μετά από συμψηφισμό υπέρ της κ. Κοβανίδου ή Κοανίδου Σοφίας.  

 

51/10  Ομοίως υπέρ των κ.κ.: Κοβανίδη Ιωάννη και Γεωργίου.  

           

52/10  Ομοίως υπέρ της κ. Κοτζάογλου – Μπουδουρίδου Ελένης.  

 

53/10 Ομοίως υπέρ της κ. Παπαδοπούλου – Αϊβαζίδη Αργυρούλας.  

 

54/10 Ομοίως υπέρ κ. Άτσαλου – Σουλτανίδη Πελαγίας και Άτσαλου Αρχιμήδη και 

Ιωάννη.  

 

55/10  Ομοίως υπέρ των κ.κ.: Πιαλούδη Παναγιώτας, Νικολάου και Αναστασίας.  

 

56/10  Ομοίως υπέρ κ.κ. Μάκινατζη Φωτεινής κ.λπ. 
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57/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη 

εφαρμογής στον κ. Μπουδουρίδη Νικόλαο.  

 

58/10  Ομοίως στην κ. Αγκύρογλου – Χατζηαναστασίου Μαρία.   

 

59/10 Ομοίως στους κ.κ. Χατζηαναστασίου Νικόλαο, Σταυρούλα και Χαρίκλεια. 

 

60/10 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό από την κ. Τσακιρίδου 

Σταυρούλα.  

 

61/10  Ομοίως από την κ. Τσακιρίδου Αικατερίνη.  

 

62/10 Ομοίως από τους κ.κ. Τσακιρίδου Σταυρούλα, Αικατερίνη κληρ. του κ. 

Τσακιρίδη Χαράλ.   
 

63/10 Ανάκληση της αρίθμ. 768/09 ΑΔΣ που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση της 

προκατασκευασμένης οικίας της κ. Ιωάννου Κωνσταντινιάς στην κόρη της.  

 

64/10  Διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας εκτροφής 320 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους στην περιοχή του οικισμού 

Κρίνου του Δ.Δ. Σερρών.  

 

65/10 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: ¨Πρόγραμμα Αστικής 

Ανάπλασης του Δ.Σ. στα πλαίσια του Κωδικού πρόσκλησης 29¨.  

 

66/10 Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: ¨Ανέγερση αίθουσας 

συνάθροισης κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

67/10 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου του Δ.Σ.¨ για το έτος 2010. 

 

68/10  Ομοίως ¨Δενδροφύτευση στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨.  

 

69/10  Ομοίως ¨Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨.  

 

70/10 Ομοίως ¨Συντήρηση κεραμοσκεπής – επιχρισμάτων και αντικατάσταση 

κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου¨. 

 

71/10 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών ¨Εργασίες αποπεράτωσης έργων 

ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

 

72/10 Ψήφιση υπολειπόμενης πίστωσης του έργου: ¨Ανάδειξη αρχαιολογικών 

ευρημάτων στην Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

73/10  Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων 

του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨, για το έτος 2010. 

 

74/10 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨.  
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75/10  Ομοίως ¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

 

76/10          Ομοίως ¨Κατασκευή εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας 

αμαξοστασίου Δήμου Σερρών¨.  

 

77/10 Ομοίως ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών, Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

78/10  Ομοίως ¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨.  

 

79/10 Ομοίως ¨Κατασκευή εσωτερικού χώρου στάθμευσης Αυτοκινητοδρομίου 

Σερρών¨.  

   

80/10  Ομοίως ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου¨.  

 

81/10 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

 

82/10 Ομοίως ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων¨.  

 

83/10 Ομοίως ¨Αποκατάσταση φθορών στα κτίρια του 2ου βρεφονηπιακού και 1ου 

Παιδικού Σταθμού¨.  

 

84/10  Ομοίως ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 

2009¨.  

  

85/10 Ομοίως ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίηση της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ¨. 

  

86/10  Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨.  

 

87/10 Ομοίως ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

  

88/10 Ομοίως ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα ¨Ερμού – 

Βενιζέλου¨, της πόλης Σερρών¨.  

 

89/10  Ομοίως ¨Καθαρισμός – διαπλάτυνση κοίτης χειμάρρου Αγ. Αναργύρων από 

γέφυρα Τσέλιου έως Γέφυρα Σιγής¨.  

 

90/10  Ομοίως ¨Βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων¨.  

 

91/10 Ομοίως ¨Συντήρηση οδικού δικτύου πόλης¨.  

 

92/10  Ομοίως ¨Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοταπήτων πόλης Σερρών¨.  

 

93/10 Ομοίως ¨Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων¨.  

 

94/10 Ομοίως του Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών ¨Συντήρηση 

προστεγασμάτων Δημοτικού Μεγάρου¨.  
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95/10 Ομοίως ¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου¨.  

 

96/10  Ομοίως ¨Τσιμεντοστρώσεις στο Α’ Νεκροταφείο Σερρών¨.  

  

97/10 Ομοίως ¨Μόρφωση, ισοπέδωση και τοποθέτηση πλακών στο ανατολικό τμήμα 

της πόλης των Σερρών¨.  

 

98/10  Ομοίως ¨Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης στον Ξηρότοπο¨.  

 

99/10 Ομοίως ¨Προστασία τεχνικών έργων στο Κτηνοτροφικό Πάρκο¨.  

 

100/10 Ομοίως ¨Πλακοστρώσεις στο 22ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

 

101/10  Ομοίως της παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της 

Διεπιστημονικής Ομάδας έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Σ. 

           

102/10  Ομοίως της παροχής υπηρεσιών ¨Αντικατάσταση, ανανέωση και πύκνωση των 

φυτεύσεων στο Δήμο Σερρών¨.  

 

103/10 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας 

του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2009 – 2010). 

 

104/10 Ομοίως της Παροχής Υπηρεσιών ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών 

μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών¨.  

 

105/10  Ομοίως ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. 

 

106/10 Ομοίως ¨Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ψηφιακή Σύγκλιση¨.  

 

107/10  Ομοίως ¨Συμβούλου Υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής 

αλληλεγγύης¨.  

           

108/10  Ομοίως ¨Εργασίες βελτίωσης χλοοτάπητα στις κοινόχρηστες εκτάσεις του 

Δ.Σ.¨.  

                  

109/10 Ομοίως ¨Παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης σιντριβανιών 

Δ.Σ.¨.  

 

110/10 Ομοίως ¨Συντήρηση – βελτίωση – προγραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης 

Δ.Σ.¨.  

 

111/10  Ομοίως υλοποίησης της πράξης: ¨Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών 

Ινών Δ.Σ¨.  

 

112/10 Ομοίως ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δ.Σ.¨.  

 

113/10 Ομοίως ¨Επέκταση ΧΥΤΑ Δ.Σ.¨.  
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114/10  Ομοίως του προγράμματος: ¨FOREST CITIES¨ 

 

115/10 Ομοίως PIMMS TRANSFER¨.    

 

116/10 Ομοίως υλοποίησης του έργου: ¨Προετοιμασία Πιστοποίησης Διαχειριστικής 

Επάρκειας Δ.Σ.¨.  

 

117/10  Ομοίως ¨Διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τη διερεύνηση της 

αναγκαιότητας και των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του δημαρχείου Σερρών 

καθώς και άλλων διοικητικών υπηρεσιών της πόλης των Σερρών¨.  

 

118/10 Ομοίως υλοποίησης της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών φορέα πιστοποίησης 

στην EUROCERT Α.Ε.¨.  

 

119/10  Ομοίως της προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.¨ για 

υλοποίηση ¨Δράσεις οργάνωσης, ενημέρωσης και διαφήμισης του παλαιού 

ελαιοτριβείου Ελαιώνα του Δ.Σ.¨.  

           

120/10  Ομοίως συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό των 

Πόλεων κατά του Ρατσισμού. 

 

121/10 Ομοίως εκπόνησης της μελέτης ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Αγ. 

Ιωάννη Σερρών¨.  

 

122/10 Ομοίως της μίσθωσης μηχανημάτων για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 

του Δ. Σερρών¨.  

 

123/10  Ομοίως της απ’ ευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης: ¨Συμπλήρωση, 

διόρθωση και ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων στα Ο.Π. 303 και 310 

της πόλης των Σερρών¨.  

 

124/10 Ομοίως της μελέτης με γενικό τίτλο ¨Διαμόρφωση – Ανάπλαση των όψεων του 

δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨, και παράταση χρόνου περαίωσης 

εργασιών.  

 

125/10  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών¨.  

           

126/10  Ομοίως: ¨Κατασκευή πάρκου στο Ο.Π. 209 του Δήμου Σερρών¨.  

 

127/10 Έγκριση τοποθέτησης 2 φ.σ. υδραργύρου στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


