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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, εύχομαι το 2017 να είναι πιο παραγωγικό και να μας δώσει φώτιση ο θεός να προσφέρουμε περισσότερα. Σύμφωνα με
το άρθρο 67 του νόμου 3852/10 και το άρθρο 96 του νόμου 3463 έχουμε την προβλεπόμενη απαρτία, επί συνόλου 27 μελών του δημοτικού συμβουλίου παραβρίσκονται οι 16. Μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες.
Θα παρακαλούσα πριν ξεκινήσουμε να κόψουμε την βασιλόπιτα. Ή θέλετε να την
κόψουμε στο τέλος; Με την βασιλόπιτα, ναι.
(Γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε με ανακοινώσεις. Ο κ. Γιαννακόπουλος έχει στείλει ένα email
εδώ πέρα. Λέει «σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, χαρές και ευτυχία. Λόγω
ασθενείας δεν θα μπορέσω να είμαι στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο». Εγκρίνεται η
άδειά του; Κατά πλειοψηφία.
Εχουμε μία αίτηση κάποιου Ευθυμίου Κωνσταντίνου, την πήρα σήμερα, απευθύνεται
προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και προς το δημοτικό συμβούλιο κατ’
επέκταση, λέει και για το δημοτικό συμβούλιο παρακάτω. Βέβαια δεν επείγει, θα την
αφήσω για το άλλο το συμβούλιο γιατί είναι μακροσκελής και δεν αξιολογώ για την..
δεν έχει δουλειά το δημοτικό συμβούλιο να απαντήσει σ’ αυτό. Δεν έχω κάποια άλλη
ανακοίνωση εγώ, αν έχει ο κ. δήμαρχος κάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι. Ήθελα να ευχηθώ και εγώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή
χρονιά, με υγεία καταρχήν και ας είναι το 2017 έστω και λίγο καλύτερο από το 2016.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζιβελέκας αν έχει κάποια ανακοίνωση. Άλλος συνάδελφος; Ναι, η
κα Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Πληροφορήθηκα.. καταρχήν καλή χρονιά και από εμένα, με υγεία για
όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πληροφορήθηκα την συγγραφή ενός βιβλίου που αφορά τις
πυρκαγιές του 2007 στην χώρα μας. Συγγραφείς αυτού του βιβλίου είναι ο Νίκος ο
Διαμαντής και ο Σταμούλης ο Γιάννης. Ο ένας είναι από Φθιώτιδα, ο άλλος είναι και
συντοπίτης μας και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς εδώ μία παρουσίαση αυτού του βιβλίου μιας και πρόκειται για.. λόγω καταγωγής, για ανθρώπους
δικούς μας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σ’ αυτό το θέμα, απλά να…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ θα την κάνεις την παρουσίαση έτσι κι αλλιώς. Ο Σταμούλης ποιος
είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Είναι ο Γιάννης ο Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Παύλιανη είναι η καταγωγή
του. Είναι της γνωστής οικογένειας των Σταμουλέων στην Λαμία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος έχει κάποια ανακοίνωση; Ναι κ. Κοντογεώργο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Και από εμένα χρόνια πολλά, να είμαστε γεροί,
δυνατοί και δημιουργικοί το 2017 και με λιγότερα προβλήματα. Εγώ κ. πρόεδρε, κ.
δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι όπως θα έχετε πληροφορηθεί πριν ένα μήνα περίπου
ένας συμπολίτης μας στον Τυμφρηστό έπαθε.. κάηκε το σπίτι του ολοσχερώς και
πρέπει πιστεύω.. μάλλον στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που είχαμε θέμα για
ενίσχυση κάποιων οικογενειών με προβλήματα δεν αναφερθήκανε τα ονόματα, πήγα
μετά στον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, είδα τα ονόματα ποια είναι, δεν εί-

ναι μέσα αυτή η οικογένεια. Παράκληση στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του
δήμου μας και ενόψει του προϋπολογισμού που έρχεται, κ. δήμαρχε πιστεύω ότι
πρέπει να βάλουμε ένα ποσό γι’ αυτή την οικογένεια που το σπίτι τους κάηκε παντελώς και κάνουν έρανο επάνω στον Τυμφρηστό και σε άλλα μέρη εδώ του δήμου μας
για να φτιάξει το σπίτι και να μείνει μέσα ο άνθρωπος, η οικογένεια αυτή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία απάντηση γι’ αυτό. Πήγαμε με την τεχνική υπηρεσία και το είδαμε.
Μπορεί να γίνει μία παρέμβαση στο επάνω κομμάτι για να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι μέσα και βρήκαμε και βεβαίως το νόμο με βάση τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το φέραμε προχθές κ. Κοντογεώργο διότι δεν είχε και χρήματα..
δεν είχαμε και πιστώσεις. Τι να βάλουμε τώρα; Για ντροπή; Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά
που ήταν. Γι’ αυτό το αφήσαμε παραπίσω. Άλλος συνάδελφος; Ανακοινώσεις, ναι.
Πάμε σε ερωτήσεις. Ο κ. Τζιβελέκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε ο κ. Κοντογεώργος πιστεύω ότι το ξέχασε.
Σας είπε στο προηγούμενο συμβούλιο γιατί δεν φέρνετε εγκρίσεις πρακτικών στο επόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το φέρουμε. Θα το ‘φερνα σήμερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Τώρα δεν το ‘χετε φέρει. Πάει αυτό, το αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω λιγάκι, να το ξέρει και.. Σήμερα δεν είχαν γραφεί ακόμα
οι αποφάσεις. Σήμερα ακόμα γράφονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δέχομαι την απάντησή σας. Το δεύτερο είναι αυτό το ερώτημα που σας απηύθυνε ο συνάδελφος με μία διαφορά, ότι είναι η τέταρτη φορά
που αναφέρετε στους δύο μήνες. Συνεπώς όταν ένα τέτοιο θέμα το φέρνουμε και το
ξαναφέρνουμε και το ξαναφέρνουμε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το υποτιμούμε. Και να δημιουργούνται εντυπώσεις το ποιος το φέρνει και το τι θα λέει και
αυτός μένει έξω. Επίσης, έχετε πάρει ένα έγγραφο από τον πρόεδρο του Τυμφρηστού. Κύριε δήμαρχε; Για γραμματέα. Έχετε σκεφτεί κάτι για την εξυπηρέτηση των
δημοτών; Επειδή μου το ‘πε, απλώς το αναφέρω. Βέβαια είναι νωρίς, τώρα ήρθε η
αίτηση. Απλώς λέω ότι είναι το καλύτερο να γίνει. Αν είναι εφικτό από τους υπαλλήλους που υπάρχουν κ.λ.π. αυτό το ξέρετε καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερωτήσεις; Δεν έχουμε άλλη; Πάμε στα θέματα. Έκτακτα θέματα δεν έχουμε, ή μάλλον είχαμε ένα, δεν το βάζουμε, δεν επείγει. Ας περιμένει λιγάκι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα τακτικά θέματα. 1ο θέμα «Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ
του δήμου Μακρακώμης και της UNITRACK ΑΕ”. Ο κ. δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα αυτό είναι εξ αναβολής, το αναβάλλαμε προχθές για να διευκρινίσουμε το ποσό γιατί έβαλε ο κ. Κοντογεώργος ένα θέμα που.. προσωπικά εγώ
θεώρησα ότι είναι σοβαρό, αν στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σε σχέση με
αυτό έχω να σας πω ότι η τιμή είναι αυτή που συμφωνήθηκε στην αρχή. Κάποια μικρή επιβάρυνση που υπάρχει αφορά το ΦΠΑ 5% και κάποια δικαστικά έξοδα 1800
ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δικαστικά, μεταφορά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μεταφορά, ναι και μεταφορά, 800 ευρώ μεταφορά και 1800 ευρώ,
αυτά ζητάει η εταιρεία. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, θέλετε να τοποθετηθείτε και να
σας απαντώ; Θέλετε να το επαναφέρω εγώ το θέμα και να το συνοψίσουμε λιγάκι;
Νομίζω ότι καλύτερα θα είναι να αναφερθώ εγώ στην αρχή. Να αναφερθώ στην αρχή. Υπήρχε η ανάγκη προμήθειας ενός μηχανήματος jcb, μηχανήματος λαστιχοφό-

ρου τέλος πάντων εκσκαφέα. Στον δήμο μας έχουμε δύο μάρκας jcb. Επειδή είναι
μηχανήματα τα οποία δεν έχουν προβλήματα, αποδεδειγμένα δεν έχουν προβλήματα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να απευθυνθούμε στην συγκεκριμένη εταιρεία αν υπάρχει
κάποιος τρόπος, νόμιμος βεβαίως, να προμηθευτούμε ένα jcb ακόμα. Μας επισκέφθηκε, καλέσαμε, την εταιρεία, τους εκπροσώπους της εταιρείας, επικεφαλής ήταν ο κ.
Λεονταράκης με κάποιον άλλον, παραβρεθήκαμε εμείς εδώ από την συμπολίτευση
και από την αντιπολίτευση ήταν ο κ. Τζιβελέκας, ο κ. Κοντογεώργος, από την οικονομική υπηρεσία ήταν ο κ. Σκούρας, δεν θυμάμαι αν ήταν και η κα Δημοπούλου. Έγινε
μία ενημέρωση από την εταιρεία, υποδείχθηκε ένας τρόπος καταρχήν ο οποίος εμάς
μας συνέφερε γιατί θα βλέπαμε καταρχήν το μηχάνημα. Να γίνει μία μίσθωση καταρχήν τριών μηνών, συμφωνήθηκε και το ποσό και στην συνέχεια θα βλέπαμε την πορεία. Αν το μηχάνημα έκανε και θέλαμε να το κρατήσουμε θα το κάναμε σαν leasing.
Εν πάση περιπτώσει το τρίμηνο έληξε, δεν έγινε νέα σύμβαση, πληρώθηκε το ποσό
των 24000 και στη συνέχεια άλλαξε ο νόμος δεν μπορούσε να γίνει καινούργια σύμβαση. Και έγινε δημοπρασία ποσού 72000. Η αρχική τιμή η συμφωνηθείσα ήταν
76000 για το μηχάνημα, μαζί με το ΦΠΑ το ποσό. Εν πάση περιπτώσει στην δημοπρασία ήρθε μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε δεν είχε αποτέλεσμα και έμεινε
μέχρι εκεί. Στη συνέχεια ήρθαν οι εκλογές, τέλος πάντων, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, το μηχάνημα το κρατήσαμε 11,5 μήνες, σχεδόν 12 μήνες επιπλέον. Εν
πάση περιπτώσει η εταιρεία έκανε μία αγωγή και ζητάει το ποσό των 71000 συν το
ΦΠΑ. Εμείς το μηχάνημα το χρειαζόμαστε. Προσπαθήσαμε να ‘ρθουμε σε συνεννόηση με την εταιρεία, νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε μας συμφέρει. Δηλαδή να πάρουμε ένα μηχάνημα μοντέλο 2016 και να πληρώσουμε το μηχάνημα στην αξία του.
Σε αυτή την περίπτωση τι κερδίζουμε; Κερδίζουμε το 12μηνο σχεδόν που κρατήσαμε
το μηχάνημα μισθωμένο, που βεβαίως δεν πληρώσαμε το μίσθωμα. Δεν ξέρω τώρα
αν.. αυτή είναι η πορεία. Αυτή είναι η πορεία. Ο δήμος σε καμιά περίπτωση δεν ζημιώνεται. Δηλαδή όποια απόφαση και να πάρουμε ο δήμος δεν πρόκειται να ζημιωθεί. Αν πούμε δηλαδή ότι αποζημιώνουμε την εταιρεία, πάμε στα δικαστήρια βασικά
για το ποσό το συγκεκριμένο που ζητάει, γιατί και η ίδια είναι εκτεθειμένη, δεν μας
πόνεσαν ξαφνικά να κάνουμε αυτόν τον συμβιβασμό, να πάρουμε καινούργιο μηχάνημα, απλά είναι και οι ίδιοι εκτεθειμένοι και θεωρούν τέλος πάντων ότι και αυτοί δεν
αδικούνται προφανώς. Εμείς όμως επειδή το μηχάνημα το θέλουμε εγώ προτείνω να
γίνει ένας δικαστικός συμβιβασμός στο ποσό το αρχικό με αυτή την μικρή επιβάρυνση και μέχρι 105000 δηλαδή έτσι, για να το δεσμεύσουμε ως ένα βαθμό, μπορεί να
πάει και κάπου χαμηλότερα. Και αυτό βέβαια προτείνω και στο δημοτικό συμβούλιο.
Όποιος θέλει τώρα μπορεί να ρωτήσει, να τοποθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζιβελέκας. Στη δευτερολογία. Ο κ. Κοντογεώργος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για την αρχική συνομιλία που είχαμε σχετικά με το jcb. Εγώ και ο Βαγγέλης ο Λάμπρου ήμασταν μέλη της
οικονομικής επιτροπής όταν είχε έρθει το θέμα για την αγορά του jcb. Εκεί είχαν έρθει
από την οικονομική υπηρεσία και έγινε η συζήτηση πάνω στο θέμα το πώς θα γίνει η
αγορά του jcb. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ και ο Βαγγέλης ο Λάμπρου ο οποίος
απουσιάζει αλλά υπάρχουν και στα πρακτικά γραμμένα στο δημοτικό συμβούλιο εδώ
στις 12/3/14 ανέφερε και μέσα στην οικονομική επιτροπή ότι εάν είναι νόμιμη η διαδικασία αυτή που προτείνουνε η οικονομική υπηρεσία η δική μας και ο εκπρόσωπος
της εταιρείας που είχε έρθει, ο διευθυντής, να προχωρήσουμε. Μάλιστα στις 12/3/14
απευθυνόμενος στον κ. νομικό είπε ο κ. Λάμπρου κ. νομικέ πέστε μας απόψε εδώ
που έρχεται το θέμα εάν είναι νόμιμη η διαδικασία. Εάν είναι νόμιμη να υπερασπιστώ
και εγώ και ο κ. Κοντογεώργος την υπογραφή μας μέχρι τέλους. Εάν δεν είναι νόμιμη

να άρουμε την υπογραφή μας. Ο κ. νομικός στην απάντησή του μας είπε ότι κύριοι το
θέμα για μένα έρχεται πρώτη φορά, δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι διότι για ένα
τέτοιο σοβαρό θέμα και δεν είναι έτοιμος αυτή την στιγμή. Έγινε διαλογική συζήτηση
εδώ, παίρνοντας τον λόγο το μόνο που μίλησα εκείνο το βράδυ και δεν τα ‘χα γυρίσει
όπως είπατε κ. δήμαρχε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, η μόνη τοποθέτησή
μου που ήταν στις 12/3 ήταν ακριβώς: «Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριε αντιδήμαρχε είναι μονόδρομος πλέον, να αναβληθεί το θέμα. Ο νομικός του δήμου μας μαζί
με τους νομικούς της εταιρείας να κοιτάξουν το θέμα, να δούνε και μαζί με την οικονομική υπηρεσία του δήμου μας και να μας φέρουνε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο την πρόταση για να προχωρήσουμε ή να μην προχωρήσουμε στην διαδικασία
αυτή σύμφωνα με την απόφαση». Ο δήμαρχος είπε να το αναβάλλουμε, αναβολή.
Μπήκε από τον κ. Τζιβελέκα σε ψηφοφορία, ψηφίστηκε ομόφωνα η αναβολή και εξουσιοδοτήσαμε τον κ. νομικό να μας φέρει την εισήγηση μαζί με τη νομική υπηρεσία
της UNITRACK. Εάν και ήταν απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τέτοια εισήγηση
στο δημοτικό συμβούλιο δεν ήρθε ποτέ. Την ευθύνη ας αναζητηθεί εάν πρόκειται για
πολιτική παρέμβαση ή ο δικηγόρος δεν την έφερε με δική του πρωτοβουλία. Αυτά
έγιναν το ’14. Είναι όντως ότι το πήραμε για τρεις μήνες το jcb…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοντογεώργο, συγνώμη, λίγο συντομεύστε, όσο μπορείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρε, ακούστε λίγο, ξέρετε που στο τέλος θα καταλήξουμε; Κύριε πρόεδρε είναι πράγματα σοβαρά, είναι σοβαρά πράγματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Τώρα αν θέλετε να πάρετε τον λόγο..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν θέλω να πάρω τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Να σας πω κάτι; Λοιπόν, πήραμε το jcb. Το οποίο
jcb έληξε η τρίμηνη σύμβαση. Μετά ήρθε αυτό το δημοτικό συμβούλιο που σας είπα,
δεν έγινε απολύτως τίποτα, δεν ήρθε πάλι στο δημοτικό συμβούλιο και τι κάναμε; Η
εταιρεία στις 10/7/14, αυτό ήταν το Μάρτιο, κοινοποίησε σ’ εμάς στον δήμο με δικαστικό επιμελητή εξώδικη δήλωση πρόκληση και διαμαρτυρία «καλώντας τον εναγόμενο να μας επιστρέψει το μίσθιο εντός τριών ημερών». Μας κάλεσε με εξώδικο. Εμάς ο δήμος, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, οχλήσεις τους, αρνήθηκε λέει
εδώ να παραδώσει το εκμισθωμένο εξοπλισμό. Ως τότε έκανε.. ως εκ τούτου κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα στο ειρηνοδικείο Αθηνών, το οποίο είχε προσδιοριστεί αρχικά
να εκδικαστεί στις 4/8/2014, αναβλήθηκε αυτό το δικαστήριο γιατί πήγε ο δήμος και
τους είπε κύριοι μην προχωρήσουμε το δικαστήριο, σας παραδίδουμε αύριο το jcb,
και αναβλήθηκε το δικαστήριο για τις 19 Σεπτεμβρίου του ’14. Πηγαίνουμε στο δικαστήριο στις 19/9/14, πλην όμως δεν το είχαμε παραδώσει πάλι το jcb, ας είχαμε πει
στο δικαστήριο στο προηγούμενο ότι θα παραδοθεί. Γίνεται το δικαστήριο, προσδιορίζεται δικάσιμο στις 24/11/14, στο ειρηνοδικείο Αθηνών. Μέχρι και τότε δεν το παραδίδουμε το jcb. Εκεί βγαίνει απόφαση του δικαστηρίου και λέει ότι ορίζει νομή την
UNITRACK και να παραδοθεί το jcb. Αυτή η απόφαση ήρθε στον δήμο μας στα μέσα
Δεκεμβρίου, το ’14 μιλάμε πάλι. Εμείς αντί να παραδώσουμε το jcb παρά την απόφαση που είχαμε του ειρηνοδικείου Αθηνών, τι κάναμε; Κάναμε μία νέα σύμβαση,
υπάρχει και δεύτερη σύμβαση κ. δήμαρχε, δεν υπάρχει μόνο η μία για τρεις μήνες,
υπάρχει στις 17/12/14 δεύτερη σύμβαση με την εταιρεία UNITRACK, διαρκείας τριών
μηνών και αυτή, η οποία θα έληγε τον Μάρτιο περίπου. Με την διαφορά όμως, ενώ
στην αρχική το μίσθωμα ήταν 6500 συν το ΦΠΑ 8000, εδώ το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό … το μηνιαίο μίσθωμα, των 19700 ευρώ. Συν το ΦΠΑ. Δηλαδή
ενοικιάσαμε ένα jcb με 24000 ευρώ το μήνα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διάβαστω όλο όμως.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε δήμαρχε προχωράω. Όλα τα διαβάζω. Όχι,
θα σας τα πω. Έρχεται όμως.. θα σας πω δήμαρχε, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Έρχεται όμως, πηγαίνει στον επίτροπο, κόβει το χρηματικό ένταλμα.. το γραμμάτιο μάλλον… όχι το ένταλμα, το τιμολόγιο, πηγαίνει στην επίτροπο και η επίτροπος με πράξη το επιστρέφει πάλι αθεώρητο το ένταλμα διότι δεν μπορεί να γίνει ανάθεση πάνω
από 15000 ευρώ. Και ζητάει να γίνει, να διενεργηθεί τακτικός δημόσιος διαγωνισμός
και όχι απευθείας ανάθεση. Αυτά είναι η πράξη της επιτρόπου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχε αλλάξει ο νόμος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πάμε παρακάτω. Έρχεται η εταιρεία και καταθέτει,
μας καταθέτει μία αγωγή την οποία αγωγή δεν την έχουμε στα χέρια μας ούτε απόψε
στο δημοτικό συμβούλιο. Και δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς αναφέρει μέσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να αναφέρει; Ζητάει το ποσό το συγκεκριμένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Έχουμε όμως κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι η εταιρεία κάνει αγωγή και ζητάει τα χρήματα σύμφωνα με την πρώτη σύμβαση. Εδώ όμως
έχουμε και δεύτερη σύμβαση και έπρεπε να στραφεί κατά της δεύτερης σύμβασης
και όχι κατά της πρώτης. Γιατί με την πρώτη σύμβαση πληρώθηκε, έχει πληρωθεί,
πήρε τα 24 χιλιάρικα, αλλά στην δεύτερη σύμβαση που έγινε στα 74 χιλιάρικα εκεί
δεν πληρώθηκε. Εδώ πρόκειται περί.. από την εταιρεία υπάρχει δόλος, εσκεμμένος
δόλος, και εκπλήσσομαι γιατί όταν έχουμε τόσα έγγραφα και τόσα στοιχεία στα χέρια
μας, γιατί δεν καταφύγαμε για ανακοπή αυτής, γιατί δεν κάναμε και εμείς προσφυγή
κατά της εταιρείας για ψευδή στοιχεία που δηλώνουν και όλη αυτή την διαδικασία.
Διότι εδώ ξεκινάει το θέμα που η νομική υπηρεσία του δήμου δεν έφερε ποτέ την εισήγηση και από εκεί και μετά γίνανε δύο δικαστήρια, δύο δικαστήρια συν μία σύμβαση η οποία ποτέ σ’ εμάς δεν έχουμε ενημερωθεί σαν σώμα. Αυτά και αν χρειαστεί θα
ζητήσω τον λόγο κ. πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κοντογεώργο. Άλλος συνάδελφος; Ναι κ. Διαμαντή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Κύριε σύμβουλε λίγο την βοήθειά σας. Στην εισήγηση ο κ.
δήμαρχος λέει.. νομικός, ναι, ναι. Στην παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 4071 ΦΕΚ τάδε με το οποίο τροποποιείται το εδάφιο ΙΔ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852 ως εξής: αποφασίζει, προφανώς η οικονομική επιτροπή, γιατί σ’ αυτή αναφέρετε το άρθρο, για το δικαστικό συμβιβασμό και
τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού
των 30.000 ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Αυτό
κατά την αυστηρή έννοια του νόμου δεν σημαίνει ότι η οικονομική έπρεπε να έχει
αποφασίσει όταν έφερε το θέμα εδώ; Γιατί ρητά αναφέρετε ότι εισηγείται μόνο για τον
εξώδικο συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης, όχι για τον δικαστικό συμβιβασμό.
Για τον δικαστικό συμβιβασμό αποφασίζει… Να το ξαναδιαβάσω;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ακούστε, κατά την εκτίμησή μου εκεί υπάρχει μία.. πώς να το πω;
Μία ασάφεια. Και για να είμαστε κατοχυρωμένοι, γιατί το κουβεντιάσαμε με τον κ.
πρόεδρο του συμβουλίου, το θέμα αυτό μας απασχόλησε στην διάταξη αυτή, ενώ
παλιότερα διευκρίνιζε, έλεγε και για δικαστικό συμβιβασμό, για να είμαστε λοιπόν κατοχυρωμένοι τι λέμε; Λέμε ότι εφόσον είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σοβαρότητας, σύμφωνα με την διάταξη του νόμου, έχει την δυνατότητα η οικονομική επιτροπή να το
παραπέμψει, και καλά το κάνει, φανταστείτε αν αυτό το θέμα με τόσες αντιρρήσεις,
με τόσα θέματα, θέλω να τοποθετηθώ μετά σ’ αυτά που είπε ο κ. Κοντογεώργος αλλά μιας και μου κάνατε ερώτηση, γιατί ακούω και άλλα πράγματα απόψε τα οποία
εγώ δεν είναι σε γνώση μου, για ένα τόσο σοβαρό θέμα λοιπόν να αποφάσιζε μόνο η
οικονομική. Άρα παραπέμπει με βάση διάταξη που δίνει την δυνατότητα λόγω ιδιαί-

τερης σοβαρότητας η οικονομική στο συμβούλιο. Καλώς δηλαδή έχει το θέμα και το
παραπέμπει, το προβλέπει ο νόμος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Δεκτό. Προχωράμε. Στην γνωμοδότησή σας μιλάτε για δικαστικό συμβιβασμό, και το είπε και ο κ. δήμαρχος στην εισήγησή του. Απ’ όσο γνωρίζω δικαστικός συμβιβασμός σημαίνει ότι το θέμα έχει πάει για συζήτηση και εκκρεμεί η απόφαση. Ναι ή όχι;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Τι εννοείται έχει πάει για συζήτηση; Δεν το κατάλαβα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έχει κατατεθεί αγωγή, έχει προσδιοριστεί η δικάσιμος, συζητείται, κατατίθενται οι απόψεις και εκεί κατατίθενται απόψεις για δικαστικό συμβιβασμό μέχρι να βγει η απόφαση, γιατί δεν έχει βγει ακόμα απόφαση.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι είτε εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση της δίκης, είτε συμβιβασμός μετά την απόφαση.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Είναι ξεκάθαρο κ. Διαμαντή. Δικαστικός συμβιβασμός σημαίνει στο
δικαστήριο επέρχεται συμβιβασμός. Δηλαδή λέει κάποιος εγώ ζητώ 10 και λέει ο κ.
Διαμαντής εγώ κατεβαίνω από 10 και λέω 5. Συναινούν και οι δύο και κλείνει η υπόθεση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εδώ όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με το
άρθρο 223 του κώδικα ποινικής πολιτικής δικονομίας ο ενάγων με τις προτάσεις ή με
δήλωσή του στα πρακτικά μπορεί να περιορίσει το αντικείμενο της δίκης ή να ζητήσει, δηλαδή αυτό που είπατε, ή να ζητήσει τα παρεπόμενα του κυρίου αντικειμένου
της αγωγής, ότι συνεπάγεται δηλαδή, τα παρεπόμενα έξοδα και όλα τα άλλα, τόκοι
και ότι είναι δυνατόν να προκύψει, ή αντί γι’ αυτό να ζητήσει αρχικά άλλο που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή διαφέρον εξαιτίας μεταβολής που επήλθε. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που περιγράφουμε εδώ δεν είναι τίποτα από τα δύο. Έχουμε μία αγωγή 59000, κατά την άποψή μου δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, ενισχύοντας τον κ. Κοντογεώργο και μετά από αίτηση που έκανε η κα Μίχου και μας έδωσε ο
δήμος, πράγματι υπάρχουν δύο συμβάσεις, η μία είναι η μίσθωση μηχανήματος με
αριθμό 41/13 και αφορά μίσθωση τριών μηνών με 6500 το μήνα, σήμερα μας τα παρέδωσε ο κ. δήμαρχος, και η δεύτερη είναι μίσθωση.. είναι η σύμβαση 48/14 και αφορά μίσθωση πάλι τριών μηνών με μηνιαίο μίσθωμα 19700. Εδώ είναι…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εξόφληση του μηχανήματος είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εγώ λέω τι είναι τα χαρτιά κ. δήμαρχε. Αυτά τα οποία έχω
στα χέρια μου. Κατά συνέπεια η αγωγή, ακόμα δεν την έχουμε, δεν ξέρω και ο κ. Κοντογεώργος αν την έχει, λογικά έπρεπε να στρέφετε κατ’ αυτής. Γιατί αυτή δεν πληρώθηκε. Η πρώτη έχει πληρωθεί…. (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσετε για να τοποθετηθώ γιατί
έχει σχέση και με αυτό που είπε ο κ. Κοντογεώργος. Να απαντήσω συνολικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και την αγορά του μηχανήματος όμως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Στην σύμβαση δεν αναφέρετε, αυτός ο όρος που λέτε δεν
υπάρχει στην σύμβαση, το διάβασα. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτό που λένε τα χαρτιά
έχει δόλο και από την μεριά του εκμισθωτή. Άρα σε μία πιθανή συζήτηση στο δικαστήριο αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του δήμου. Πάμε τώρα παρακάτω. Για να μπούμε και στην ουσία. Εγώ να δεχθώ αυτό που
λέει ο κ. δήμαρχος, ότι ξέρετε κάτι είχαμε συμφωνήσει. Να δούμε τι είχαμε συμφωνήσει και τι είναι. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι ο δήμος χρειάζεται το μηχάνημα, απόλυτα. Συμφωνούμε όλοι. Άρα λοιπόν το Νοέμβριο του 2013 διαπιστώνουμε αυτή την
ανάγκη για το μηχάνημα, οι υπηρεσίες προφανώς εισηγούνται στον δήμαρχο και ο κ.

δήμαρχος αποφασίζει την μίσθωση του μηχανήματος αυτού για τρεις μήνες. Άρα έχουμε τον 11ο του ’13, τον 12ο του ’13 και τον 1ο του ’14. Στη συνέχεια με νέα μίσθωση, με νέα σύμβαση που υπογράφετε, θέλοντας να πάρουμε το μηχάνημα με την
διαδικασία που είχαν συμφωνήσει από κοινού έστω και παράνομα, υπογράφουμε μία
νέα σύμβαση που καλύπτει όπως είπε ο κ. δήμαρχος το σύνολο της τιμής του μηχανήματος 70.000, 72.000. Το κρατάμε λοιπόν το μηχάνημα αυτό όλο το ’14 αφού έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες που ανέφερε ο κ. Κοντογεώργος και αναγκαζόμαστε να το παραδώσουμε τον 1ο του ’15. Άρα το μηχάνημα το έχουμε και παράγει
έργο τους μήνες 11ο και 12 του ’13, 12 μήνες του ’14 και ένα μήνα του ’15. Άρα παράγει έργο 15 μήνες. Από τότε δεν έχουμε μηχάνημα. Η ανάγκη όμως για μηχάνημα
συνεχίζει να υπάρχει. Άρα έχουμε από τότε, έχουμε 12 μήνες του ’16, εε…. 11 μήνες
του ’15 και 12 μήνες του ’16 χωρίς μηχάνημα, 24 μήνες. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε να πληρώσουμε 105000 συν 25000 που πληρώσαμε 130000, συν τα δικαστικά
έξοδα, γιατί εγώ λέω ότι υπάρχουν τα δικαστικά έξοδα και κακώς για εμένα δεν το
άλλαξε, υπάρχουν και δικαστικά έξοδα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μέσα στο ποσό, μέσα στις 105.000.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εγώ δεν έχω ποσό 105.000 εδώ, τώρα το δηλώσατε εσείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πληρώνουμε λοιπόν 105.000 συν 25000,
130.000. 140.000, σωστά. 140.000. Διά 14 μήνες που πήραμε έργο είναι 10.000 το
μήνα. Δηλαδή πληρώνουμε για έργο που παραλάβαμε 10.000 το μήνα και έχουμε
ένα μηχάνημα. Δηλαδή δίνουμε 140.000, παίρνουμε ένα καινούργιο μηχάνημα και
έργο για 10 μήνες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε ξαναπληρώσει και τον προηγούμενο χρόνο κ. Διαμαντή, μπορείτε να το προσθέσετε και αυτό σ’ αυτό τον λογαριασμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Όχι, εγώ μιλάω γι’ αυτά που φέρνουμε εδώ. Αν λοιπόν
τηρούσαμε τη νόμιμη διαδικασία αφού κοπτόμαστε για τα συμφέροντα τι θα είχε γίνει;
Τι θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία; Το Νοέμβριο του ’13 να
προκηρύσσουμε το διαγωνισμό, διαγωνισμός ο οποίος θα παρήγαγε αποτελέσματα
και θα είχαμε μηχάνημα το ’14 τον 6ο μήνα, άρα το μηχάνημα θα παρείχε έργο στον
δήμο μας από τον 6ο του ’14, έξι μήνες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρείχε έτσι κι αλλιώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Μισό λεπτό κ. δήμαρχε. Δεν παρείχε. Θα παρείχε έργο
λέω εάν παίρναμε καινούργιο. Εάν το Νοέμβριο τηρούσατε τη νομιμότητα και κάνατε.. παίρνατε καινούργιο μηχάνημα. Έτσι; Παίρνατε καινούργιο. Το μηχάνημα πότε
θα το είχαμε; Το ’14 τον Ιούνιο. Θα παρήγαγε λοιπόν έργο, το καινούργιο μηχάνημα
που θα είχαμε αγοράσει, 6 μήνες το ’14 και 24 μήνες του ’15 και του ’16, 30, ένα μήνα που έχουμε τώρα, 31, και δύο μήνες τρεις ώσπου να βγει η απόφαση, 36 μήνες.
Δηλαδή θα είχαμε πάρει καινούργιο μηχάνημα με 72.000 το είχατε προκηρύξει, εγώ
δεν θα πάω στις 72.000 γιατί δέχομαι αυτό, με 95.000 που λέμε ότι ήταν τότε η τιμή
της αγοράς, 96.000, δηλαδή τι θα είχαμε; Θα είχαμε πληρώσει 96.000 και θα είχαμε
έργο για 36 μήνες, δηλαδή θα πληρώναμε 2.500 το μήνα. Θα είχαμε δηλαδή πάρει
καινούργιο μηχάνημα και θα ‘χαμε πληρώσει για το έργο αυτό των 36 μηνών γιατί θα
ήταν δικό μας 2.500 το μήνα. Ποιο συμφέρον λοιπόν του δημότη υπηρετείτε με
50.000 παραπάνω; Ποιο συμφέρον του δημότη υπηρετείτε με το να πληρώσουμε
50.000 παραπάνω σε μία εταιρεία; Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το φέρνουμε εδώ τώρα δημιουργώντας τετελεσμένα και λέμε ότι είναι συμφέρον του δημότη να
πληρώσουμε 150.000 και να το πάρουμε το μηχάνημα. Κανένα συμφέρον του δημότη κ. δήμαρχε δεν υπηρετείτε. Το συμφέρον του δημότη είναι η διαρκή τήρηση της
νομιμότητας, να αποφύγουμε να δημιουργούμε τετελεσμένα και να εκβιάζουμε τους

δημοτικούς συμβούλους και να πάρουμε μία απόφαση η οποία λέμε ότι είναι κατά
την πρόφαση του δημότη, το συμφέρον του δημότη είναι η διαρκή τήρηση της νομιμότητας. Και αν είχε τηρηθεί η νομιμότητα θα είχαμε μηχάνημα από τον Ιούνιο του
2014 και θα παρήγαγε έργο για τόσα και θα μας είχε κοστίσει πολύ λιγότερο. Για να
κλείσουμε λοιπόν το θέμα, γιατί δυστυχώς κάποτε ο Τσόρτσιλ, να μιμηθώ και εγώ τον
φίλο μου τον Συρράφο, κάποτε ο Τσόρτσιλ το 1938 είχε πει στην βουλή των Λόρδων
στην Αγγλία ότι οι Βρετανοί είχαν να επιλέξουν μεταξύ της ντροπής και του πολέμου.
Επέλεξαν την ντροπή, γιατί τότε είχαν συμφωνήσει με τους.. τελικά υποστήκανε τον
πόλεμο. Τώρα κ. δήμαρχε παραφράζοντας αυτό, αν και δεν έχω.. είναι ιερότητα να
το κάνω, παραφράζοντας αυτό μας φέρνετε εδώ μπροστά στο συμβούλιο ένα εκβιαστικό δίλημμα και μας λέτε να προτιμήσουμε τον ευτελισμό ή τη νομιμότητα. Εμείς θα
υπηρετήσουμε τη νομιμότητα. Όποιος επιλέξει τον ευτελισμό να είναι σίγουρος ότι θα
πάρει και τη νομιμότητα κάποια στιγμή. Ευχαριστώ.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε πρόεδρε.. παρακαλώ κ. δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι; Και
μετά να…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, μία απάντηση σ’ αυτό κ. Διαμαντή, να κάνω και εγώ ένα αντίστοιχο υπολογισμό και συλλογισμό. Δώσαμε για ένα μηχάνημα που είχαμε 15 μήνες,
δώσαμε 24.000. Πόσο αντιστοιχεί στο μήνα; 1.500; Λίγο παραπάνω; Κάπου εκεί. Και
τώρα παίρνουμε ένα καινούργιο μηχάνημα. Έχει να χάσει ο δήμος απ’ αυτό; Έχει να
χάσει ο δήμος από αυτό; Όταν έχεις ένα μηχάνημα με 1.500…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εάν τηρούσατε τη νομιμότητα.. κ. δήμαρχε, αν δεν παρακάμπτατε τη νομιμότητα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μου απαντάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Μισό λεπτό να σας απαντήσω ντε. Εάν δεν παρακάμπτατε
τη νομιμότητα το μηχάνημα θα το είχαμε από τον Ιούνιο του ’14 και θα παρήγαγε έργο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να γινότανε και αυτό που λέτε αλλά στην περίπτωση τούτη εδώ.. πόσο πληρώνουμε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: 50.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από πού είναι 50.000;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Γιατί ο διαγωνισμός θα ήταν 91.000
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι 24000 κ. Διαμαντή δεν μπορεί να προστεθούν στην τιμή. Είχαμε ένα
μηχάνημα 15 μήνες και το προσθέτετε στην τιμή του καινούργιου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Γιατί; Γιατί δεν μπορεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι γιατί; Τι υπολογισμός είναι αυτός; Τότε να προσθέσουμε και τον
προηγούμενο χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Κύριε δήμαρχε να τον προσθέσουμε, εις βάρος σας είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι’ αυτό το λέω. Δεν στέκει αυτό που λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έχετε μία διαπιστωμένη ανάγκη του δήμου για το μηχάνημα και αντί να εφαρμόσετε τη νομιμότητα και να προκηρύξετε διαγωνισμό πάτε και
κάνετε αλχημείες και…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνουμε αλχημείες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: .. για να πάρετε ένα μηχάνημα που κατά την κρίση σας
είναι καλό. Παρακάμπτοντας τη νομιμότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει ο νομικός.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Μπήκαν πολλά θέματα κύριε πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι. Ένα ένα λοιπόν να απαντήσω. Ξεκινώντας από την τοποθέτηση του κ. Κοντογεώργου.
Πράγματι σ’ αυτή την οικονομική .. που είπατε απ’ ότι θυμάμαι είχαν έρθει αυτά που
λέτε, εντωμεταξύ ακολούθησαν διαπραγματεύσεις από τον κ. δήμαρχο, από επιτελείο

του δήμου.. ναι.. δημοτικό συμβούλιο με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λάθος η δική
μου διατύπωση. Όμως ακολούθησαν διαπραγματεύσεις, ακολούθησαν διάφορα
πράγματα με την εταιρεία και πρέπει να σας πω κ. Κοντογεώργο, ναι μεν στο συμβούλιο ελέχθη αυτό αλλά για να φέρει ο νομικός εισήγηση ή γνωμοδότηση, μάλλον
γνωμοδότηση όχι εισήγηση, θα πρέπει να του ζητηθεί. Δεν μου ζητήθηκε αρμοδίως
να φέρω στο συμβούλιό σας εγώ γνωμοδότηση. Οπότε δεν μπορούσα να φέρω
γνωμοδότηση σε κάποιο συμβούλιο ξεκάρφωτα για ένα θέμα. Εάν μου ζητιόνταν η
γνωμοδότηση αρμοδίως επαναλαμβάνω θα την έφερνα. Αυτό ως απάντηση σ’ αυτό
που λέτε. Και προχωρώ. Να κάνω μία διευκρίνιση όσο αφορά αυτά που είπε ο κ.
Διαμαντής. Καταρχήν η γνωμοδότηση η δική μου κ. Διαμαντή και κύριοι σύμβουλοι
στηρίζετε, στηρίχθηκε μάλλον, στα έγγραφα τα οποία έχω στα χέρια μου. Δηλώνω
λοιπόν εδώ ότι εγώ δεύτερη σύμβαση δεν έχω, το ακούω απόψε. Για να εξηγούμαστε. Δεν έχω στα χέρια μου δεύτερη σύμβαση. Και εγώ γράφω μέσα, και βλέπω επίσης στην αγωγή την οποία έχει ο συνάδελφος στην Αθήνα, δεν την έχω απόψε αλλά
την διάβασα την αγωγή, εννοείτε, αναφέρετε η εταιρεία σε μία σύμβαση. Για να εξηγούμαστε. Δεν έχω υπόψη μου δηλαδή, το δηλώνω στο συμβούλιό σας, άλλη σύμβαση. Ναι, λέω, δεν έχω άλλη σύμβαση. Γνωμοδοτώ λοιπόν με βάση μία σύμβαση,
την αρχική. Η οποία έλεγε 6500 το μήνα, πέραν του συμφωνημένου αν κρατηθεί το
μηχάνημα. Πως είπατε; Ναι, να ολοκληρώσω. Και είπα λοιπόν στην προηγούμενη
τοποθέτησή μου στο προηγούμενο συμβούλιο ότι.. και είπα μάλιστα αν ενθυμείστε
κακώς ο δήμος δεν παρέδωσε, για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, για να μην
λέμε λόγια απλώς.. δεν παρέδωσε το μηχάνημα. Οφείλαμε συμβατικά, είχαμε την
υποχρέωση να παραδώσουμε το μηχάνημα στο χρόνο που έλεγε η σύμβαση. Πρώτον. Και δεύτερον, όταν κάποιος δεν τηρεί την σύμβαση έλεγε η σύμβαση που είχαμε
υπογράψει κάθε μήνα πέραν της λήξης της σύμβασης θα επιβαρυνόμαστε με 6.500
ευρώ. Η παλιά. Την παλιά ξέρω εγώ, δεν ξέρω άλλη εγώ. Μην μου λέτε άλλη, αυτή
είχα και αυτή έχω στα χέρια μου. Δεν έχω δει άλλη σύμβαση εγώ. Λοιπόν, δεν το
παραδώσαμε το μηχάνημα, δεν ξέρω αν κατά το χρόνο που παρακρατήσαμε το μηχάνημα το χρησιμοποιούσαμε, θα μπορούσαμε να πει κάποιος το κρατούσαμε και
κάναμε δουλειά. Κακώς κατά την εκτίμηση του νομικού, θα μπορούσαμε να κάνουμε
μία νέα σύμβαση, αυτά βέβαια είναι περασμένη βροχή όπως λένε στην γλώσσα μας
εδώ την απλή, αλλά εγώ οφείλω να τα πω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία νέα
σύμβαση και να ζητήσουμε το μηχάνημα ξανά με ένα μίσθωμα, δεν ξέρω ποιο θα
ήταν το μίσθωμα εν πάση περιπτώσει, για άλλους έξι μήνες. Εκείνο που θέλω να πω
τι είναι; Γιατί βρεθήκαμε με την πλάτη στο τοίχο όσο αφορά την σύμβαση την αρχική,
την πρώτη, αυτή που γνωρίζω εγώ. Διότι κατά τον χρόνο της λήξης δεν παραδώσαμε
το μηχάνημα. Και τι λέει τώρα η εταιρεία; Κύριοι για πέραν των τριών μηνών που μου
καταβάλλατε τα μισθώματα των 6500 εγώ θέλω και για τους υπόλοιπους αν δεν κάνω λάθος 11 μήνες. Ορθώς το ζητάει. Διότι δεν παραδόθηκε το μηχάνημα. Απλά. Δεν
χρειάζεται κανένας νομικά να σκεφτεί και να κάνει νομικές σκέψεις. Όταν δεν παραδίδεις στον χρόνο που πρέπει επιβαρύνεσαι σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση
για το ποσό που λέει μέσα ανά μήνα η σύμβαση. Από εκεί και πέρα, για να ξεκαθαρίσω σε ότι με αφορά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Επομένως λοιπόν η γνωμοδότηση την οποία έχω κάνει έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα, για να εξηγούμαστε. Δηλαδή μία σύμβαση η οποία
είχε συναφθεί με τον δήμο και με την εταιρεία για τρεις μήνες προς 6500. Καταβλήθηκε το ποσό αυτό. Κατά την λήξη στις 18/2/14 έπρεπε να παραδοθεί το μηχάνημα.
Δεν παραδόθηκε. Κατόπιν τούτου κάθε μήνα ο δήμος συμβατικά επαναλαμβάνω ή-

ταν υποχρεωμένος να καταβάλλει το ποσό των 6500 ευρώ. Όσο το κράταγε πλήρωνε. Επειδή κάπου άκουσα, κάποιος με ρώτησε, μήπως έπρεπε.. δεν θυμούμαι ποιος
ήτανε, μήπως έπρεπε η εταιρεία να αναζητήσει το μηχάνημα; Νομίζω είπα και την
προηγούμενη φορά, για ποιο λόγο να το αναζητήσει η εταιρεία; Εμείς οφείλαμε να
πούμε τελείωσε η σύμβαση, σας δίνουμε το μηχάνημα. Και αν η εταιρεία δεν ερχόταν
να το πάρει τότε εμείς ήμασταν καλυμμένοι. Εδώ είναι και το ευαίσθητο σημείο. Καλείς τον μισθωτή, τον εκμισθωτή συγνώμη, να παραλάβει το κινητό. Εάν δεν το παραλάβει από εκεί και πέρα είναι δική του ευθύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Κύριε σύμβουλε, δώσε μου λίγο την σύμβαση, να σας διαβάσω έναν όρο από την σύμβαση για να καταλάβετε τίνος είναι η ευθύνη. Την δεύτερη.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Για ποια σύμβαση μου μιλάτε κ. Διαμαντή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Μισό λεπτό, να βρω τα έγγραφα που έχω. Μισό λεπτό, θα
το βρω. Την συγγραφή υποχρεώσεων για τη δεύτερη θέλω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δεύτερη αφού ακυρώθηκε, ούτως ή άλλως δεν έχει καμία..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακυρώθηκε η δεύτερη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Η δεύτερη σύμβαση κ. δήμαρχε έχει κοπεί τιμολόγιο, έχουν υπογράψει οι υπάλληλοι για την παραλαβή του έργου, πήγε στον επίτροπο και
την ακύρωσε. Έκανε πράξη. Και δεν παρήγαγε αποτελέσματα.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Διαμαντή με συγχωρείτε που θα σας διακόψω. Αυτό θα
πρέπει να είναι σε γνώση του συμβουλίου. Τόσο η γνωμοδότηση όσο και η αγωγή, η
γνωμοδότηση στηρίζετε στην αγωγή, δεν κάνει μνεία δεύτερης σύμβασης. Δηλαδή
εγώ με βάση αυτό, με βάση την αγωγή που κοινοποιήθηκε στον δήμο και η οποία
εκδικάζεται στις 11 του μηνός έκανε την γνωμοδότησή μου. Δηλαδή δεν αναφέρετε
πουθενά, για να συνεννοηθούμε. Εγώ δήλωσα πριν από λίγο ότι δεν γνωρίζω για
δεύτερη σύμβαση, όμως η αγωγή.. ένα δεύτερο στοιχείο που ενισχύει αυτό που λέω,
όταν ανάγνωσα την αγωγή δεν είδα πουθενά να μιλά για δεύτερη σύμβαση. Επομένως, εγώ είμαι σε άγνοια δεύτερης σύμβασης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: ..γιατί δεν ξέρουμε ούτε εσείς, ούτε ο κ. δήμαρχος, ούτε
εγώ, μπορεί να μας πει κανένας με βεβαιότητα εάν η αγωγή αφορά την δεύτερη ή την
πρώτη σύμβαση.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Την πρώτη σύμβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Γιατί;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δεν αναφέρει πουθενά. Αναφέρει την αρχική σύμβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Η πρώτη πληρώθηκε.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ακούστε με λίγο. Αναφέρει την πρώτη σύμβαση και τι λέει; Αφού
έληξε η σύμβαση στις τόσες του μηνός, ο δήμος σας δεν μας παρέδωσε το μηχάνημα
και ως εκ τούτου επιβαρύνεται με 6500 επί 11 μήνες. Από αυτό δεν προκύπτει ότι
αναφέρετε στην σύμβαση την πρώτη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Λοιπόν, να σας διαβάσω τώρα εγώ που λέει…
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι, συμφωνείτε σε αυτό που λέω; Για να έχουμε και μία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Το ποσό των 59000 ευρώ που αναφέρετε στην αγωγή είναι το συμβατικό τίμημα της δεύτερης. Γι’ αυτό λέω εγώ επιφύλαξη ποια αγωγή.. το
ποσό που αναφέρετε στην αγωγή όπως είπε και ο κ. Κοντογεώργος..
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι, και αυτό τι αφορά; Δεν αναφέρει 59. Που το είδατε το 59;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 71.500
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: 59000 συν το ΦΠΑ είναι.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι, όχι, δεν είναι 59 κ. Διαμαντή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έχεις την αγωγή Παναγιώτη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει 71500 πλέον ΦΠΑ, 23%. Αυτό είναι η αγωγή. Σύνολο 87945.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Διαμαντή, εσείς δηλαδή για να καταλάβω, εννοείτε ότι στην
αγωγή η UNITRACK μιλάει για δεύτερη σύμβαση; Διότι εγώ κατά την ανάγνωση της
αγωγής και με τον κ. Οικονόμου τον συνάδελφο που συνεργαζόμαστε για την ίδια
υπόθεση, ούτε εκείνος έχει υπόψη του για δεύτερη σύμβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει δεύτερη σύμβαση.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Αυτό τώρα το ακούω από εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Και καταδεικνύει το κακόπιστο της UNITRACK. Και σε οποιαδήποτε αγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Τώρα το ακούω από εσάς. Και μπορεί να έχετε δίκαιο, δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Και στην δεύτερη αγωγή λέει παράταση μισθώσεων. Πως
γίνεται;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δεν αναφέρετε όμως σε δεύτερη σύμβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί μετά από κοινή έγγραφη
συμφωνία και των δύο μερών. Εάν η μισθώτρια επιθυμεί την παράταση ή ανανέωση
της μίσθωσης οφείλει να ενημερώσει την εκμισθώτρια εγγράφως εντός 7 ημερολογιακών ημερών πριν την λήξη του συμφωνητικού μίσθωσης. Η εκμισθώτρια οφείλει
να ενημερώσει για την αποδοχή ή μη της παράτασης εντός 3 ημερολογιακών ημερών. Εάν λοιπόν ισχύει αυτή και η αγωγή λέει γι’ αυτή καταλαβαίνετε ότι είναι εκτεθειμένη και η εταιρεία. Γιατί δεν ήρθε να το παραλάβει καθόσον δεν εκφράστηκε από
τον δήμο αίτημα.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Βέβαια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εκτός αν υπάρχει και αίτημα από τον δήμο και δεν το ξέρουμε.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ακούστε, προηγείται ο δήμος και ακολουθεί η εταιρεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έτσι. Αν λοιπόν στις 7 μέρες πριν την λήξη της σύμβασης
δεν υπάρχει αίτημα από τον δήμο για παράταση…
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ασφαλώς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι, αλλά προσέξτε κάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Διαμαντή ακούστε λίγο. Η εταιρεία αν δεν ήταν και αυτή εκτεθειμένη δεν θα ‘ρχονταν στον συμβιβασμό που λέμε να κάνουμε. Πιστεύω θα τον δεχθεί
δηλαδή. Δεν θα ερχόταν να τον κάνει. Αν μπορούσε να πάρει 87000 σίγουρα, 100%,
θα ερχόταν να μας δώσει ένα μηχάνημα με 105.000 καινούργιο; Πως το βλέπετε; Αν
ήταν σίγουρη δηλαδή ότι θα ‘παιρνε αυτό το ποσό των 87000 και όχι 25 ή 30, δεν
ξέρω, υπάρχει συνυπαιτιότητα, πως θα γίνει δηλαδή; Και συνυπευθυνότητα. Όμως
εμάς δεν μας συμφέρει ούτε 30.000 να δώσουμε, ούτε 25.000.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε κ. Διαμαντή, μιλάμε για ένα καινούργιο μηχάνημα. Θα μας
δώσουν ένα καινούργιο μηχάνημα, μοντέλο 2016, στην τιμή των 87; 86 είναι χωρίς το
ΦΠΑ δηλαδή. Το θέμα είναι να ‘χουμε πιθανότητες τέλος πάντων να συνεννοηθούμε
εκεί και να γίνει.. ο συμβιβασμός είναι ούτως ή άλλως επωφελής για τον δήμο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Δικαστικός συμβιβασμός, κ. σύμβουλε εξηγήστε στον κ.
δήμαρχο ότι δικαστικός συμβιβασμός για ποσό πάνω από αυτό το οποίο ζητάει ο
ενάγων δεν μπορεί να γίνει δεκτός από το δικαστήριο. Σας διάβασα το άρθρο 232
του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Είναι 59000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι 59.000.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πόσο είναι κ. νομικέ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 71000 συν το ΦΠΑ είναι.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 71500 ή 300 συν το ΦΠΑ είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ:.. από την επίτροπο ότι αναφέρετε.. από την επίτροπο που πήγαν όλα τα έγγραφα κάτω για να τα ελέγξει; 72693, με ΦΠΑ. Ορίστε το
έγγραφο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάνο.. ε Πάνο, άστο το έγγραφο και μην το σηκώνεις και τόσο ψηλά.
Άκου εδώ, άκου λίγο. Αστον τον νομικό, εμένα θα ρωτάς. Ο Τζανεδάκης είναι ο αντιπρόσωπος. Το 72000 Πάνο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Α.. έχουμε ένα φαξ εδώ, ο κ. Τζανεδάκης εδώ αναφέρει ψευδώς, το οποίο το έχουμε εδώ, και πάει να κοροϊδέψει το δημοτικό συμβούλιο και όλους εμάς που αναφέρει ότι η συμφωνημένη αξία για μηχάνημα ήταν
80.000. Με ποιον την έκανε αυτή την συμφωνία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 80.000;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Βεβαίως. Αυτό αναφέρει στο έγγραφό του το επίσημο που έχει έρθει στον δήμο. Με ποιον έκανε αυτή την σύμβαση; Πλέον εδώ όχι
μόνο ο εισαγγελέας πρέπει να μπει εδώ μέσα, να μην πω ότι πρέπει να ‘ρθει και η
Ράικου η ίδια. Ορίστε κ. δήμαρχε. Και όχι μόνο αυτά, στο έγγραφό του το επίσημο τι
αναφέρει; Μίσθωση για περίοδο 3 μηνών 18/11/2013 έως 8/12/2014. Δεν αναφέρει
πουθενά την δεύτερη την σύμβαση. Ο επίσημος, ο αντιπρόσωπος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοντογεώργο, ένα – ένα, να παίρνετε και απαντήσεις και να το
σκέφτεστε πρώτα πριν πείτε οτιδήποτε. Για εσάς λέω, γιατί κάνεις λάθος, τα διαβάζεις όπως σε βολεύει. Το 80 συν το ΦΠΑ γίνεται 96, είναι το ποσό που λέμε τόση
ώρα. Που είστε; Με 19%... Τι τα θέλετε και τα λέτε αυτά τώρα; Σηκώνεις το χαρτί..
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; Τι τα λες από την αρχή; Έτσι κι αλλιώς από την αρχή
πρέπει να ‘χεις δίκιο για να τα ξεκινήσεις.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Κοντογεώργο αυτό το χαρτί που είπατε δεν είναι το χαρτί
που πήρατε από το γραφείο; Αυτό δεν είναι μυστικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 80, συν το ΦΠΑ 96000.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Μισό λεπτό…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοντογεώργο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι φαντάζεστε δηλαδή ότι θα μπορούσε να λέει; Για πέστε μας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο τιμολόγιο λες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Η εταιρεία έκοψε 8000 τιμολόγιο. Στις 30/12/14.
Αυτό το τιμολόγιο η επίτροπος με πράξη το επέστρεψε πίσω. Αυτό το τιμολόγιο εφόσον ήταν οφειλόμενη οφειλή είναι μέσα σ’ αυτά που ήταν 30/9/16 και ζητήσαμε από
το υπουργείο Εσωτερικών και μας έδωσε 650000 για αποπληρωμή παλαιών οφειλών; Είναι μέσα αυτό το τιμολόγιο; Τα χρήματα γι’ αυτό το τιμολόγιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού ήταν πληρωμένο το τιμολόγιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δεν μιλάω δήμαρχε γι’ αυτό, μιλάω για το τιμολόγιο το δεύτερο. Με την δεύτερη σύμβαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο τιμολόγιο δεν πληρώθηκε ποτέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Υπάρχει τιμολόγιο όμως στον δήμο, έχει κοπεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει ακυρωθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Έχει κοπεί το τιμολόγιο, είναι στον δήμο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα εσύ είπες ότι ακυρώθηκε από τον επίτροπο, δεν είπες ότι ακυρώθηκε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ακυρώθηκε η πράξη, όχι το τιμολόγιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ακυρώνεται η πράξη, ακυρώνεται το τιμολόγιο με πράξη Πάνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Επιστρέφεται αθεώρητο το υπ’ αριθμ. 287 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 24231 ευρώ. Πως είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού δεν πληρώθηκε ρε Παναγιώτη, πάμε παρακάτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Έχει κοπεί τιμολόγιο. Που είναι το τιμολόγιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοντογεώργο έγινε προσπάθεια να αποκτηθεί το μηχάνημα. Δεν
τελεσφόρησαν οι προσπάθειες. Έγινε και διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε και αυτός. Και βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει ο δήμος
δεν ζημιώνεται, ωφελημένος βγαίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Με 50.000 παραπάνω;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 50.000 τα βγάζετε εσείς, με το δικό σας το μυαλό. Δεν ξέρω τι κομπιούτερ έχεις εσύ. Έλα, περάστε τώρα μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσιούνης έχει τον λόγο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Να πάμε σε μία
λογική σειρά. Ήθελε ο δήμος, η δημοτική αρχή να πάρουμε ένα jcb, εντάξει; Τώρα
μηχάνημα ή μάρκα jcb; Γιατί.. Μάρκα jcb. Ενδεχομένως διότι είχατε μάθει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε άλλα δύο ίδια και θέλαμε να πάρουμε ένα τέλος πάντων..
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Μάλιστα. Και κάνατε τρεις μήνες leasing, χρονομίσθωση. Να
το δοκιμάσετε το μηχάνημα. Και μετά γιατί δεν προκηρύχθη διαγωνισμός.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός αλλά άλλαξε ο νόμος. Εμείς
είχαμε κατά νου να το κρατήσουμε περισσότερο, να κάνουμε και μία άλλη σύμβαση
και στη συνέχεια να το αποπληρώσουμε. Άλλαξε ο νόμος και έπρεπε να γίνει διαγωνισμός για τη μίσθωση, οπότε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και κάναμε μετά διαγωνισμός, ο οποίος διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε. Ήταν 24000 και 72000, 96000
δηλαδή, όσο ήταν η συμφωνηθείσα τιμή.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Υποθέτω ότι ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός, γι’ αυτό δεν
τελεσφόρησε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, ήταν μία προσφορά.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Ηρακλή, ήταν λάθος της εταιρείας που δεν έφερε και μία δεύτερη
προσφορά όπως κάνουν.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Δεν μπορεί να φέρει δεύτερη προσφορά, όταν οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες, και τις προδιαγραφές τις πληροί το συγκεκριμένο μηχάνημα,
δεν μπορεί να φέρει δεύτερη προσφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε ο διαγωνισμός, τελείωσε. Άλλος συνάδελφος έχει κάτι; Ναι ο κ. Τζιβελέκας. Αν τελειώσατε, γι’ αυτό, ζητήσατε δευτερολογία. Ναι κ. Τζιβελέκα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Τώρα μπορεί να μην είναι με σειρά, τα είπαμε και την
προηγούμενη φορά. Άκουσα από το νομικό σύμβουλο του δήμου να λέει ότι δεν
γνωρίζει για την δεύτερη σύμβαση. Είναι έτσι κ. Κατσαντώνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το είπε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Άκουσα επίσης τον κ. Κοντογεώργο να λέει ή φταίει ο νομικός ή κάποιοι έχουν πολιτικές ευθύνες. Με συγχωρείτε κ. Κοντογεώργο, έχω εγώ, ο
κ. Διαμαντής, αν μου επιτρέπετε; Δεν κατάλαβα τι εννοείτε, γενικώς και αορίστως.
Κάποιοι έχουν. Ποιοι δηλαδή; Ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο τώρα, εντάξει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Να ξεκαθαρίσουμε, ακούστε. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όχι της χρηματικής αξίας του ξενώνα αλλά εξίσου σοβαρό για τον δήμο. Λύσαμε
τον ξενώνα μετά από πέντε χρόνια, εφόσον καθίσαμε σοβαρά και άκουσε η δημοτική
αρχή το τι της λέγαμε από το ’12. Θα γίνει καινούργιος ξενώνας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν γνώριζα την δεύτερη σύμβαση. Γι’ αυτό και ρώτησα. Εγώ ως επικεφαλής
όταν μας ενημερώσατε κ. δήμαρχε για το συγκεκριμένο μηχάνημα ασφαλώς και
συμφώνησα ότι είναι αυτό το οποίο είναι το καταλληλότερο για τον δήμο. Ένα. Δεν
ήμουν μέλος της οικονομικής όμως, το οποίο αναφέρετε. Παραβρισκόμενος όμως
διαφώνησα και σας είπα ότι με αυτή την διαδικασία που είχε προτείνει ο κ. Σκούρας
αν θυμάμαι καλά, ή κάνω λάθος; Ο επίτροπος θα το απορρίψει γιατί είναι κατάτμηση.
Θα το ενθυμείστε. Νάτο. Για να πάμε τώρα επί της ουσίας και χωρίς ημερομηνίες και
χρήματα. Αυτή η αγωγή η οποία έχει γίνει κατά του δήμου είναι από την πρώτη σύμβαση αλλά η ίδια η εταιρεία ενώ διεκδικεί χρήματα για 11 μήνες από τον Ιανουάριο
του ’14 έως τον Ιανουάριο του ’15 σχεδόν, έρχεται τον 12 ο του ’14 και υπογράφει τρίμηνη σύμβαση από 24.000, προσέξτε, με το ίδιο μηχάνημα, με τον ίδιο αριθμό πλαισίου. Πως υπογράφει καινούργια σύμβαση όταν για το ίδιο μηχάνημα έχει καταθέσει
αγωγή και ζητάει χρήματα και για μετά την καινούργια σύμβαση. Για να δείτε πόσα
λάθη υπάρχουν στη σύμβαση. Με ευθύνη της εταιρείας. Τι ζητάει λοιπόν; Μηνιαία
αποζημίωση. Εμείς τώρα ερχόμαστε όσοι ψηφίσουν, ή όσοι ψηφίσουμε, για ένα δικαστικό συμβιβασμό της αποζημίωσης, και όχι της διεκδίκησης αν το jcb είναι της
εταιρείας ή δικό μας. Να πληρώσουμε δηλαδή αυτά τα χρήματα στην εταιρεία επειδή
το κρατήσαμε παρανόμως και αν μετά η εταιρεία θέλει μας κάνει δωρεά το μηχάνημα.
Αν δεν θέλει δεν το κάνει, τα παίρνει και λέει γεια σας. Τα λέω καλά κ. νομικέ; Αυτό
δεν λέει η αγωγή; Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή και πληρώνουμε.. σας είπα ότι θα δώσω
το μηχάνημα; Δεν σας το δίνω. Αυτό είναι στην αγωγή. Μετά, όταν απερρίφθη το
δεύτερο χρηματικό ένταλμα από το ελεγκτικό συνέδριο, που ήταν 3 επί 24, προσέξτε,
δεν ακυρώθηκε η σύμβαση, η σύμβαση είναι εν ισχύ, ακύρωσε την διαδικασία πληρωμής το ελεγκτικό συνέδριο. Όχι την σύμβαση, επαναλαμβάνω. Είναι σε ισχύ η
σύμβαση. Και έπρεπε να κάνει αγωγή κατά της σύμβασης των 72000 ευρώ. Η εταιρεία δεν το έκανε. Την απέκρυψε και το τρίμηνο αυτό το έβαλε στην πρώτη σύμβαση.
Σύμφωνα και με το χαρτί της. Διότι είναι εκτεθειμένη. Όπως ορθά είπε ο κ. Διαμαντής
μπορεί να λέει ότι εάν ο δήμος παρατύπως ή οτιδήποτε κρατήσει το jcb θα επιβαρυνθεί με 6500 το μήνα αλλά εδώ η σύμβαση έχει προβλεφθεί με 24000, την οποία
αποκρύπτει τεχνηέντως. Ενώ έχει υπογράψει σύμβαση για το τρίμηνο, το τρίμηνο
αυτό το χρεώνει στην προηγούμενη σύμβαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την θεωρεί ως μη γενόμενη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν υπάρχει ως μη γενόμενη δήμαρχε. Όχι, προσέξτε. Η
σύμβαση είναι εν ισχύ. Έκοψε τιμολόγιο 24000. Το ερώτημα είναι, το ένταλμα που
επεστράφη πληρώθηκε; Όχι. Έγινε αγωγή; Όχι. Τι συμβαίνει; Έγινε δωρεά;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχε προηγηθεί η αγωγή, ήταν σε ισχύ ακόμα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δήμαρχε, μιλάω για την δεύτερη σύμβαση. Κόβει τιμολόγιο 24000 με όλα τα παραστατικά, υπάρχουν εδώ οι επιτροπές, το παραλάβανε το
ίδιο μηχάνημα, το γυρίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Από εκεί και πέρα έχουμε ή κάνει
αγωγή και ζητάει τα 24 ή τα 72 ή λέει ότι αυτά τα κάνω δωρεά στο δήμο με απόφαση
του Δ.Σ. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Στο καταστατικό, στο λέω, θα πουν τι έγινε
αυτό το ένταλμα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 24000, να μην το πληρώνεσαι αφού έγινε πράξη, να μην κάνεις δωρεά στο δήμο, κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό σας λέω να
προλάβουμε. Και προσέξτε τώρα κ. νομικέ τι έχω στα χέρια μου αυτή την στιγμή. Της
εταιρείας επίσημο έγγραφο που ζητάει τα χρήματα που προανέφερε ο κ. Κοντογεώρ-

γος, τα οποία αυτά ήταν τα ..(δεν κατανοείται).. 95-96000, μείον 24.000, 72.000. Και
έχει κάνει και γκέλα, χοντρή. Χρεώνει τα μισθώματα της αποζημίωσης στο 11μηνο
από 2200. Αναγνωρίζει ακριβώς στο επάνω μέρος ότι η οφειλή στον δήμο είναι
70.000 για να μας δώσει το jcb, το ομολογεί η ίδια. Εδώ λοιπόν αν πάτε κ. νομικέ
από την εμπειρία μου θα κερδίσετε και την υπόθεση. Θα δώσουμε τα 72 χιλιάρικα,
θέλετε και 5000 τόκους; 77000. Και θα μας φέρουν το jcb στον δήμο και τα λεφτά δικά σας. Αυτό λέει η εταιρεία. Ότι εγώ διεκδικώ από τα 95000 που είχαμε συμφωνήσει, πήρα τα 25000 και μείναν τα 70000, τα οποία δεν μου τα δώσατε. Τώρα μας τα
ζητάει και ταυτόχρονα ζητάει και 24000 επί 11 μήνες επί 2.200, τα οποία το δικαστήριο θα τα απορρίψει. Μένει λοιπόν το προηγούμενο νούμερο, αφού έχουμε αθετήσει
την σύμβασή μας, συν τους νόμιμους τόκους, συν τα δικαστικά έξοδα. Και το δικαστήριο είναι κερδισμένο, εγγυημένα και ότι στοίχημα θέλετε. Εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Διότι την εταιρεία, δεν θέλω να την αδικήσω, μηχάνημα έφερε, δεν σημαίνει επειδή υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του δήμου πρέπει να αδικήσεις τον άλλον, έτσι;
Για να είμαστε ξεκάθαροι. Και τα δικαστικά πρέπει να τα πληρώσουμε, και τους τόκους πρέπει να πληρώσουμε, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς; Είναι άλλο το ένα, είναι
άλλο το άλλο. Για να τελειώνει αυτό δήμαρχε. Διότι μπορείτε να το ψηφίσετε. Εγώ δεν
το θεωρώ αντιπολίτευση αυτό, ούτε κάνω κακή πρόθεση ή δόλο στον δήμαρχο. Είναι
λάθος κινήσεις και διαδικασίες, γι’ αυτό φτάσαμε εδώ. Εγώ δεν είπα ότι καθίσατε εκ
του πονηρού και είπατε κάτσε να δούμε πως θα το κάνουμε, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
Λέω με καλή πρόθεση, για τα συμφέροντα του δήμου. Έτσι όμως πληρώνουμε παραπάνω. Εγώ νομίζω εάν το δει αυτό ο κ. Κατσαντώνης πιθανόν να αλλάξει άποψη.
Πιθανόν, δεν το ξέρω. Μας χρωστάτε 60.000 από την πρώτη σύμβαση, να σας τα
δώσουμε, αργήσαμε, πάρτε και 5000 τόκους και 2000 ..(δεν κατανοείται).. Καλοπροαίρετα, ορίστε. Μπορείς να το δεις. Να καθίσουμε λοιπόν ως συμβούλιο, τα λάθη γίνανε, είναι δεδομένα. Ως προς τις διαδικασίες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι πρόταση για συμβιβασμό. Πρόταση για δικαστικό συμβιβασμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν καταλαβαίνετε. Να το ξαναδιαβάσω πάλι; Εμάς τι μας
ενδιαφέρει; Ομολογεί η εταιρεία ότι εμείς 60.000 χρωστάμε. Τι να την κάνω την πρόταση; Δεν μπορεί να πει τώρα ότι χρωστάω 90.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα στο ίδιο λέει 86 συν το ΦΠΑ στο τέλος ρε παιδιά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Όχι, δεν καταλάβατε. Σου λέει ότι χρωστάς 60, επειδή αθέτησες τον λόγο σου και λέει και 11 μήνες που το κράτησες επί 2200 ζητάω εγώ
αποζημίωση, άλλες 24000. Γιατί να τις δώσω; Θα σου δώσω τα 61 συν τα δικαστικά,
συν τους τόκους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 86500 συν το ΦΠΑ είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Τέλος πάντων, θα το δώσουμε στο νομικό να το ξεκαθαρίσει. Λοιπόν.. μην το χάσουμε αυτό. Λέω λοιπόν, χρειάζεται μηχάνημα ο δήμος;
Χρειάζεται. Πρέπει να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του δήμου; Ναι. Πρέπει να μην
αδικήσουμε την εταιρεία; Έτσι πρέπει να μιλάμε. Να ‘ρθει τάχιστα η εταιρεία και σ’
αυτά τα οποία έστω και παράτυπα έγινε η διαδικασία, να καθίσουμε κάτω, να της τα
αποδώσουμε, συν τα επιπλέον έξοδα που είναι δικαστικό ή μεταφορά. Δεν νομίζω να
διαφωνήσει κανείς. Εάν όμως επιμένει στις 105.000 ας μας πει ο νομικός αν αυτή η
υπόθεση χάνεται ή κερδίζεται. Εγώ σας λέω ότι κερδίζεται. Την έχει πατήσει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Όχι μόνο αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συγκεκριμένο μηχάνημα καταρχήν δεν υπάρχει. Το πουλήσανε αυτοί. Εμείς δεν είχαμε κυριότητα στο μηχάνημα, μισθώσαμε ένα μηχάνημα, τελείωσε.

Το πήρανε πίσω αυτοί, τελείωσε. Και το πήραν κάνοντας συγκεκριμένη διαδικασία
δικαστική. Ε από εκεί και πέρα εμείς δεν είχαμε και μεγάλα περιθώρια. Τώρα ζητάνε
αυτά τα ποσά, εν πάση περιπτώσει.. όχι η εταιρεία είναι εκτεθειμένη ως ένα βαθμό,
δηλαδή το ποσό που ζητάει δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει. Το θέμα είναι ότι
και 20.000 να δώσουμε εμείς και 30.000 να δώσουμε χαμένοι θα είμαστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν είπα αυτό δήμαρχε. Εδώ η εταιρεία σου λέει.. Νίκο
μπορώ να το έχω ένα λεπτό; Δύο σειρές και τελειώνω να μην κουραζόμαστε. Δεν
πάει να ζητάει ότι θέλει. 18/11 σας παραδώσαμε jcb 4χ4 κ.λ.π. 80.000 συν ΦΠΑ, 2χ8
16, συν ΦΠΑ, κάπου 97000; Κάπου εκεί δεν είναι; Μίσθωση για τρεις μήνες από
18/11/13 έως 18/2/14 24000 συν ΦΠΑ. Συμφωνήσαμε, αυτά λέει. Και μετά λέει η εταιρεία συμφωνήσαμε κ. δήμε προκήρυξη διαγωνισμού για το υπόλοιπο 60000 συν
ΦΠΑ. 72 δηλαδή. Δυστυχώς για λόγους δικούς σας δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση
της συμφωνίας. Τι ομολογεί η εταιρεία; Ότι εμείς της χρωστάμε 72000 για να πάρουμε το jcb. Ναι ή όχι; Αυτό δεν λέει κ. νομικέ; Λέει μετά, το μηχάνημα παρέμεινε στο
δήμο σας έως 30/1/15 γι’ αυτό απαιτούμε τα υπόλοιπα μισθώματα 8χ11, μήνες, με το
ΦΠΑ, τουτέστιν 80 τόσο. Του Κίτσου η μάνα κάθονταν και η Νικολό καρτέρι. Δεν υπάρχει δικαστήριο να το περάσει αυτό. Λέει από κάτω, συμφωνημένη αξία 80.000
συν ΦΠΑ. Η εταιρεία το λέει, εγώ το λέω; Είδες; Συνεχίζει. Μίσθωμα για το τρίμηνο
24000. Υπόλοιπο που χρωστάμε; 60 συν ΦΠΑ. 72. Για να βγάλει όμως παραπάνω
χρήματα τι λέει; Μισθώματα αποζημίωσης 11 επί 2400. Το 11 γιατί το βάζει; Αφού
είναι 9. Έχεις κάνει άλλη σύμβαση με 24, την οποία αποκρύπτεις. Και πάμε και λέμε
εμείς στο δικαστήριο, εμείς σας τα χρωστάμε τα 72 κύριοι, διότι όπως λέτε και εσείς
δεν μπορέσαμε. Το αμφισβητούμε; Χρωστάμε και τα δικαστικά. Χρωστάμε και την
μεταφορά. Χρωστάμε και τους τόκους. Κανένα πρόβλημα. Το 71 θα πάει πόσα; 77.
80. Και σταματάς εκεί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εδώ έχουμε έναν δικηγόρο, δύο
δικηγόρους. Αν θέλετε να πάτε στην άλλη περίπτωση θα πάθετε άλλα χωρίς να σας
προκαλέσει κανένας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που λες ως ένα βαθμό έχει μία λογική, είναι σωστό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Όχι λογική, μα αφού είναι πασιφανές.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίμενε λίγο. Όταν όμως το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν υπάρχει, θα
δεσμευθεί ενδεχομένως η εταιρεία να σου φέρει ένα μηχάνημα τριών – τεσσάρων
χρονών, πόσο είναι τέλος πάντων. Μας συμφέρει εμάς να το κάνουμε για 20 και για
25000 αυτό; Δεν μας συμφέρει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε, τα συμφωνητικά κ. δήμαρχε που έχετε κάνει
αναφέρουν συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος. Όχι τέτοιο μηχάνημα, και καινούργιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο τύπος ναι του μηχανήματος, αλλά σου λέει εγώ αυτό το πούλησα,
δικό μου ήταν, ότι ήθελα το ‘κανα. Μπορώ να σου φέρω άλλο μηχάνημα τριετίας, τετραετίας, από το ’13 τέλος πάντων μέχρι το ’17, τετραετίας. Δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα εμείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε με λίγο, εάν υπάρχει μηχάνημα τριετίας - τετραετίας, το 80 θα γίνει 25. Το ίδιο το δικαστήριο θα το κάνει. Το 80 θα γίνει 25.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι ρε παιδί μου, γιατί τότε το είχαμε πάρει, γι’ αυτό λέω. Αντίστοιχο
μοντέλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Εάν η εταιρεία θα πει δεν το έχω, παύεις να διεκδικείς τα
60.000. Και εγώ σας λέω ότι αν υπήρχε εκπρόσωπος της εταιρείας με όλα αυτά τα
δεδομένα, και με την καλή θέληση υμών και ημών το θέμα θα είχε λήξει. Τώρα αν
θέλετε να ψηφίσετε ψηφίστε το, εγώ όμως σας λέω ότι πάλι θα μπλέξετε. Δεν το κάνω με αντιπολίτευση. Λέμε και το jcb να το πάρουμε, και η εταιρεία να μην αδικηθεί,
και ο δήμος να μην χάσει. Αυτό λέμε. Αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Αν θέλετε να επι-

λέξετε αυτό τον τρόπο, εσείς τον επιλέγετε, δική σας η ευθύνη, έχετε πλειοψηφία,
εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Κατσαντώνη.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Θέλω να απευθυνθώ στον κ. Τζιβελέκα. Κύριε Τζιβελέκα, έχετε
μπροστά σας αυτό το χαρτί της εταιρείας, σύμφωνοι; Για να καταλάβω κάτι. Ξεκινώντας 18/11/13 μας παραδίδει μηχάνημα με συμφωνημένη αξία 80.000 ευρώ. Σύμφωνοι; Αυτό που αναγνώσατε. Φτάνουμε στο 19500 τα μισθώματα 6500 επί τρεις μήνες.
Σύμφωνοι; Τα οποία αφαιρεί από το 80 και μένουν 60500. Καλώς μέχρι εδώ; Εκεί
που λέει σύνολο.. Ναι. Όχι 24200. Εκεί που λέει 19500 λοιπόν, τα αφαιρεί από το 80
και μένουν 60500. Ακουσα που είπατε πριν, προχωρώντας φτάσατε σε ένα νούμερο
80. Τα μισθώματα της αποζημίωσης ποια είναι η δική σας η άποψη; Δηλαδή ότι δεν
είναι έτσι όπως το γράφει σωστό; Αυτό; Για να καταλάβω και εγώ. Βάζει αποζημίωση
11 μήνες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε με λίγο, εκεί που λέει 18/12 και 30/1 είναι υπογεγραμμένη η δεύτερη σύμβαση και έχει κόψει και ένταλμα πληρωμής που απερρίφθη.
Με δόλο λοιπόν τα βάζει μέσα. Πηγαίνετε στο δικαστήριο να πείτε εσείς ότι ζητάει
αποζημίωση με το δόλο και θα δείτε μετά τι θα γίνει. Τα γνωρίζετε αυτά.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Τζιβελέκα, άλλο ρωτώ. Μέχρι εκεί καλώς; Μέχρι εκεί καλώς;
Για να καταλάβω θέλω. Αυτό που λέτε το οποίο εγώ δεν γνώριζα, απόψε το ακούω
ότι υπάρχει σύμβαση από τις 18/12…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Σας είπα και εγώ τώρα το άκουσα.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Μέχρι εκεί καλώς λέω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Συνεχίστε.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Μέχρι εκεί καλώς; Μέχρι 18/12/14. Αυτές οι αποζημιώσεις που βάζει εσείς έχετε την άποψη ότι κακώς τις βάζει; Μέχρι εκεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Βάση της σύμβασης ναι, διότι το jcb για να μείνει στον
δήμο ήθελε δύο υπογραφές, εκατέρωθεν. Και του δήμου αλλά και της εταιρείας.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δηλαδή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Τι δηλαδή; Αφού το λέει μέσα η σύμβαση, ότι για να γίνει
παράταση σύμβασης θέλει και τα δύο μέρη να συναινούν.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνετε τι ρώτησα προφανώς. Έχει
βάλει.. το μηχάνημα παρακρατήθηκε από τον δήμο ενώ έληγε τότε που έληγε, 11 μήνες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ναι αλλά στη σύμβαση η εταιρεία λέει ότι δεν μπορεί να
το κρατήσει ο δήμος, πρέπει να συναινούν και οι δύο. Γιατί δεν έκανε ασφαλιστικά
μέτρα να το πάρει σ’ ένα μήνα;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι τα μισθώματα αυτά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακριβώς. Γιατί δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δηλαδή μέχρι 18/12 τα μισθώματα κακώς τα βάζει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Βεβαίως. Αυτό ισχυριζόμαστε εμείς. Και λέω όμως. Πόσα
σας χρωστάμε εταιρεία; 60500, συν τους τόκους σας 3000. Τα μισθώματα γιατί τα
βάζεις; Συν τα δικαστήριά σου, 2000, πάρτα και αυτά. Τα μισθώματα, ποιο δικαστήριο θα βάλει όλα αυτά και θα βάλει εις βάρος του δήμου και τη μηνιαία μίσθωση όταν
στην αγωγή 60 χρωστάμε επειδή δεν τα πληρώσαμε για να το κρατήσουμε. Θα σου
βάλει δηλαδή 60 που οφείλεις για το jcb συν 24 νταβατζιλίκι το δικαστήριο; Για ποιο
λόγο; Το ξέρετε πολύ καλά κ. νομικέ ότι δεν γίνεται αυτό.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Δηλαδή…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ:.. τώρα το θυμήθηκα. Στο προηγούμενο δημοτικό
συμβούλιο μας είπατε ότι υπάρχει μία αγωγή περίπου 59-60.000 αλλά θα φτάσει
80000 γιατί η εταιρεία προτίθεται να κάνει και δεύτερη αγωγή. Κάνω λάθος;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι, εξήγησα γιατί είπατε εσείς ένα νούμερο και είπα ότι η αγωγή
αναφέρετε σε συγκεκριμένο χρόνο. Προφανώς μετά η εταιρεία αν δεν έχει βάλει αποζημίωση για πέραν του χρόνου που κατατέθηκε η αγωγή μπορεί να διεκδικήσει. Αν
θέλει, δεν είναι βέβαιο το τι θα κάνει. Επομένως το θέμα είναι.. κ. πρόεδρε μία λέξη,
το θέμα είναι εάν θα συμβιβαστούμε στο ποσό αυτό ή αν θα εκδικάσουμε την υπόθεση; Αυτό λέει; Τι λέει η άλλη πλευρά; Κύριε Διαμαντή; Τι λέτε εσείς, για να καταλάβω
εγώ, να εκδικαστεί η υπόθεση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Επαναλαμβάνω. Το έγγραφο αυτό το οποίο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: .. προηγουμένως μ’ ένα συνάδελφο, άμα θέλει ας πει μόνος του το όνομά του, δεν το λέω εγώ, πόσο κάνει το jcb. Εγώ ..(δεν κατανοείται)..
χθεσινή ημερομηνία το συγκεκριμένο jcb από την ίδια εταιρεία στην Λάρισα 83080 με
το ΦΠΑ. ..(συνεχίζει εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ίδια εταιρεία; Ακούστε λίγο, ο Τζανιδάκης… περίμενε, η εταιρεία… ο
Τζανιδάκης είναι ο γενικός αντιπρόσωπος, είναι γενική αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπήτο μην μιλάτε. Ποιος ζήτησε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Λοιπόν κ. σύμβουλε, το έγγραφο το οποίο αναγνώστηκε
από τον κ. Κοντογεώργο και στηρίχθηκε από τον κ. Τζιβελέκα επιβεβαιώνει βέβαια
αυτό που κατά κόρο έχει λεχθεί εδώ και από εμάς και από όλους ότι στηρίζεται σε μια
παράνομη διαδικασία. Το έγγραφο αυτό έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο,
ότι ομολογεί η εταιρεία ότι υπήρχε συμφωνία για την αγορά με σκοπό να παρακάμψει
τις νόμιμες διαδικασίες. Και να σας διαβάσω πως ακριβώς το ομολογεί. Λέει στις
18/11/2013 σας παραδόθηκε μηχάνημα jcb force s x με συμφωνημένη αξία 80000
πλέον ΦΠΑ. Με συμφωνημένη αξία 80000 πλέον ΦΠΑ. Η μίσθωση για τρεις μήνες
περίπου από 18/3 μέχρι 18/2 αντί τιμήματος 6500 το μήνα πλέον ΦΠΑ. 19500 συν
ΦΠΑ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το υπόλοιπο του τιμήματος 60500 πλέον ΦΠΑ
εντός περιόδου μίσθωσης. Άρα η εταιρεία με το δήμο, όπως αυτός εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. δήμαρχο, συμφώνησε να παρακάμψει τις διαδικασίες για την αγορά μηχανήματος δημιουργώντας αυτή την μέθοδο και την διαδικασία. Το ομολογεί ο
αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος γνωρίζει και αυτός την ισχύουσα νομοθεσία και προκειμένου να είναι αυτός που θα κερδίσει τον διαγωνισμό συμφωνεί σε μία τέτοια. Κατά κακή πίστη λοιπόν του ιδίου που έχει έρθει σ’ αυτή τη συμφωνία έρχεται και λέει
αυτό το οποίο ισχύει και κάνει τώρα. Δηλαδή αυτός… ποια ήταν η συμφωνία μας; Να
μας δώσει ένα μηχάνημα, να πάρει τις 25000 και άλλες 60000. Άρα 25 και 60 95. Συζητάμε γι’ αυτά, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα που λέει αυτός παρακάτω, οι 6500 το μήνα, είναι όλα εκ του πονηρού και με σκοπό να ανεβάσει το τίμημα, να κερδοσκοπήσει. Και εις βάρος του δήμου, και εις βάρος των δημοτών. Γι’ αυτό εμείς ενιστάμεθα
και λέμε ότι εξωδικαστικός συμβιβασμός για να γίνει πρέπει ο δήμος μας, ο νομικός
εκπρόσωπος του δήμου να πάει ξεκάθαρα εκεί και να πει ότι κύριοι εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη συμφωνία…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάμε για δικαστικό συμβιβασμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Ο δικαστικός συμβιβασμός κ. δήμαρχε μόνο ενώπιον του
δικαστηρίου γίνεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέμε, γι’ αυτό δεν συζητάμε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Καταλάβατε τι λέμε; Να πάει στο δικαστήριο και να πει ότι
κύριοι εμείς κακώς ή καλώς, παράνομα, συμφωνήσαμε αυτό το πράγμα. Σ’ αυτό
συμφωνούμε. Το πώς θα πληρωθούν τα 60 χιλιάρικα μετά από την δικαστική από-

φαση είναι άλλο θέμα, θα το βρει ο κατασταλτικός έλεγχος εάν αυτή η οφειλή έγινε. Σ’
αυτή την λογική λοιπόν εκεί, γι’ αυτά τα ποσά, δηλαδή την διαφορά.. πόσο είχαμε
πει; Όχι, 60, τα 60500, γι’ αυτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συν ΦΠΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Όχι, είμαστε συμφωνία για το μηχάνημα. Αυτό λέμε εμείς.
Ότι κακώς παράνομα ή καλώς ο δικαστικός συμβιβασμός… Προσέξτε τώρα ποιο είναι το επίφοβο σημείο, πως θα βγει. Και ρωτάω δημόσια τον δήμαρχο. Υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό γι’ αυτή την μίσθωση με τον κ. Τζανιδάκη;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ιδιωτικό συμφωνητικό ότι βλέπετε, το συμφωνητικό του μισθώματος,
του τριμήνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει συμφωνητικό ότι μετά το τρίμηνο θα μας το παραδώσετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, μετά το τρίμηνο των 24000; Όχι βέβαια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό; Απλώς είναι δια λόγου. Όχι, αυτός λέει ότι είχαμε συμφωνήσει 24000 για ένα μήνα και τις υπόλοιπες 60
να τις καταβάλλεται..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι για ένα μήνα; Για τρεις μήνες ήταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Για τρεις μήνες 24000 και τις υπόλοιπες 60 θα τις καταβάλλατε με διαγωνισμό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με ένα τρόπο, άλλαξε ο νόμος κ. Διαμαντή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Κύριε δήμαρχε εγώ δεν λέω τι έγινε. Ας μιλήσουμε κ. δήμαρχε ξεκάθαρα εδώ. Ποια ήταν η συμφωνία που κάνατε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Διαμαντή, αυτά αφήστε τα. Αυτά αφήστε τα. Ποια είναι η συμφωνία που κάναμε; Αυτή που βλέπετε. Αυτά που ακούτε τόση ώρα εδώ, αφήστε τα αυτά, ποια ήταν η συμφωνία που κάναμε. Δεν κάναμε καμία συμφωνία. Τίποτα, 24 και
οι αποφάσεις.. δεν αποφασίζει κανένας δήμαρχος. Οι αποφάσεις οι δικές μας, όλων
μας, εγκρίνονται. Όχι εγώ, κανένας δήμαρχος ανά την Ελλάδα. Εγκρίνονται. Πάνε
στον επίτροπο, πάνε στην αποκεντρωμένη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Γι’ αυτό δεν περάσανε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αποφασίζει τίποτα και κανένας. Σας είπα αλλά δεν θέλετε να το
ακούσετε, ότι ο νόμος που ίσχυε, ο 3463/2006 καταργήθηκε με τον 4257/14, γι’ αυτό
δεν μπόρεσε να συνεχιστεί η διαδικασία. Απλά πράγματα. Τώρα εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κα Μίχου, άντε και να τελειώνουμε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Για να τελειώνουμε όπως λέτε και εσείς. Αναθεωρούμε την όλη εισήγηση, θα πρέπει να την παραπέμψουμε σε δικαστικό συμβιβασμό, έχουμε πολλούς
λόγους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δικαστικό έχουμε. Για δικαστικό συζητάμε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Μέχρι τώρα είχαμε εξωδικαστικό συμβιβασμό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για δικαστικό συζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση είναι για δικαστικό συμβιβασμό.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Σύμφωνα με τα στοιχεία τα καινούργια έχει πέσει σε πολλά ατοπήματα και η ίδια η εταιρεία, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι είχε δόλο
και λόγω της κερδοσκοπίας όπου στόχευε. Άραγε ας την πάμε εκεί να τελειώνουμε.
Ας γίνει η δίκη και πιστεύω ότι θα είναι προς όφελός μας.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Συμφωνείτε για τον συμβιβασμό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για δικαστικό συμβιβασμό.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Για τον δικαστικό συμβιβασμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό συζητάμε, αυτό είναι το θέμα.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Όχι κατά την εισήγηση. Είπαμε αναθεωρούμε την εισήγηση…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον δικαστικό συμβιβασμό.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Σε ότι είπαμε. Δικαστικός συμβιβασμός με όσα προανέφεραν και οι
συνάδελφοι εδώ στα ποσά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για δικαστικό συμβιβασμό συζητάμε.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε νομικέ, να φτιάξετε μία καινούργια εισήγηση… Μισό λεπτό, θα
πρέπει να γίνει μία καινούργια εισήγηση και να συμφωνήσουμε όλοι. Γιατί βλέπω ότι
δεν καταλαβαινόμαστε τώρα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για ψηφοφορία. Όπως είναι η εισήγηση;
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Όχι όπως είναι η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγνώμη.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Όπως είναι η εισήγηση κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Συρράφο, να τελειώσει. Ζήτησε τον λόγο ο κ. Συρράφος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούν να γραφτούν αυτά στα πρακτικά, δεν υπάρχει θέμα. Κατά γι’
αυτό το λόγο. Προτείνουμε αυτό. Δεν λέει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Συρράφο, πατήστε το..
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Εγώ είμαι και μέλος οικονομικής επιτροπής. Και είπαμε ότι
δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα τέτοιο βάρος σαν επιτροπή ερμηνεύοντας τον νόμο
όπως τέλος πάντων μπορούσαμε να τον ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούσαμε και να το
περάσουμε έτσι, ένα τόσο χρηματικό βάρος, έτσι; Όμως βλέπω εδώ μέσα ότι εμείς
σαν μέλη της οικονομικής επιτροπής, όλοι εδώ πέρα εμφανίζονται με κάποια στοιχεία, συμβάσεις, παρασυμβάσεις, ιστορίες και εμείς το μόνο που είχαμε και για να αποφασίσουμε στα πλαίσια της οικονομικής επιτροπής και στο δημοτικό συμβούλιο είναι
αυτά. Αν μη τι άλλο αυτό το πράγμα εμένα με θίγει. Δεν μπορεί ο κάθε άλλος εδώ
πέρα άνθρωπος, εντάξει, αξιωματική αντιπολίτευση κ.λ.π. ο καθένας, δεν ξέρω, αλλά
δεν έπρεπε, δεν είναι υποχρέωση της αρχής όταν εμείς είμαστε οικονομική επιτροπή
να μας δώσει όλο το ιστορικό, όλα τα στοιχεία, τι υπάρχουν, τι συμβάσεις παρά να
εμφανίζεται ο καθένας και να μένουμε εδώ πέρα κεχικότες που λένε για να βάλουμε
στο βιβλίο των εκδότων εκεί πέρα κ.λ.π. Εγώ μόνο και μόνο από αυτό, μόνο και μόνο
από αυτό θα πω παρών. Μόνο και μόνο από αυτό. Δεν το ‘χω ψηφίσει αυτό. Έχω
ψηφίσει να ‘ρθει το θέμα εδώ να συζητηθεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε επί της διαδικασίας. Συνάδελφε, εγώ θα
ανεχτώ και το κάθε άλλος. Εγώ όμως είδατε ότι είπα τώρα ενημερώθηκα για την δεύτερη σύμβαση. Γιατί κοιτάξατε εμένα. Δεν την είχα. Και πως την πήρα; Κατατέθηκε
αίτηση και τα πήραν.. ο κ. Διαμαντής, τώρα τα πήρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα τους τα δώσαμε. Τώρα τα πήραν.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Δεν το ‘πα ότι εσείς έχετε άλλου τύπου ενημέρωση. Θεωρώ
ότι είναι υποχρέωση της οικονομικής υπηρεσίας και του όποιου χειριστή του θέματος
στην οικονομική επιτροπή να φέρνει τα πλήρη στοιχεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Λέω συμφωνώ. Λόγω της αίτησης δοθήκανε.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Δεν διαφωνώ μ’ εσάς, δεν διαφωνώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Συρράφο ακούστε λίγο. Δεν απέκρυψε κανένας τίποτα από κανέναν. Εξάλλου αυτό ήταν το ιστορικό. Έγινε προσπάθεια να αποκτηθεί το jcb και δεν
τελεσιδίκησε, δεν τελεσφόρησε. Αυτό έγινε.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Κύριε δήμαρχε, εγώ μπορούσα να δεχθώ ότι είναι 105000
και πες μια παλαιότητα την οποία μπορούσαμε να το επιβάλλουμε, 20-25000, ένα
μηχάνημα μετά από 2-3 χρόνια θα είχε υποστεί μία μείωση της αξίας του 25000,
20000, δεν ξέρω, 15000, και να είμαστε μέσα στο ποσό το οποίο συζητάμε. Εδώ
όμως είναι το διαδικαστικό θέμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται
προβλήματα σε θέματα διαδικαστικά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο. Αυτά τώρα είναι η ιστορία. Η ουσία του θέματος είναι
πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που ήρθε δηλαδή στην οικονομική επιτροπή. Και για να
υπάρξει έτσι περισσότερη ενημέρωση, αυτό που είπε ο κ. Διαμαντής, το ‘χαμε κατά
νου. Και ρωτήσαμε και στην Αθήνα. Θα μπορούσαμε να το παρακάμψουμε μέσω της
οικονομικής επιτροπής. Δεν λέει τίποτα όμως. Θέλαμε το θέμα να συζητηθεί και να
πάρει τις διαστάσεις που πήρε και να πει ο καθένας ότι θέλει, ότι νομίζει. Δεν ζημιώθηκε ο δήμος δηλαδή από αυτή την ιστορία. Μα εδώ σήμερα ψηφίζουμε τον δικαστικό συμβιβασμό, αυτό ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κατσίκας ζήτησε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά μιας και ο κ. Συρράφος
έβαλε ένα ζήτημα έξω από το θέμα. Κύριε πρόεδρε, φανταστείτε πως νοιώθει ο κάθε
δημοτικός σύμβουλος εδώ όταν εσείς δεν διασφαλίζετε την ενημέρωση των συμβούλων. Αυτό είναι μομφή προς το..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε κ. Κατσίκα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Να ολοκληρώσω κ. πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω στοιχεία εγώ κ. Κατσίκα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Να ολοκληρώσω κ. πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Δεν είχα σκοπό
να μιλήσω. Βλέποντας τους συναδέλφους πλήρη ενημερωμένοι, και όχι μόνο γι’ αυτά
τα θέματα, για πολλά θέματα, και άλλοι. Θα διασφαλίσετε επιτέλους το δημοτικό
συμβούλιο; Δεν μιλάω στο συγκεκριμένο θέμα. Μιλάω ότι δεν υπάρχει ενημέρωση,
δεν έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε. Λυπάμαι. Θα ήθελα να αλλάξει η συμπεριφορά αυτή όσο αφορά την ενημέρωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο, δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε. Αν είχαμε να κρύψουμε
δεν θα το φέρναμε καν στο συμβούλιο. Έλεος τώρα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Κύριε δήμαρχε δεν μιλάω για το θέμα. Μιλάω για την διαδικασία του συμβουλίου. Μισό λεπτό. Ο κ. Συρράφος, ο κ.Συρράφος.. τότε λοιπόν πρέπει
να πάμε να κάνουμε αίτηση; Αυτό λοιπόν, εγώ απευθύνω αν θέλετε αυτή την μομφή
στο πρόσωπο του προέδρου γιατί δεν υπάρχει διασφάλιση στους δημοτικούς συμβούλους. Σας παρακαλώ κ. Μέρρα. Σας παρακαλώ. ΜΕ τις εισηγήσεις θα μάθουμε
να λειτουργούμε; Όχι, κ. Μπήτο, να σας πω κάτι; Είμαι ξεκάθαρος. Αν εσείς μένετε
ευχαριστημένοι με την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου εμένα μου περισσεύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσίκα εγώ τα ‘χω τα στοιχεία αυτά που λέτε εσείς; Από πού θα
τα ενημερωθώ εγώ; Είμαι στην λειτουργία του δήμου; Στους αντιδημάρχους; Στα
γραφεία των αντιδημάρχων; Αυτά είναι στην οικονομική υπηρεσία, είναι στην τεχνική
υπηρεσία.. Πολύ καλά κατάλαβα. Εκεί που είναι να ενημερωθώ ενημερώνομαι εγώ.
Τώρα αν δεν ενημερώνεστε εσείς, αν δεν πατάτε ποτέ για να ενημερωθείτε και να
παίρνετε εισηγήσεις δεν είναι δικό μου θέμα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Πάλι με προκαλείτε κ. πρόεδρε και θα πω το εξής. Ότι δεν
μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Καλοπροαίρετα το λέω. Προσωπικά δεν έχω τίποτα. Πιάστε όμως εσείς την δυνατότητα
λειτουργίας, πως είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω καθόλου.
Αλλά ο κ. Συρράφος, μέλος της οικονομικής επιτροπής, ανέδειξε ένα θέμα το οποίο
εμείς εδώ το εισπράττουμε, εγώ προσωπικά το εισπράττω συνέχεια. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνουμε; Πάμε για ψηφοφορία; Ναι κ. Κατσαντώνη.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Το είπα στην συζήτησή μου αλλά είμαι αναγκασμένος και υποχρεωμένος σεβόμενος την θέση μου να πω ότι η γνωμοδότηση, δεν είναι εισήγηση, η
γνωμοδότηση την οποία έχω κάνει στηρίχθηκε στην σύμβαση την οποία είχα στα χέρια μου. Για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και για να μην λέμε πράγματα εκ
των υστέρων ότι δεν τα ξέραμε. Εγώ έκανα μία γνωμοδότηση πιστεύοντας ότι είναι

για το συμφέρον του δήμου, στηριζόμενος σε μία σύμβαση, η οποία έλεγε αυτά που
έλεγε. Απόψε άκουσα για μια άλλη σύμβαση. Δηλώνω λοιπόν ότι αυτή την σύμβαση
εγώ δεν την γνωρίζω. Για να καθαρίσω την δική μου θέση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακυρώθηκε αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε νομικέ, η αγωγή είναι για την δεύτερη σύμβαση ή για την πρώτη;
Η αγωγή που έχουμε είναι για την πρώτη σύμβαση, δεν είναι;
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Για την πρώτη, ναι.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε, για βοήθεια. Δεν ακυρώνεται η σύμβαση.
Η σύμβαση δεν ακυρώνεται. Το ένταλμα. Όχι η σύμβαση. Η σύμβαση είναι εγκεκριμένη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιο λόγο; Ότι δεν είναι σωστή η διαδικασία που ακολουθήθηκε.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπαίνουμε σε νομικά τώρα. Πάμε.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Θα πρέπει.. κ. πρόεδρε, κ. πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε εκτός μικροφώνου τώρα. Κύριε Θεοδοσόπουλε μιλάτε εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεστε.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε πρόεδρε, κ. πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε όλοι μαζί. Γιατί μιλάτε όλοι μαζί τώρα; Κύριε Μπήτο, κ.
Μπήτο.. Έχει ζητήσει τον λόγο ο νομικός.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, ακούστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα σ’ αφήσουν να μιλήσεις…
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Ακούστε γιατί αυτό είναι ταγκό για γερά νεύρα απόψε. Επιτρέψτε
μου την φράση. Είναι ταγκό για γερά νεύρα. Ακούστε με λοιπόν. Κύριε δήμαρχε, με
συγχωρείτε, για να προστατεύσουμε όλους. Όχι μόνο την πλειοψηφία, και την μειοψηφία. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, μήπως πρέπει να μπει μέσα στην όποια απόφασή σας ότι.. για να καλύψουμε και τον σύμβουλο και οποιονδήποτε άλλο έχει αμφιβολίες, ότι η εταιρεία.. τουλάχιστον αυτό.. δεν έχει απαιτήσεις από δεύτερη σύμβαση; Ισχύει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ξέρω τι γίνεται. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό
μέσα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε νομικέ, πρόεδρε, πρόεδρε, εγώ.. μπορούμε
να μπούμε και αυτή την στιγμή στη Διαύγεια, η εκτύπωση έγινε 17.15 τη σήμερον,
17.15 εγώ την έκανα την εκτύπωση σήμερα, 5.15 το απόγευμα, είναι η δεύτερη σύμβαση που δεν υπάρχει ανάκληση. Αυτή είναι. Εδώ. 17.15 τη σήμερον.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δεν υπάρχει ανάκληση ρε Πάνο; Από την στιγμή που είχε μία πορεία
και γύρισε πίσω με πράξη επειδή η σύμβαση είναι παράνομη, είπαμε ότι ο νόμος,
σας το διάβασα…
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:… ο 3463 ο οποίος εφαρμόζονταν αντικαταστάθηκε από τον 4257/14
και αυτός ήταν ο λόγος που ακυρώθηκε η σύμβαση, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικηθεί, πως το λένε δηλαδή; Έλα ψηφοφορία τώρα, να τελειώνουμε.
Η εταιρεία θα παραιτηθεί από κάθε…
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ: Να μπει αυτό μέσα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο τουλάχιστον το ενδεχόμενο και αυτό που λέει ο κ. σύμβουλος και οτιδήποτε άλλο. Ότι η εταιρεία δεν θα έχει απαίτηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων τώρα, άντε. Ψηφοφορία τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρο ο κ. νομικός είπε ότι κύριοι εγώ την
εισήγηση την παίρνω πίσω..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια εισήγηση; Την γνωμοδότηση; Δεν νομίζω να ‘πε αυτό.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Αυτό είπε. Ότι εγώ έχω κάνει γνωμοδότηση για
την πρώτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα και η αγωγή για την πρώτη είναι κ. Κοντογεώργο, και η αγωγή για
την πρώτη είναι. Πάμε σε ψηφοφορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Να πω γιατί ψηφίζω κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε πρώτα και μετά. Υπέρ της εισήγησης. Όπως είναι η εισήγηση, για δικαστικό συμβιβασμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 223 του κώδικα πολιτικής δικονομίας ο ενάγων με τις προτάσεις ή με δήλωση στα πρακτικά μπορεί να περιορίσει το
αντικείμενο της δίκης ή να ζητήσει τα παρεπόμενα του κυρίου αντικειμένου της αγωγής ή αντί αυτού που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το ενδιαφέρον εξαιτίας μεταβολής που επήλθε. Συνεπώς δεν μπορεί σε μία αγωγή το αίτημα το οποίο είναι
60500.. εντάξει το συν ΦΠΑ είναι γενικό, για μίσθωση και παραχώρηση μηχανήματος
έργου, όπως προκύπτει από ιδιωτική συμφωνία, ο δικαστής να επιδικάζει ούτε ένα
ευρώ παραπάνω. Η πρόταση λοιπόν του νομικού συμβούλου του δήμου εσφαλμένα
ονομάζεται ως δικαστικός συμβιβασμός γιατί αυτός προϋποθέτει εκκρεμοδικία. Δηλαδή μετά την έκδοση ..(δεν κατανοείται).. η διαφορά επιλύεται με κοινή συμφωνία
των διαδίκων. Σε κάθε περίπτωση πριν από την συζήτηση της σχετικής αγωγής η
διαφορά θα μπορούσε να επιλυθεί με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Στην προκειμένη
περίπτωση λοιπόν είναι ορατή στον καθένα μας ότι με τον τρόπο που προτείνετε,
δηλαδή 118000 ή 105 όπως αυτό διαμορφώθηκε, η μόνη νόμιμη οδός είναι να γίνει
διαγωνισμός δημόσιος. Κατά συνέπεια επειδή τα συλλογικά όργανα, η ευθύνη είναι
ατομική για όσους συμμετέχουν σε διαδικασίες που έχουν να υπερκεράσουν τις νόμιμες διαδικασίες, σχηματίζοντας με την γνώμη τους την πλειοψηφία στην λήψη απόφασης, για τους παραπάνω λόγους στην συγκεκριμένη εισήγηση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου την καταψηφίζουμε.
Και είμαστε μόνο για τις 60500 που είναι το αίτημα συν ΦΠΑ. Όχι. 60500. Αυτό λέμε.
60500. Αλλιώς είμαστε κατά.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Να καταγραφεί. Εισηγούμαστε τις 60500 συν ΦΠΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Ναι, το αίτημα να συζητηθεί για εξωδικαστικό συμβιβασμό
μόνο τα 60500, και αυτά παρακάτω. Για δικαστικό συμβιβασμό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Μπορώ λίγο; Κανονικά οι τιμές μπαίνουν μαζί με το ΦΠΑ.
Εγώ όμως επειδή είπα όπως υπερασπίζεσαι τον δήμο δεν μπορεί να αδικήσεις τον
ιδιώτη, αυτή είναι η πρόταση που θα κάνω, είναι όπως το είπε ο κ. Διαμαντής συν τα
δικαστικά έξοδα που η εταιρεία έχει πληρώσει. Δεν μπορεί επειδή έχουμε.. να αδικούμε την εταιρεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Τα δικαστικά έξοδα έτσι κι αλλιώς καταλογίζονται. Μπορεί
να καταλογιστούν και σ’ αυτούς. Μισά – μισά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ξέρετε γιατί το λέω; Διότι έχουμε το θάρρος, εμείς φταίμε
να τα πληρώσουμε. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ’ αυτή την περίπτωση ενδέχεται ο κίνδυνος να μας φέρουν ένα μηχάνημα 4ετίας σ’ αυτή την τιμή. Αντίστοιχου εκείνου που δώσαμε. Θα ‘χουμε κάνει μία
τρύπα στο νερό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάλανε την πρότασή τους, βάλανε την πρόταση ο κ. Διαμαντής… Συν
τα δικαστικά δηλαδή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Τα δικαστικά δεν διαφωνούμε. Αλλά τα δικαστικά δεν κρίνονται από εμάς. Κρίνονται από το δικαστήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ της εισήγησης του δημάρχου, όπως ήτανε, δικαστικό συμβιβασμό. Πόσοι είναι; 8. Υπέρ της εισήγησης του κ. Διαμαντή. 6. Και δύο παρών. Παρών
Συρράφος και ο κ. Θεοδοσόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε 2ο θέμα «Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας αποκομιδή απορριμμάτων». Αυτό αναβάλλετε διότι θέλει να αλλάξει η μελέτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε 3ο θέμα «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων – υποχρεώσεων αποδέσμευση πιστώσεων». Ο κ. δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Την έχετε μπροστά σας.
Ότι μένει απλήρωτο μέσα στο έτος μεταφέρετε στο επόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να ρωτήσει κάτι κάποιος; Η κα Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Θα ‘θελα να ρωτήσω δήμαρχε γιατί έρχεται με την σημερινή ημερομηνία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα έτσι γίνεται. 31/12 γίνεται οικονομική.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Μέχρι 31/12 θα πρέπει να έρχονται βάση του νόμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι το συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή. Η οικονομική επιτροπή
31/12.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Όχι, η έγκριση για ανατροπή αναλήψεων θα πρέπει να έρχεται μέχρι
31/12.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η έγκριση.. κάθε χρόνο 31/12 γίνεται οικονομική επιτροπή και γίνεται
αυτό το πράγμα.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Η καταχώρηση γίνεται μέχρι 31/1.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απόφαση.. συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή στις 31/12…
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Εγώ επιμένω. Εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε τότε.. αλλιώς θα είναι στον αέρα αυτό. Δεν νομίζω…
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Στον αέρα είναι. Όπως είναι για τον προϋπολογισμό είναι και αυτό.
Γιατί ο προϋπολογισμός στον αέρα δεν είναι αυτή την στιγμή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι σχέση έχει αυτό; Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Άσχετα. Μα και αυτό θα έπρεπε να είναι. Και ο προϋπολογισμός θα
έπρεπε.. Τώρα μην λέμε άλλα. Λέω ότι όπως και ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να
έχει ψηφιστεί, διαφορετικά πάμε για παράβαση καθήκοντος, έτσι και αυτό. Γι’ αυτό
και το καταψηφίζω κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Πάμε ψηφοφορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Εγώ να κάνω την τοποθέτηση. Εμένα με ενημέρωσε η
προϊσταμένη της οικονομικής ότι πρέπει να γίνει αυτό. Γίνεται για να τακτοποιηθούν
τα ..(δεν κατανοείται).. γι’ αυτό και της είπα να γίνει και να το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Υπέρ της εισήγησης. Παρών ποιος; Και κατά; Μίχου, Διαμαντής, άλλος; Τρία δηλαδή. Ο κ. Κοντογεώργος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4ο θέμα «Σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών». Ο κ. δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε την εισήγηση μπροστά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 5 είναι πάλι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5 «Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών»
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Το αυτό και για το 5 κ. πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε το 6ο «Διαχείριση υδάτινων πόρων». Ο εισηγητής απουσιάζει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ναι, να κάνω τοποθέτηση όμως. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι.
Σε ότι αφορά εμάς, επειδή αυτό είναι ένα παλιό αίτημα και το ξεκινήσαμε από το
2008, λέμε λοιπόν προκαταβολικά ότι το ψηφίζουμε είτε το αναβάλλετε, είτε δεν το
αναβάλλετε. Εμείς θα πούμε ναι σ’ αυτό, είναι καλό. Αυτό εννοώ. Και δεν νομίζω ότι
υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί για να πάει σε αναβολή. Δεν υπάρχει λόγος να
πάει σε αναβολή, αν θέλετε είναι η ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και πέρα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς επειδή έλειπε ο εισηγητής. Επειδή τον κ. Παυλή τον βρήκα στην
Θεσσαλονίκη εγώ και έκανα μία κουβέντα, αυτός αναφέρετε σε ένα business plan. To
business plan δεν είναι υποχρέωση του δήμου. Είπε θα απευθυνθεί στην περιφέρεια
να πληρωθεί από την περιφέρεια. Νομίζω ότι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρε, δήμαρχε συγνώμη, εγώ είχα.. κ.
Τζιβελέκα μισό λεπτό…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναβάλλετε έτσι κι αλλιώς. Θα ξαναρθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δήμαρχε, ωραία, να ξαναρθεί. Απλά όμως πρέπει
να διορθωθεί. Διότι εγώ ήρθα και σ’ αυτή την συνάντηση που είχατε κάνει πέντε λεπτά στο τέλος. Και ρώτησα ο ίδιος εγώ, κ. καθηγητά πόσο στοιχίζει αυτό που θέλετε
να κάνετε; Και μου λέει 8 με 10.000. Και εδώ βλέπω 24.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη σχετική κουβέντα που έγινε.. αυτός δεν ενδιαφέρετε να κάνει μία
μελέτη…
(Διακοπή στην ηχογράφηση)

