Απομαγνητοφώνηση ΔΣ Μακρακώμης 19-1-2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 22 πάλι; Για κοίταξε, μήπως έφυγε κανένας; Είμαστε οι ίδιοι πάλι. Οι ίδιες
παρουσίες, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με ανακοινώσεις, αν έχει
ο κ. δήμαρχος κάτι. Πριν από τον δήμαρχο να κάνω εγώ μία αυτή.. Ναι, ναι. Κύριε Τζιβελέκα
συγνώμη λιγάκι. Δεν έφερα την έγκριση πρακτικών σ’ αυτό το συμβούλιο, θα τα φέρω μαζί
στο άλλο τώρα γιατί αυτά ήτανε.. ναι, θα το φέρω στο άλλο. Θα τα φέρω μετά, στο άλλο το
συμβούλιο. Λοιπόν, μήπως έχω κάτι άλλο; Δεν θυμάμαι. Ανακοίνωση δεν έχω εγώ κάτι
άλλο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έκτακτα θέματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έκτακτα θέματα μετά. Ανακοινώσεις πρώτα. Έχεις καμία ανακοίνωση; Ο κ.
Μπήτος έχει μία ανακοίνωση και μετά ο…
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι σαν υπεύθυνος πολιτικής προστασίας θα ήθελα να
ευχαριστήσω καταρχάς την περιφέρεια για την άμεση συμπαράσταση και βοήθεια που μας
έδωσε, μας έδωσε οχήματα για τους κεντρικούς δρόμους όπως και αλατιέρες. Στη συνέχεια
να ευχαριστήσω όλους τους προέδρους οι οποίοι ήταν έτοιμοι και μας ενημερώνανε το τι
γίνεται στα χωριά κ.λ.π. Να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους μου αντιδημάρχους,
τον κ. Καραγκούνη και τον κ. Μπότση οι οποίοι ήταν στις έδρες τους και δίνανε
πληροφόρηση και είχαμε πολύ καλή συνεργασία, όπως και το δήμαρχο. Είχαμε κάνει
προμήθειες σε αλάτι, με αρκετό αλάτι, πολύ περισσότερο από πέρυσι, όμως οι καιρικές
συνθήκες και η παγωνιά απ’ ότι ξέρετε και τα χιόνια ήταν τόσο πολλά που έφυγε αμέσως.
Δώσαμε βέβαια και μια βοήθεια στην περιφέρεια με αλάτι. Εν συνεχεία ο δήμαρχος μας
είχε.. ένας προμηθευτής δεν μπόρεσε να μας φέρει αλάτι όταν το είχαμε προγραμματίσει
πολύ νωρίς και αναγκαστήκαμε και προσφύγαμε αλλού. Πήραμε από το Λαγκαδά, δύο
αυτοκίνητα, 31 και 30 τόνους. Το ένα το αυτοκίνητο σχεδόν είναι ολόκληρο, το ‘χουμε εδώ
τώρα για κάθε ενδεχόμενο. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κ. Κοντογεώργο που έτρεξε και
αυτός σε διάφορα χωριά εδώ και έκανε εκχιονίσεις και αν δείτε κάτι στην απόφαση της
οικονομικής επιτροπής μιλάει μέσα για τον Πάνο τον Κοντογεώργο τον πρόεδρο, δεν είναι
αμοιβή για το συγκεκριμένο συνάδελφο εδώ. Έτσι; Να κάνω την διευκρίνιση για να μην
παρεξηγηθούμε κιόλα. Ο κύριος είπε ότι δεν δέχεται καμιά αμοιβή. Πιστεύω ότι τα πήγαμε
σχετικά καλά, δεν μπορώ να σας πω τέλεια αλλά σχετικά καλά. Δεν είχαμε ιδιαίτερα
προβλήματα. Τους ασθενείς που είχαμε στην περιοχή μας με αιμοκαθάρσεις και τέτοια
φύγανε κανονικά, δεν είχανε κανένα πρόβλημα. Άλλο κάτι δεν ξέρω, δεν έχω να σας πω
κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Τζιβελέκας δεν έχει ανακοίνωση; Είπατε δεν έχετε έτσι; Ο κ. Σκούρας
κάποια ανακοίνωση; Ο κ. Πάσουλας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Ναι, εγώ έχω μία ανακοίνωση για ένα θέμα προηγούμενου
συμβουλίου που δεν ήμασταν παρών. Θα ‘θελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο στην
τοποθέτηση του κ. Μπήτου, νομίζω ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή η εικόνα στο δήμο
αυτές τις μέρες. Χωρίς να.. δεν το λέω.. δεν βάζω προσωπικές ευθύνες, είναι συνολική η
ευθύνη αλλά νομίζω δεν ήταν καλή η εικόνα όπως αναφέρατε.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Ορίστε; Υπήρχε αρκετό χιόνι στους δρόμους, δηλαδή υπήρχε μεγάλη
δυσκολία στις μετακινήσεις. Ναι, δεν ήταν προετοιμασμένος ο δήμος για κάτι.. για
αντίστοιχη. Ενώ ήταν εξόφθαλμο ότι θα επίκειταν τέτοια κακοκαιρία. Δεν ήταν
προετοιμασμένος…
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ ήταν έξι μηχανήματα στον κεντρικό τον δρόμο και δεν μπορούσαν να…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν έγινε μόνο στο δήμο το δικό μας, ήταν συνολικά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Αν εξαιρέσεις το δήμο Δομοκού ο οποίος ήταν πιο προετοιμασμένος,
συνολικά στη Φθιώτιδα υπήρχε πρόβλημα εκεί που.. κανένας δήμος δεν ήταν
προετοιμασμένος ιδιαίτερα. Εδώ αποκλείστηκε κόσμος μέσα στη Λαμία. Δεν.. το θέμα όμως
εδώ συνδέεται και με την υποχρηματοδότηση που λέγαμε στο προηγούμενο.. Εν πάση
περιπτώσει. Εμείς απλά προς αποφυγή παρεξηγήσεων βγάλαμε μία ανακοίνωση όσον
αφορά γι’ αυτή την υπόθεση του μηχανήματος, του jcb. Αναφορικά με την εκμίσθωση, θα
ήθελα να την διαβάσω αν μου δίνετε την δυνατότητα, αναφορικά λοιπόν με την εκμίσθωση
χωματουργικού μηχανήματος έργου από το δήμο Μακρακώμης και την τροπή που πήρε η
υπόθεση μετά από αγωγή της εκμισθώτριας εταιρείας και με ευθύνη της δημοτικής αρχής
ως Λαϊκή Συσπείρωση οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής. Πρόκειται για μία υπόθεση
που ξεκίνησε σχεδόν πριν από 3 χρόνια, αφετηρία της ήταν η σχεδιασμένη πρόθεση της
δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην προμήθεια χωματουργικού μηχανήματος
παρακάμπτοντας την διαφανή και αδιάβλητη διαδικασία του δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού, για οποιοδήποτε λόγο. Ο τρόπος που επιλέχθηκε ήταν η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης τρίμηνης διάρκειας και η οποία θα ανανεώνονταν μέχρι να
καλυφθεί το κόστος αγοράς του μηχανήματος. Σύμφωνοι με τη λογική και τακτική αυτή
ήταν και δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, κάποιοι από τους οποίους σήμερα
κόπτονται για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών. Οι ενέργειες
αυτές ωστόσο σταμάτησαν στο ελεγκτικό συνέδριο που ενέκρινε το ένταλμα πληρωμής
μόνο της αρχικής προγραμματικής σύμβασης διάρκειας τριών μηνών και κόστισε 24000
ευρώ, 8000 ευρώ το μήνα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τη
συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση και από θέση αρχών θα συνεχίσει να αντιπαλεύει
τη χρησιμοποίηση διαδικασιών τύπου leasing στην τοπική διοίκηση. Επίσης να
ξεκαθαρίσουμε ότι δε θα συσχετίσουμε τη θέση μας και με αυτούς που σήμερα
διαμαρτύρονται ενώ στο παρελθόν συμφώνησαν και ψήφισαν αυτές τις διαδικασίες. Η
υπόθεση άρχισε να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο σε βάρος του δήμου και των δημοτών
όταν η δημοτική αρχή παράνομα και εξωσυμβατικά, όπως η ίδια ομολόγησε, παρακράτησε
το μηχάνημα για δέκα επιπλέον μήνες. Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν η εκμισθώτρια
εταιρεία να προχωρήσει δικαστικά και να καταθέσει αγωγή ζητώντας μισθώματα 10 μηνών.
Προκειμένου να απεμπλακεί από τις ευθύνες της και το αδιέξοδο που η ίδια δημιούργησε η
δημοτική αρχή σχεδόν τρία χρόνια μετά επέλεξε να ‘ρθει σε συμφωνία με την εταιρεία και
μέσα από δικαστικό συμβιβασμό να της καταβάλλει το ποσό των 85.000 ευρώ ενώ η
εταιρεία με αδιευκρίνιστο ακόμη τρόπο θα της παραχωρήσει ένα καινούργιο μηχάνημα
ίδιου τύπου. Η πρόταση αυτή της δημοτικής αρχής ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο
Μακρακώμης προς συζήτηση και έγκριση. Στο συγκεκριμένο συμβούλιο εμείς ήμασταν
απών. Το αποτέλεσμα ωστόσο της ψηφοφορίας ήταν 8-8 και η πρόταση εγκρίθηκε τελικά
με την ψήφο του προέδρου. Επειδή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι οριακό και σε
καμία περίπτωση 8 θετικοί ψήφοι δεν αποτελούν έκφραση πλειοψηφίας, ως Λαϊκή
Συσπείρωση ζητάμε να επανέλθει το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο δημοτικό
συμβούλιο. Ζητάμε επίσης την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης. Να μην υπάρχει καμία
σκιά. Να αποδοθούν ευθύνες εκεί που ανήκουν και να πληρώσουν αυτοί που ζημίωσαν το
δήμο μακριά από κάθε είδους συμφωνίες και συμβιβασμούς. Καλούμε επίσης τον
εργαζόμενο λαό της Δυτικής Φθιώτιδας να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την πολιτική
και διαχειριστική τακτική και λογική της δημοτικής αρχής, αλλά και όλων όσους συναινούν
σε τέτοιου είδους λογικές και πρακτικές, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο
διασφαλίζουν τα συμφέροντά του. Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλουμε τέτοιου είδους
πολιτικές και διαχειριστικές πρακτικές και θεωρούμε ότι αποτελούν το πεδίο πάνω στο
οποίο η καπιταλιστική οικονομία και τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα βρίσκουν
έδαφος για να καλλιεργήσουν σχέσεις διαπλοκής. Καλούμε επίσης το λαό της Δυτικής
Φθιώτιδας να αγωνιστεί για δημοτικές υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες, με απόλυτα

αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, με μηχανήματα και προσωπικό χωρίς την εμπλοκή
ιδιωτών που μοναδική τους επιδίωξη πάντα είναι το κέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Πάσουλα; Συγνώμη, συγνώμη. Α.. θέλεις να πεις; Επειδή παρέλειψα
για τον κ. Σκούρα. Αν έχει κάποια ανακοίνωση. Προηγήθηκε ο κ. Πάσουλας. Α εντάξει,
εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συμπληρώσω λίγο. Για το ίδιο θέμα υπάρχει και μία ένσταση από την
αντιπολίτευση. Πέρα τέλος πάντων θέλω να πιστεύω από μία διάθεση αντιπολιτευτική που
μπορεί να υπάρχει η απόφαση που στάλθηκε, που πάρθηκε, θέλω να πιστεύω ότι μέσα σας
και εσείς πιστεύετε ότι είναι η σωστή, γιατί είναι προς το συμφέρον του δήμου. Δεν
μπορούμε δηλαδή διαφορετικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι λειτουργεί η
δημοκρατία, με την πλειοψηφία. Τίποτα άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Να πω κάτι γιατί απάντησε πάνω.. Καταρχήν όπως εξελίχθηκαν τα
πράγματα η πρόταση η οποία καταθέσατε σαφέστατα είναι προς το συμφέρον του δήμου.
Αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή μέσα από ένα χειρισμό, όπως εξελίχτηκαν τα
πράγματα ναι, προς το συμφέρον είναι. Αλλά πως φτάσαμε εδώ όμως; Εκεί είναι η ουσία.
Είναι και αυτό ουσιαστικό κομμάτι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, να μην την ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι, δεν είναι να την ανοίξουμε, απλά για να μην παρερμηνευτεί, γιατί
κάποιοι είπαν ότι εμείς δεν ήρθαμε γιατί έτσι, γιατί αλλιώς ή για να καλύψουμε τη
δημοτική αρχή και δεν συμμαζεύεται, απλά βάζουμε και λίγο τα πράγματα στη θέση τους
και αυτή είναι η πολιτική μας θέση. Σαφέστατα είμαστε κατά τέτοιων διαδικασιών leasing
κ.λ.π. Μόνο ζημιογόνα μπορεί να λειτουργήσουν για το δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ανακοινώσεις; Ανακοινώσεις, ναι. Ο κ. Κοντογεώργος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θεωρώ ότι η συμμετοχή… Αν θέλει να
προηγηθεί δεν έχω κανένα θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, πέστε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας στα κοινά και ιδιαίτερα στις
δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας και εμείς σαν δήμος είναι επιβεβλημένη
υποχρέωση σε όσους συμμετέχουν στα κοινά, και πολύ περισσότερο στα μέλη ενός
δημοτικού συμβουλίου, όταν υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή τους, στο δήμο τους, να
συνεισφέρουν τα μέγιστα. Σκεπτόμενος αυτά τα πράγματα πήρα τη πρωτοβουλία και πήρα
το τρακτέρ και έκανα καθαρισμούς σε δρόμους στο δήμο μας. Μια ατυχής δήλωση του κ.
αντιδημάρχου, του κ. Μπήτου, στην κάμερα του κυρίου.. στο Φωνόγραφο όταν κινήθηκα
προς τη Φτέρη για καθαρισμό δρόμου για νεφροπαθή να μεταβεί στο νοσοκομείο, ότι να
πάει και θα τον πληρώσουμε, εγώ ήμουνα μέσα στο τρακτέρ εκείνη τη στιγμή με θόρυβο,
έκλεισα και την πόρτα, δεν το άκουσα, μου το μεταφέρανε, και τη θεωρώ ατυχής διότι σε
καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουνα χρήματα ή δεν δέχομαι χρήματα γι’ αυτό που εγώ
έκανα. Ήρθε ο κ. Μπήτος απόψε και είπε ότι έχω μεταφέρει σε όλους ότι εγώ δεν δέχομαι
χρήματα και μάλιστα έγινε.. πήγε να γίνει και μία παρεξήγηση στο επόμενο θέμα που
έχουμε ότι υπάρχει Κοντογεώργος Παναγιώτης, με διαφορετικό ΑΦΜ φυσικά. Καλό είναι
κύριοι .. ο γραμματέας να διορθώσει το Ευαγγέλου γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος που θα το δει
δεν μπορεί να ξέρει ούτε μπορεί να ακούσει το δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα επειδή
υπάρχει συνωνυμία να αναφερθεί και να γραφτεί κ. γραμματέα πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Γραμμένης. Διότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να το πάρει σαν Κοντογεώργος
Παναγιώτης και να υπονοούσε ή κακόβουλα να θεωρηθεί ότι είμαι εγώ. Εγώ το τι έκανα ή
θα κάνω και τις επόμενες ημέρες είναι μία ανιδιοτελής προσφορά προς τους δημότες μου
και σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει χρηματισμό γι’ αυτές τις ενέργειές μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος; Ο κ. Μαγουλάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη δημοτική αρχή του
δήμου Ζωγράφου και ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο τον κ. Νικόλαο Γκικάκη γιατί μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία δημότη από τη Φτέρη και της προέδρου του συλλόγου των

Μαρμαριωτών υποβάλλαμε αίτημα και μας χορήγησαν φανοστάτες και φωτιστικά σώματα
τα οποία είναι και καλαίσθητα και σε αρίστη κατάσταση από την ανάπλαση που κάνανε
στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, οι περισσότεροι την γνωρίζετε όσοι έχετε πάει στου
Ζωγράφου, είναι ο κεντρικός δρόμος. Τα οποία ήδη και παρελήφθησαν και θα παραδοθούν
στην κοινότητα της Φτέρης μέσω των εκπροσώπων του συλλόγου των Μαρμάρων. Ένα
δεύτερο που θέλω γιατί διεξήχθη συζήτηση εδώ και γίνανε και ανακοινώσεις για ένα
επίμαχο θέμα που είχε ευμενή κατάληξη και ευτυχή κατάληξη. Σταθμός ΕΚΑΒ στη
Μακρακώμη. Από το μήνα Απρίλιο ο δήμαρχος είχε θέσει ένα τέτοιο θέμα. Επειδή ήταν σε
εξέλιξη όμως το πρόγραμμα STEP δεν πραγματοποιήθηκε τότε η συνάντηση με πολιτικούς
παράγοντες του υπουργείου Υγείας. Όμως έγινε και θα αναφέρω και πρόσωπα τα οποία
μετείχαν στο γραφείο του υπουργού. Μανώλης Πατεράκης πρόεδρος Παγκρητίου
Ομοσπονδίας, όσοι είχατε έρθει εδώ στο event με τους Κρήτες στα STEP θα τον γνωρίζετε.
Παρών διευθυντής του γραφείου του υπουργού, ο κ. Μανουσογιαννάκης. Δεν θα αναφέρω,
γιατί δεν επιθυμεί, σύμβουλος του γενικού γραμματέα. Εκεί τέθηκαν τρία θέματα. Ένα η
ίδρυση σταθμού καίτι είναι αυτοτελής οργανισμός του ΕΚΑΒ, για να έχουμε την πολιτική
στήριξη. Η επίσκεψη των κινητών μονάδων υγείας της υγειονομικής περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς και η τηλεϊατρική. Για τα δύο τελευταία τα ξέρετε. Ήμουνα
υποχρεωμένος όμως ηθικά να σας αναφέρω τη συνάντηση και μάλιστα μετείχε και
εκπρόσωπος ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ της πανελλήνιας ομοσπονδίας και
είχαμε την συναίνεσή τους. Το ότι μεσολάβησαν στη συνέχεια οι υπηρεσιακοί παράγοντες
του κέντρου υγείας Μακρακώμης και έγινε αποδεκτό το αίτημά τους από το πρόεδρο του
ΕΚΑΒ της Λαμίας αυτό είναι επακόλουθο και δεν άπτεται και των δικών μας αρμοδιοτήτων.
Αυτά για την αλήθεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πότε έγινε η συνάντηση κ. Μαγουλά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Έγινε τέλος Ιουλίου στο γραφείου του κ. Υπουργού. Και υπάρχει
και η αλληλογραφία. Ο μεν δήμαρχος έκανε το έγγραφο για το ΕΚΑΒ, εγώ για τις κινητές
μονάδες και την τηλεϊατρική στην ΥΠΕ. Και αυτά είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Αρχάς Σεπτέμβρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ναι ο κ. Διαμαντής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Στο θέμα που είπε ο κ. Μαγουλάς. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι έγινε η
συνάντηση με τον κ. Μαγουλά και με τον κ. δήμαρχο. Δεν αμφιβάλλω ότι το θέσανε το
θέμα. Η ένστασή μου έγκειται ότι δεν θα πω ευχαριστώ σε κάποιον ο οποίος εφάρμοσε το
νόμο. Γιατί το ΕΚΑΒ εδώ έγινε γιατί υπήρχαν οι προϋποθέσεις από το νόμο και οι αιτήσεις
τεσσάρων υπαλλήλων να ‘ρθουν εδώ. Και ήταν υποχρεωτικότητα. Δεν θα ευχαριστούμε
λοιπόν αυτά που είναι για το νόμο υποχρεωμένοι να κάνουν οι κύριοι υπουργοί. Δεν
είμαστε υπόδουλοι. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι έτσι κύριε… Ακούστε, ακούστε, κ. Διαμαντή, θα σας πω.. μα γι’ αυτό,
εντάξει, υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθήσανε και οι οποίοι είναι
και βουλευτές. Εγώ δεν το ανέφερα καθόλου ούτε την προηγούμενη φορά γιατί είχε ήδη
γίνει. Και αυτό το θέμα.. εντάξει.. και αυτό το θέμα ξεκίνησε.. δεν υπήρχε νόμος γι’ αυτό,
για την ίδρυση σταθμού. Δεν φαινόταν εδώ σταθμός. Ναι, ιδρύθηκε σταθμός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, οι υπάλληλοι κ .Διαμαντή υπήρχαν και πριν αλλά τους πήρανε και
φύγανε. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, απλά βοηθήσανε κάποιοι άνθρωποι οπότε εντάξει από
την μεριά μας τώρα είναι και λιγάκι παρακινδυνευμένο να τους δημοσιοποιούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εκκίνηση έγινε με το ατύχημα που έγινε εδώ στο Χαραυγή. Από τότε
ξεκίνησε η διαδικασία και ευοδώθηκε το Σεπτέμβριο τέλος πάντων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρε, εάν κάποιους πρέπει να ευχαριστήσουμε
είναι αυτούς τους τέσσερις υπαλλήλους που είπε ο κ. Διαμαντής οι οποίοι από το 2014

είχαν κάνει αίτηση στην υπηρεσία τους να έρθουν. Ο κ. Σδράλης, ο κ. Κουτσουλέλος, ο κ.
Δεληγιάννης και ο κύριος.. από τη Μακρακώμη…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υφαντής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Όχι. Ο κ. Τζανής. Από το 2014 και το ’15 είχαν κάνει αίτηση.
Το 2015, δεν είναι εδώ ο κ. Τζιβελέκας, μας είχε κοινοποιηθεί αυτή η αίτηση και είχαμε
μεταβεί στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ στη Λαμία, το ’15. Του θέσαμε το θέμα και μας ανέφερε
ότι είναι στις προθέσεις του να κάνουν το σταθμό. Ήδη έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του
ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Από το ’15 αυτά τα πράγματα και όχι το ’16 κ. Μαγουλά. Και τη στιγμή
που υπάρχουν οι αιτήσεις είναι πολύ θετικό. Οι υπουργοί, θα στο πω τόσο απλά, όπως
έχουμε πάει και για άλλες φορές, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Ότι οφείλουμε το
οφείλουμε σε αυτά τα τέσσερα τα παιδιά που κάνανε οικειοθελή την αίτηση και την
προχωρήσανε και πήγανε και πήραν την απόσπασή τους, την μετάθεσή τους και ήρθαν
εδώ. Οι υπουργοί δεν κάνανε τίποτα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάνο αυτό που λες το πιστεύεις καταρχήν; Τα παιδιά τα συγχαίρουμε
καταρχήν. Ήταν εδώ και τα πήραν, τα διώξανε από εδώ.. Δεν ήταν εδώ τα παιδιά; Δεν ήταν
τέσσερα άτομα εδώ; Ε τώρα για ξαναρώτα να δεις. Όλοι εδώ ήταν. Ο Υφαντής, ο
Κουτσουλέλος ο Γιάννης εδώ.. πως τον λένε τον Γιάννη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην το πάμε παραπέρα τώρα, αφήστε το. Άλλος έχει ανακοίνωση; Ο κ.
Ευαγγελίου τι έχει; Ερώτηση είναι; Α ερώτηση. Εντάξει, ναι. Πάμε ερωτήσεις. Ο κ.
Τζιβελέκας αν έχει κάτι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Το έχουμε φέρει πάρα πολλές φορές δύο χρόνια, τουλάχιστον 8-9
φορές. Μετατόπιση στύλου στη Μεσοποταμία, ακριβώς δύο έτη. Άμα θέλετε το κάνετε, δεν
θέλετε μη το κάνετε. Εμείς απλώς το υπενθυμίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να μην θέλουμε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Ένα λεπτό κ. πρόεδρε, να απαντήσω. Είχα δεσμευθεί λοιπόν το
Μάιο ότι αυτό θα γίνει. Τον μήνα Ιούλη όμως ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Βοήθεια, βοήθεια. Μιλάω όχι για το ’16, είναι από το ’15.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: ..Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία χρήματα που είχε
ο κωδικός έγινε επέκταση σε εφτά στύλους για κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή του
Αγίου Γεωργίου, με τη συναίνεση και τη δική σας και.. Κανείς δεν ενημέρωσε τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο, κανείς, ότι παίρνοντας αυτά τα χρήματα ο κωδικός αλλάζει με αποτέλεσμα να
υπάρξει και έλλειψη σε φωτιστικούς λαμπτήρες. Εδώ εγώ θα λέω αλήθειες και μόνο
αλήθειες. Γι’ αυτό και δεν έγινε η επέκταση. Μου επιτρέπεται; Μου επιτρέπεται; Ποιος έχει
την ευθύνη να παρακολουθεί τους κωδικούς αν έχουν χρήματα κύριοι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Εσείς που διοικείται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Κάνετε ένα λάθος, η οικονομική επιτροπή. Το καταλάβατε; Το
καταλάβατε; Αν το καταλάβατε το καταλάβατε. Έτσι μπράβο. Το καταλάβατε τι είπα; Όταν
έρχεται ένα θέμα οικονομικής φύσεως στο δημοτικό συμβούλιο έχει έγκριση οικονομικής
επιτροπής και οικονομικής υπηρεσίας. Σ’ αυτή δεν μετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εδώ
θα βάζουμε τα πράγματα και το δάχτυλο υπό τον τύπο των ήλων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε.. μα πρέπει να απαντηθεί. Ακούστε με, καταρχήν, κ.
συνάδελφε, κ. Μαγουλά, εγώ δεν αφήνω μομφές. Προσέξτε όμως, αυτά τα οποία εσείς
αναφέρατε σας λέγω λοιπόν ότι είναι η αλήθεια που ξέρετε. Η πραγματική αλήθεια όμως
είναι , και εφόσον το λέτε το πιστεύω, άλλη. Και εδώ έχω και το ’16 τον προϋπολογισμό που
έχει λεφτά μέσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει του ’16.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δήμαρχε, μία φορά άμα λέγατε ότι έκανα λάθος δεν θα μιλούσα.
Υπάρχει άνθρωπος στο πλανήτη γη που να μην κάνει ποτέ λάθος; Σας λέγω λοιπόν ότι και
χρήματα υπήρχαν, για 700 ευρώ μιλάμε, απλώς δεν ήρθε. Απλώς Θανάση να ξέρεις ότι
αυτό δεν άπτεται της οικονομικής επιτροπής. Η υπηρεσία στέλνει και λέει πόσο είναι το
ποσό και μετά το φέρνει ως εισήγηση στην επιτροπή. Εσένα ασφαλώς σου είπαν ότι δεν

έχει λεφτά. Εγώ σου λέω ότι είχε λεφτά. Δεν είναι όμως εκεί, κάντε το φέτος. Δεν αλλάζει
τίποτα αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην οικονομική επιτροπή το φέραμε αυτό; Ήρθε η μελέτη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δύο χρόνια φωνάζω, εμένα ρωτάς;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, η μελέτη λέω, αν το θυμάσαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Μα λέω να το φέρουμε και δεν έρχεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, αν ήρθε από τη ΔΕΗ η μελέτη λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό εγώ. Που να το ξέρω αυτό εγώ; Βάλτε
το φέτος, δεν χάλασε ο κόσμος ούτε πρέπει να μακρηγορούμε γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άστο κ. Τζιβελέκα, έγινε ερώτηση, εντάξει. Καταγράφθηκε η ερώτηση. Ο κ.
Σκούρας μία ερώτηση έχει; Ο κ. Πάσουλας κάποια ερώτηση; Ερώτηση αν έχει. Τα εκτός
μετά. Ερώτηση αν έχετε. Ναι ο κ. Κοντογεώργος.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Έχεις και εσύ κ. Γιαννακόπουλε; Αμέσως μετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρε, για συντόμευση του λόγου. Κύριε πρόεδρε,
είχαμε πάρει μία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι θα έρθει θέμα προς συζήτηση
ενημέρωση για τα σφαγεία. Σας το είχα πει και σε πιο προηγούμενο συμβούλιο, δεν ήρθε.
Δεν το έχετε ούτε απόψε. Όχι μόνο δεν το έχετε ούτε απόψε αλλά και στον προϋπολογισμό
που ψηφίσαμε πριν λίγο, αν και ξέρουμε περίπου το τι συμβαίνει, δεν είδα καμία
πρόβλεψη. Αυτό που θέλω να σας πω κ. δήμαρχε είναι ότι έτσι όπως διαχειρίζεστε πλέον το
θέμα των σφαγείων πιστεύω ότι μιλάμε για το τέλειο λάθος ως προς την αντιμετώπισή του.
Το να μην έρχεται ακόμη να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο και να μην προβλέπονται
τίποτα στον προϋπολογισμό, μια επιχείρηση ή την οδεύουμε προς το κλείσιμο ή θα έρθει
στο παρά πέντε, στο παρά ένα και θα μας βάλετε το μαχαίρι στο λαιμό και θα μας πείτε ή
ψηφίζετε αυτό ή κλείνει και να ρίξετε την ευθύνη σ’ εμάς τους δημοτικούς συμβούλους που
θα πάρουμε την απόφαση. Παρακαλώ κ. πρόεδρε, κάντε ότι νομίζετε αλλά μην μας φέρετε
θέμα στο παρά ένα. Εγώ δεν ζητάω.. ζητάμε μία ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο,
είχαμε πάρει απόφαση ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα το φέρω το θέμα αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Αν δεν το φέρεις εσύ κ. πρόεδρε ας το φέρει ο δήμαρχος. Εν
πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να το φέρει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοντογεώργο δεν έχει αρμοδιότητα το δημοτικό συμβούλιο καταρχήν
τουλάχιστον να βάλει στον προϋπολογισμό τέτοιο ποσό. Μόνο αν υπάρξει θέμα αύξησης..
μισό λεπτό, ναι, είπες ότι δεν είδες στον προϋπολογισμό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Έναν κωδικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι κωδικό. Πως θα ‘ναι αυτός ο κωδικός; Μα δεν νομιμοποιείται κανένας να το
κάνει αυτό. Εκτός και αν τεθεί θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου οπότε το πράγμα θα
πάρει… θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και
να ‘ρθει μετά στο συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ενημέρωση είναι άλλο θέμα. Υπάρχει συμβούλιο εκεί πέρα, άμα πάρουμε
απόφαση.. Εντάξει, πάμε, άλλη ερώτηση υπάρχει; Άλλος συνάδελφος ερώτηση; Ο κ.
Γιαννακόπουλος, ναι.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε θα ‘θελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με το
προηγούμενο θέμα που αναφέρθηκε, σχετικά με τα χιόνια. Και είναι περισσότερο από
ενδιαφέρον και τίποτα παραπάνω. Γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά γνωρίζω τουλάχιστον τι
συνέβαινε στον πρώην δήμο Αγίου Γεωργίου. Το τι συνέβαινε στον πρώην δήμο
Μακρακώμης και στον πρώην δήμο Σπερχειάδος, αν μπορείς τουλάχιστον κ. δήμαρχε, κ.
Τζιβελέκα, εσείς να μας ενημερώσετε. Εκτός από το γκρέιντερ είχαμε κάποια άλλα
μηχανήματα στη Σπερχειάδα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Να σας υπενθυμίσω αγαπητέ συνάδελφε ότι και στην
προηγούμενη θητεία δεν ήμουν δήμαρχος.

(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν το αντελήφθη, ανακαλώ, δεν κατάλαβα. Πολύ απλά. Θα σας
πω. Πολιτική προστασία που ο δήμος κάνει κάθε χρόνο με την περιφέρεια είναι πάρα πολύ
απλό να λυθεί. Παίρνουμε από το κράτος δεκάδες χιλιάδες ευρώ, 70, 80, 90. Είναι πάρα
πολύ απλό να ‘χεις βάλει στον προϋπολογισμό 24 Σπερχειάδα, 24 Μακρακώμη, υπάρχει
κωδικός, συνέβη το θέμα απευθείας ανάθεση και το φέρνει ο δήμαρχος μετά από δέκα
μέρες. Τουτέστιν μπορώ να βγάλω 8 η ώρα το πρωί 30 μηχανήματα. 30. Τόσο απλά. Δεν
συνέχισε αυτή τη διαδικασία η δημοτική αρχή. Πέραν της περιφέρειας ή μπορεί να
χρειαστεί να μισθώσει και κάποιον άλλον. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση; Ο κ. Ευαγγελίου έχει ένα ερώτημα. Συγνώμη
λιγάκι ο κ. Διαμαντής μια ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Στις 11 του μηνός, είχες γενέθλια, το ξέρω, ναι, συζητήθηκε η
αγωγή της UNITRACK;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ανεβλήθη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Αναβλήθηκε. Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα κ. Ευαγγελίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, αν αντιλήφθηκα καλά ρώτησε ο κ.
Διαμαντής αν στις 11 του μηνός έγινε η συζήτηση της εταιρείας για.. Σε ερώτησή μου..
μάλλον σε ερώτηση προς το νομικό και σε παρότρυνση των δημοτικών συμβούλων να
αναβληθεί το θέμα προς συζήτηση στην ολομέλεια ο κ. νομικός είπε για να
συγκεντρώσουμε τα στοιχεία και να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε, ο κ. νομικός είπε ότι
δεν προβλέπεται καμία αναβολή στο θέμα και θα γίνει οπωσδήποτε η δίκη. Τι μεσολάβησε
και τι άλλαξε όταν είχαμε τη διαβεβαίωση, και μάλιστα βιαστικά πήραμε την απόφαση
άρον άρον και στην πορεία πήγε και πήρε αναβολή; Και μάλιστα κ. πρόεδρε να μας
ενημερώσετε αν ήταν δική μας η πρωτοβουλία που πήραμε την αναβολή ή ήταν της
εταιρείας ή τους λόγους. Είναι ένα θέμα που κατά την άποψή μας είναι πολύ σοβαρό και
θα θέλαμε ενημέρωση πάνω σ’ αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι ενημέρωση θέλετε ρε Πάνο; Για να σε ρωτήσω. Έγινε από κοινού έγινε
συμφωνία και με την εταιρεία να πάει λίγο πιο πίσω. Που είναι το πρόβλημα τώρα; Αν δεν
συμφωνούσε η εταιρεία δεν θα μπορούσε να πάρουμε αναβολή. Οπότε σωστά ο νομικός
απάντησε. Να πάει για να πάμε με ένα συμφωνητικό, να το κλείσουμε με ένα συμφωνητικό
από κοινού με την εταιρεία για να προχωρήσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εξώδικα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Δικαστικά. Δικαστικά, πάντα δικαστικά.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Εάν δεν επιστρέψει η απόφαση επικυρωμένη πως θα πάμε κάτω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε, ο κ. Ευαγγελίου.
ΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Ανάλογα με τις ανάγκες θα το δούμε, το ‘χω
πάρει το χαρτί, θα το κουβεντιάσουμε, θα το δούμε.
ΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Άλλος πρόεδρος δεν έχει κάτι; Πάμε στα έκτακτα. Έχουμε
δύο έκτακτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, καλά έκανε, εντάξει. Αυτές οι κινήσεις είναι πιστοποιημένες, δεν είναι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Θέλετε απάντηση κ. Κοντογεώργο; Δύο χρόνια πριν
διαπιστώνοντας κάποια πράγματα και θέτοντας πάνω απ’ όλα το δημόσιο συμφέρον
ζήτησα να υπαχθούν στο δήμο οι δομές. Και το σοβαρότερο ποιο ήταν; Ότι ο πληθυσμός
είναι σε φθίνουσα πορεία και κινδυνεύαμε να χάσουμε τη δική σας δομή. Κάτι που το
μετέφερα στο διοικητικό συμβούλιο στη πρώτη συνάντησή μας. Έκτοτε, ακούστε, ακούστε,
ακούστε, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο διαχειρίζεται τους πόρους, πληρώνει το
προσωπικό, ασχολείται με τα φάρμακα, ασχολείται με άλλα πράγματα και εκείνα τα έθεσα

στο δημοτικό συμβούλιο. Δυστυχώς δεν είχαμε την τόλμη να προχωρήσουμε. Δεν είχαμε
την τόλμη. Διότι θα χρησιμοποιούσαμε τους κοινωνικούς λειτουργούς και τη «Βοήθεια στο
σπίτι» γι’ αυτό το κοινωνικό έργο που επικαλέστηκε πριν ο κ. Κοντογεώργος, βέβαια μόνο
στο εκχιονιστικό, εγώ το είχα προβλέψει και έλεγα όταν υπάρχει πρόγραμμα Ευρωπαϊκό το
οποίο χρηματοδοτεί τον επισιτισμό κοινωνικών ευπαθών ομάδων δεν μπορεί εμείς να
ασχολούμαστε με τσιμέντα. Χρειαζόμαστε κοινωνικούς λειτουργούς να μπούμε πόρτα –
πόρτα, σπίτι – σπίτι να καταγράψουμε ανάγκες και να στηρίξουμε τους συναναθρώπυος. Τι
έλλειπε από το δήμο; Υπηρεσία πρόνοιας που θα ‘χει κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγο να στηρίζει. Έτσι λοιπόν θα ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί, πιο ανθρώπινοι σαν
δήμος. Παρά ταύτα δεν υστερήσαμε σ’ αυτό και το οφείλουμε εν πολύ στους κοινωνικούς
λειτουργούς των δομών διότι όποτε τους χρειαστήκαμε και σ’ αυτό το κομμάτι ήταν
παρούσες οι κυρίες, καταγράψανε προβλήματα, κάνανε τις εκθέσεις τους και στηρίξανε τον
δήμο στην αδυναμία του να έχει πόρους και να κάνει νέο οργανόγραμμα και να
δημιουργήσει υπηρεσία πρόνοιας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα έκτακτα. Κύριε Ευαγγελίου άστο.
ΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Έχετε δίκιο κ. πρόεδρε, σας είπα όμως ότι αυτά θα πρέπει να τα
χειριστεί το συμβούλιο το οποίο δίνει λόγο στην ΕΕΤΑΑ και είναι εκείνοι, πρόεδρος
γραμματέας, είναι εκείνοι οι οποίοι συντονίζουν σε όλο το νομό Φθιώτιδος τις δομές
«Βοήθεια στο σπίτι».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα έκτακτα. 1ο θέμα έκτακτο «Τροποποίηση σύμβασης για την
προμήθεια τροφίμων για το μαθητικό κέντρο και παιδικούς σταθμούς Σπερχειάδας,
Μακρακώμης δήμου Μακρακώμης, παροχή σε είδος χορήγηση γάλατος κ.λ.π.».
Συμφωνούμε να το συζητήσουμε; Ομόφωνα; Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Γενικά εντάξει και τα προϊόντα και οι τιμές είναι σχετικά.. είναι
νορμάλ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάσουλα θα το συζητήσουμε, μετά. Και το 2 ο θέμα είναι «Διάθεση
πίστωση των εργασιών με τίτλο ‘Εκχιονισμός καθαρισμός δημοτικών δρόμων, έκτακτη και
απευθείας ανάθεση προμήθειας αλατιού, έκτακτη απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδικών
ελαστικών’». Συμφωνούμε; Το 2ο θέμα. Όχι τακτικό, στα έκτακτα. Ε; Εντάξει, ποιοι
διαφωνούν, ψηφίζουμε. Το 2ο. Για το 2ο διαφωνείτε; Ψηφοφορία. Αφού τώρα ήρθε, τώρα
μου το φέρανε κι εμένα.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το συζητήσουμε. Το συζητάμε ή δεν το συζητάμε; Ο κ. Τζιβελέκας διαφωνεί,
να μην το συζητήσουμε λέει. Ποιοι συμφωνούν να το ψηφίσουμε; Σηκώστε τα χέρια. Το 2 ο
δεν συμφωνείτε; Το 2ο δεν συμφωνείτε να το συζητήσουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε λίγο, το 2ο θέμα έρχεται επειδή δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Αλλιώς
θα μπορούσε να το αποφασίσει η οικονομική επιτροπή. Επειδή δεν υπάρχει
προϋπολογισμός θα περάσει από δημοτικό συμβούλιο. Επειδή δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει
εγκριθεί μάλλον προϋπολογισμός γι’ αυτό δεν μπορούμε και πρέπει να περάσει από
δημοτικό συμβούλιο.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Τελείωσε ο προϋπολογισμός ο παλιός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, θα το συζητήσουμε. Ποιοι συμφωνούν να το συζητήσουμε και
ποιοι όχι. Σηκώστε τα χέρια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε παιδιά είναι να πληρωθεί τόσος κόσμος. Να συζητηθεί ως θέμα, αυτό λέμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ας το συζητήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα «Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων για το μαθητικό
κέντρο και παιδικούς σταθμούς Σπερχειάδας Μακρακώμης δήμου Μακρακώμης, παροχή σε
είδος χορήγηση γάλατος». Ο κ. δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε την εισήγηση τώρα μπροστά σας. Προτείνω την τροποποίηση της
σύμβασης για την προμήθεια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι έκτακτο, δεν την έχουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Να ρωτήσω κάτι κ. πρόεδρε; Οι τροποποιήσεις είναι οι εξής δύο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο, ναι. Αυτές. Η μία συν, η άλλη πλην.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Οι εξής δύο. Μπράβο. Ρωτάω εγώ τώρα και ας γίνομαι και κακός.
Είναι δυνατόν να υπογράφετε σύμβαση το Μάρτιο του ’16 για να ερχόμαστε τον Ιανουάριο
του ’17, γιατί αυτό έγινε μελέτη, τι είχαμε υπολογίσει στη μελέτη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα συγκεκριμένα αυτά λέτε; Το γάλα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: 1700 κιλά ψωμί. Σωστά; Αυτό δε λέει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, 1700 ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Μάλιστα. Τώρα τι κάνουμε; Αφαιρούμε τα 1000. Οι μελέτες αυτές
καταλαβαίνεις τι ωραίες είναι, τι ψηφίσαμε. Δηλαδή καλά εσείς φέρνετε, παιδικός σταθμός
είναι παιδιά, εμείς καλή τη πίστη να ψηφίσουμε. Αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε και ρόμπες
και εμείς όμως. Είναι δυνατόν απόκλιση 150%; Να το ψηφίσουμε. Αλλά δεν μπορεί επειδή
είναι παιδιά να ξευτιλιζόμαστε και ως δημοτικοί σύμβουλοι; Ούτε αυτό; Επαναλαμβάνω,
θα το ψηφίσουμε, αλλά είναι ντροπή όμως. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ναι κα Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Πάνω σ’ ότι ανέφερε ο κ. Τζιβελέκας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Σκούρας αν έχει κάτι. Προηγείται.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Φαίνεται ότι είναι πολυκαιρισμένη, και ειδικά η συγκεκριμένη σύμβαση. Το
ΦΠΑ είναι 24% πια. Σε κάποια είδη. Και εδώ αναφέρεται 23.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 13 έχει, αλλού 13 αλλού…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν είναι σε όλα τα είδη.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Άλλο το 13 και άλλο το 24 που αναφέρεται 23 μέσα. Ξέρω τι.. επιχείρηση
έχουμε. Εκεί είναι 24 πια, έχει αλλάξει και το ΦΠΑ. Τι ψηφίζουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα κουλούρια, βουτήματα κ.λ.π. Δύο τροποποιήσεις έχουμε μόνο εδώ.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Το 23 όμως έχει καταργηθεί και είναι 24.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ψηφίζουμε ολόκληρο, τη τροποποίηση ψηφίζουμε ρε Μαρία. Αυτό έχει
υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να μην έχει νόημα, αυτό λέμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δε σου λέει κάτι άλλο. Δεν πρέπει να πάει 24;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κώστα δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Δεν είπα ότι
συνέταξες μελέτη αλλά είναι για κλάματα. Δεν είναι δυνατόν έβδομη χρονιά ούτε αυτά. Στο
πόδι όλα, γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Σκούρα.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Μια γενική παρατήρηση. Αν.. οι συνάδελφοι λίγο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπογιαντζή, μιλάει ο κ. Σκούρας.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Μόλις πάρει κάποιος αυτή τη σύμβαση εδώ πέρα και διαβάσει το
πρώτο – πρώτο. Λέει εδώ το ψωμί 1,10 συν το ΦΠΑ, το αλεύρι. Να μη σας πω κι άλλα, θα
γελάσετε, αλλά αυτό. 1,10 συν το ΦΠΑ, έτσι δε λέει εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς ΦΠΑ λέει το πρώτο.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Χωρίς ΦΠΑ, εννοεί ότι θα βάλουμε και ΦΠΑ επάνω. Έτσι δεν είναι; Θα
πάει 1,20 ξέρω γω. Λοιπόν, εάν πάτε εδώ στους μύλους εδώ που έχουμε, που δουλεύουνε,
πάνω από 80 λεπτά το κιλό δεν το παίρνει κανένας το αλεύρι. Και αν πάρετε και

συσκευασία των 50 κιλών είναι στα 50 κιλά 20 ευρώ είναι το αλεύρι, είτε το θέλετε είτε όχι.
Πρέπει να τα προσέχουμε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να προσέχουμε; Δημοπρασία έγινε αυτό. Δεν έφερε προσφορά κανένας.
Ένας φέρνει και τον παρακαλάμε.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Ποιος ένας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Παπαευθυμίου ο Οδυσσέας.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Γιατί οι Μύλοι; Πήγαμε στους Μύλους εκεί και δεν φέρανε για
αλεύρι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. τα φέρνουν όλα μαζί. Τα κρέατα χώρια και τα άλλα τα υπόλοιπα μαζί. Δεν
φέρνει προσφορά κανένας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ; Αυτά τώρα είναι τα.. οι πρώτες ύλες τέλος
πάντων για τους παιδικούς σταθμούς και το μαθητικό κέντρο. Επειδή εδώ στη δεύτερη
σελίδα γράφει κρασί 10 λίτρα.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Μαγειρικό, μαγειρικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάζουν και στο φαγητό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Α είναι για μαγειρική χρήση; Λέω και εγώ μήπως προβλέπει το μενού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, άλλο. Ναι κ. Τζιβελέκα. Κάντε ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε με λίγο αγαπητοί συνάδελφοι. Η ουσία δεν είναι αυτή,
εμείς το ψηφίζουμε. Λέγω όμως οσονούπω θα σκάσει και αυτό. Όχι η μελέτη. Και οι
παιδικοί και το κέντρο πέρα, στο πως γίνεται η προμήθεια κ.λ.π.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προμήθεια τι πως γίνεται; Με δημοπρασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Αυτό είπα εγώ; Δεν είπα γι’ αυτό. Και όντως δεν μπορεί να γίνει
κατά είδος το αλεύρι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα όμως αυτό είναι άλλο και η
λειτουργία του κέντρου είναι εντελώς άλλο και το ξέρετε κ. δήμαρχε. Απλώς το αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε; Υπέρ. Όλοι; Ομόφωνα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 2ο «Εκχιονισμός καθαρισμός δημοτικών δρόμων, έκτακτη απευθείας
ανάθεση προμήθειας αλατιού, έκτακτη απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδικών
ελαστικών». Ο κ. δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις 9 του μήνα πήρε απόφαση έκτακτη η οικονομική επιτροπή προκειμένου
να γίνουν κάποιες αναθέσεις για αποχιονισμούς. Το θέμα έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο
επειδή δεν υπήρχε προϋπολογισμός και συμβουλευτήκαμε την αποκεντρωμένη περιφέρεια
και μας είπαν να το φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να μην έχουμε
πρόβλημα στην πληρωμή. Τώρα έχετε μπροστά σας αναλυτικά, ασχολήθηκε πολύ δηλαδή
με το θέμα η οικονομική υπηρεσία και αυτός είναι ο τρόπος για να πληρωθούν αυτοί που
τέλος πάντων κάνανε τους καθαρισμούς απευθείας, χωρίς παρεμβάσεις εργολάβων κ.λ.π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε. Όχι, αν τελείωσε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, οι τιμές είναι οι τιμές της περιφέρειας βεβαίως, δεν τις βάζουμε εμείς
τις τιμές, είναι αυτές που εφαρμόζονται παντού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε πίνακα τιμών από την περιφέρεια. Ναι κ. Τζιβελέκα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Για να ενημερώνονται και οι συνάδελφοι. Γι’ αυτή την επιτροπή
κατηγορήθην σφόδρα. Αδίκως, επαναλαμβάνω και έρχεται εκ των υστέρων αυτούς που
είπα ότι με κατηγορήσανε αδίκως με αυτή την εισήγηση με δικαιώνεται, μετά από δέκα
μέρες. Τι εννοώ. Είναι γεγονός ότι μας πήρε ο κ. δήμαρχος λόγω του εκτάκτου γεγονότος
για τα χιόνια να κάνουμε μία οικονομική και να κάνουμε αναθέσεις. Δεν αρνήθη. Ως μέλος
όμως της οικονομικής, κατά δεύτερο λόγο, και ως πρόεδρος όμως, επικεφαλής της
αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο, οφείλετε να με ενημερώσετε ότι υπάρχουν
αυτές οι αλλαγές. Εγώ θα ρωτήσω τον Αντωνίου τον Βαγγέλη, που είναι μέλος, σε
ενημερώσανε για λάστιχα αγαπητέ συνάδελφε ότι ψηφίσαμε εμείς; 8 τεμάχια λάστιχα;
Αυτό λέει. Για το αλάτι, ναι, βεβαίως. Ποια λάστιχα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λάστιχα χιονιού. Δεν μπορούσαν οι αλατιέρες να κινηθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δήμαρχε, εμείς τα ‘χουμε ψηφίσει κατ’ επανάληψη και έχουμε
κατηγορηθεί και δεν με νοιάζει. Λέγω, είναι δυνατόν να ενημερώνομαι τώρα ότι εγώ
ψήφισα άλλα και εδώ είναι άλλα; Πες μου σε παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έγινε κατά παρέκκλιση αυτό. Έγινε συνεννόηση απευθείας με τον επίτροπο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δήμαρχε να συμφωνήσω και στον τρόπο και στα λεφτά, δεν είναι
αυτή η απορία μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αναφέρθηκε τότε και κακώς δεν αναφέρθηκε, έπρεπε να το γνωρίζετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κάναμε μία οικονομική και μας λέτε.. ακούστε με λίγο, ακούστε με
λίγο…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι παράλειψη δική μου αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Σύνολο 17000 αναθέσεις για τον εκχιονισμό. Ότι ποσό είπατε,
είπαμε, ναι. Αρνηθήκαμε; Θέλετε παραπάνω;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κακοκαιρία συνεχίστηκε και συνεχίζεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Σας είπαμε όχι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι βέβαια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Και λέω, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να .. Διαβάζω πράγματα τα
οποία λέω τι είναι αυτά εδώ πέρα; Πότε τα ψήφισα αυτά;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Και λέω τώρα εγώ, προσέξτε λίγο, εγώ δεν λέω ότι τα λάστιχα δεν
είναι απαραίτητα, αλλά έχω ενημερώσει λοιπόν, έχω ενημερώσει και το συνδυασμό αλλά
και συναδέλφους ότι εμείς κάναμε οικονομική.. κ. Κοντογεώργο, δεν σας ενημέρωσα; Τι
σας είπα; 7000 για αλάτι, δύο νταλίκες, 50-60 τόνους συν 17000 εκχιονισμό. Αυτά δεν σας
είπα; Τώρα εγώ γίνομαι ψεύτης σε αυτά που έλεγα. Και τώρα είμαι αναγκασμένος ή να πω
γιατί γράψατε ομόφωνα, βάλτο κατά πλειοψηφία και αυτόματα ακυρώνεται και η
οικονομική. Με ότι αυτό περαιτέρω επιφέρει. Άμα ήθελα να κάνω στείρα αντιπολίτευση θα
το ‘κανα. Καπούτ. Δεν θα γίνω τροχοπέδη όμως, αλλά αν μη τι άλλο, το κάνατε το κάνατε,
καλή τη πίστη, και αναθέτουμε σε 20 μηχανήματα. Οι τιμές αυτές είναι, δεν έχω αντίρρηση.
Αφού αυτό έγινε στις 10 και σήμερα έχουμε 18, πόσο έχουμε; Δεν είναι καλό να
συνοδεύεται και μία κατάσταση πόσες ώρες δουλέψανε τα μηχανήματα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά έτσι κι αλλιώς και το που θα φαίνεται και το πόσες ώρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Δεν καταλάβατε τι είπα. Ούτε στις τιμές διαφωνώ, ούτε στα παιδιά
που δουλέψανε. Επειδή όμως το αλλάξατε αυτό…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί και το ποσό είναι ανοιχτό. Ξεχιονίζουμε ακόμα, αυτό γίνεται.
Συμφωνούμε. Δεν διαφωνώ εγώ σε τίποτα από αυτά που λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Συμφωνούμε αλλά τίποτα δεν κάνουμε. Ερωτώ εγώ τώρα. Ορίστε κ.
Κατσίκα, ρωτήστε ότι θέλετε. Τι να ζορίσω; Ενημέρωση ζητάω. Δεν κάνω αντιπολίτευση,
ενημέρωση, και λέω εμείς σήμερα λέμε ναι στα 20. Το πόσο θα είναι, 15; 35; 75; 125; Τι
ακριβώς; Ενώ αν ξέραμε σ’ αυτό το 10ήμερο τι έχουμε; 5. Έχουμε και 5 από το
προηγούμενο; 10. Κανένα πρόβλημα. Ξεκάθαρα και σταράτα. Όταν δεν ξέρουμε καν, μια
ιδέα, δεν ψάχνουμε να βρούμε γωνίες σε δεκάρικο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, θα σας πω, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο στοιχίζει σήμερα μπορούμε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τελειώσει πρώτα. Είναι οι καταστάσεις αλλά είναι ανοιχτές ακόμα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πόσο είναι; 20.000; 10.000;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι, είναι 60 – 65000.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πόσα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 65.000, 63.000, τα ‘χουμε, είναι γραμμένα αναλυτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Είπατε ότι ψηφίσατε 17000, τότε είναι άκυρα όλα αυτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αναλυτικά γραμμένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Αυτό είπατε, ότι ψηφίσατε 17000 στην οικονομική επιτροπή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκείνα ήταν μία μέρα Πάνο, δύο μέρες. Ε Πάνο, εκείνα ήταν δύο μέρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε δήμαρχε γιατί δεν έχει αναρτηθεί ακόμα η απόφαση
της οικονομικής επιτροπής;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανέβηκε, ανέβηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Πότε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανέβηκε. Επειδή ήταν ανοιχτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε, εγώ για να ξεκαθαρίσω τη θέση τη δική μου. Καταρχήν
σας ενημέρωσα με ακρίβεια, εδώ είναι και οι συνάδελφοι οι τέσσερις, το πως έγινε. Δεν
θέλω να σταθώ εμπόδιο να ακυρωθεί αυτό, γιατί μόλις ακυρωθεί και αυτοί που
πραγματικά δουλέψανε ζίροου από λεφτά αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό θα επιφέρει
συνέπειες σε υπαλλήλους, οι οποίοι δεν ευθύνονται για εμάς. Εγώ λοιπόν για να
ξεκαθαρίσω, για να το δεχθώ αυτό, θα πρέπει να έχω και την έγκριση του Δ.Σ. Σας
καταθέτω την αλήθεια τι έγινε και τι ζητείται τώρα. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εμπόδιο ότι δεν
βάζουμε λάστιχα και δεν καθαρίζουμε αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει το δημοτικό
συμβούλιο ότι έγινε έτσι και τώρα γίνεται έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, για να μην
αφήνουμε υπονοούμενα για κανέναν και για τίποτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δημοτικό συμβούλιο είναι πάνω από την οικονομική επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ναι, άλλο είπα. Είστε ενημερωμένοι, δεν θέλω να δημιουργήσω
περαιτέρω προβλήματα, το αποδέχομαι, το γνωρίζετε όμως και είμαστε ξεκάθαροι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ‘ρθουν αναλυτικά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Άλλο λέω εγώ. Λέω ναι, για τους λόγους που εξήγησα. Από εκεί και
πέρα για το ποσό βγάλε με απ’ έξω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:… στα αυτοκίνητα, στην αλατιέρα και στο άλλο των υδραυλικών, δεν
μπορούσαν, είχε ένα κάρο βλάβες. Δεν μπορούσαν να κινηθούν. Τι να τα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα στα λάστιχα θα κολλήσουμε; 800 ευρώ είναι τα λάστιχα, δεν είναι. Τα
άλλα τι είναι.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Πάνο μέχρι και σήμερα καθαρίζουν τα μηχανήματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι θέμα ρε Πάνο, δεν είναι της οικονομικής θέμα. Ακούς; Οι 17000 είναι
έτσι όπως λέει ο κ. Τζιβελέκας. Στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν, γι’ αυτό ήρθε το θέμα
στο συμβούλιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δήμαρχε κι άλλη επιτροπή, κάθε μέρα να κάνεις επιτροπή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε μέρα, εδώ δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με μία οικονομική
επιτροπή, θα κάνουμε κάθε μέρα και από μία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: 65000, δεν τα ξέρουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τα δείτε, θα ‘ρθουν στο συμβούλιο πριν πληρωθούν ρε παιδιά. Πριν
πληρωθούν θα ‘ρθουν στο συμβούλιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ακούστε με λίγο. Πρόταση κ. πρόεδρε, να αναβληθεί το θέμα
και να ‘ρθει σε άλλο συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοτικό συμβούλιο θα κάνουμε αύριο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Για να το κλείσω, ενημέρωσα το σώμα, δεν μπορεί να μείνουν
απλήρωτοι, αυτούς τουλάχιστον που ξέρω, και να πουν μετά καλά είχες ενστάσεις αλλά
εμείς τι σου φταίμε; Γιατί δεν φταίνε και δεν θα ξαναπάνε. Λέω λοιπόν σ’ αυτά ..(δεν
κατανοείται).. να τ’ αποδεχθώ ότι ήταν. Νομίζω ότι και ένας Καρακώστας δούλεψε στη
Λευκάδα. Ναι ο Καρακώστας όμως δεν είναι μέσα στους 20, καν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρχε ένα θέμα με αυτούς που κόβουν χαρτιά και με αυτούς που δεν κόβουν
χαρτιά. Υπάρχει ένα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Ακούστε, Βασίλη, είστε τυχεροί που έχετε αντιπολίτευση, όχι
εμένα, όλους, ανεκτική και αντί να ενημερώσετε ξεκάθαρα, να πείτε παιδιά βλέπετε
έχουμε.. (δεν κατανοείται).. στη Λευκάδα, ο οποίος δούλεψε δύο μέρες, θα βάλουμε

τέσσερις για να πληρώσουμε τον Καρακώστα, ξεκάθαρα. Γιατί πρέπει να το ανακαλύπτω
εγώ αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκου λίγο, αυτά θα ‘ρθουνε στο συμβούλιο αναλυτικά. Τόσες ώρες ο ένας,
τόσες ο άλλος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Αντιδήμαρχε, ψηφίζουμε αυτά και να μου πεις.. Ψηφίζουμε αυτά.
Έχουμε τον Παφίλη και τον Διαμαντή. Που ακριβώς τον είχατε ρε παιδιά αυτόν και τον
φέρνετε τώρα; Αν.. Τώρα μου το λες ..(δεν κατανοείται)… Θα’ λεγε κανείς όχι; Γιατί δεν το
λέμε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Αυτά φέρτε τα στο συμβούλιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα αυτό θα γίνει ρε Πάνο. Αυτό θα γίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Δε λέμε εμείς ότι είναι πολλά ή λίγα. Φέρτε τα τα ρημάδια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα γίνει. Αφού είναι ανοιχτό ρε Πάνο, να τους ξαναπληρώσουμε πάλι
μετά; Μπορεί αύριο να ξαναστείλουμε. Θα ξαναστείλουμε αύριο.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Για να κλείσω, δεν ξαναμιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσει ο κ. Τζιβελέκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε πρόεδρε, για να γινόμαστε κατανοητοί, δεν ξαναμιλάω. Εάν
είμαστε όλοι ενημερωμένοι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εάν εκ των υστέρων φέρνουμε 15
ιδιοκτήτες που δεν είχαν άδεια και πεις εκτός τους 20 έχουμε και άλλους 15 αλλά θα τους
βάλουμε εκ των υστέρων στους 20, θα σας πω μήπως οι 7 είναι και πλαστοί από τους 15;
Κάνω τον συνήγορο του διαόλου εγώ. Όταν όμως όπως… μπαπ.. κανένα πρόβλημα. Γιατί
αυτό δεν πρέπει να το λέτε εσείς και πρέπει να το λέμε εμείς; Αυτή είναι η ουσία. Εγώ δεν
θεωρώ τον εκχιονισμό αντιπολίτευση. Τόσο απλά. Αυτό είπα Βασίλη, εγώ δεν είπα ότι το
κάνεις ψέματα αυτό.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Νίκο, στη Μεσοποταμία δουλέψανε τέσσερις, οι δύο είχαν χαρτιά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Διαφωνώ εγώ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ‘ρθουν αυτά, είναι γνωστά αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Διαφωνώ εγώ σ’ αυτό; Αλλά το ξέρει ο κ. Λιάγκας ή ο κ. Σκούρας
αυτό; Όχι. Άμα του το πούμε όμως μετά από 20 μέρες θα πει καλά, εμένα τι μου ‘πατε ρε;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Εντάξει, ως προς την ενημέρωση έχεις δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σκούρας.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, εγώ σ’ αυτό το τραπέζι έμαθα μερικά
καινούργια πράγματα. Νέες τακτικές κ.λ.π. Δηλαδή μπορούμε να παρανομούμε αν είναι
προς όφελος του δήμου, του Διαμαντή, του…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Όχι, δεν παρανομούμε προς όφελος.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν λέω για εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Α.. ευχαριστώ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Ακουστήκανε πολλά εδώ πέρα. Δηλαδή μπορούμε να σκοτώσουμε και
έναν, να του πάρουμε τα όργανα και να βγάλουμε πολλά χρήματα και να λύσουμε όλα τα
προβλήματα. Κάπως έτσι εδώ πέρα παίρνουμε μαθήματα. Εγώ θα διαφωνήσω κάθετα στην
όλη διαδικασία. Ξεκινάω. Πριν ένα χρόνο, τον ίδιο καιρό εδώ, σας είπα ότι νοιώθω
εξωγήινος. Τώρα προσγειώνομαι στην γήινη πραγματικότητα, στην ανώμαλη γήινη
πραγματικότητα της Δυτικής Φθιώτιδας. Και εξηγούμαι. Βγάλαμε κάποιο προϋπολογισμό
το ’16 γι’ αυτά τα πράγματα; Για τους εκχιονισμούς; Βγάλαμε, δεν βγάλαμε; Όπως έχουμε
βάλει και τώρα 24000. Συμφωνείτε; Πόσα ξοδέψαμε κύριοι της πολιτικής προστασίας το ’16
γι’ αυτά; Όλα τα χρήματα; Στον προϋπολογισμό του ’17 βλέπω 16000 εκεί κάπου. 16000
λέτε, εδώ στον προϋπολογισμό σας. Φύγανε και οι υπάλληλοι εδώ, να το.. Λέτε ότι είναι
έκτακτη η κατάσταση. Στις έκτακτες καταστάσεις.. ναι.. στις έκτακτες καταστάσεις και με
διάρκεια γίνονται όλες οι νοθείες και όλες οι παρανομίες. Είτε μας αρέσει σαν Έλληνες, είτε
δεν μας αρέσει. Εάν θέλατε κύριοι της πολιτικής προστασίας, κ. Κώστα, θα έπρεπε να έχετε
εδώ πέρα πίσω από αυτό μία κατάσταση η οποία λέει Σκούρας Ματθαίος πρόεδρος

κοινότητας Τσούκας με το μηχάνημά του δούλεψε τόσες ώρες και στο τάδε σημείο.
Περιμένετε να τελειώσω λίγο πρώτα.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Σας είπα και προηγουμένως, κάποιοι από αυτούς…
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Δεν με απασχολεί, είναι δικό σας πρόβλημα. Είναι δικό σας
πρόβλημα. Σας είπα πέρυσι κάντε στρατηγικό σχεδιασμό να μην ξαναέρθουμε σε αυτή την
κατάσταση. Όποιος υπογράψει αυτά τώρα που φέρνετε εδώ εγώ νομίζω ότι παρανομεί και
με παράνομες ενέργειες δεν μπορούμε να ωφελήσουμε κανέναν, να το ξέρετε αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι ανεπίτρεπτο καν να το συζητάμε. Στην προηγούμενη συζήτηση ο κ.
δήμαρχος με πολύ μεγάλη αφέλεια μου απάντησε ότι τους τρεις αυτούς, τέσσερις, πόσους
ήτανε, εργολάβους τους έχουμε να κόβουν τα τιμολόγια, μου λέει, άλλοι κάνουν τη
δουλειά. Δηλαδή με αυτό κ. δήμαρχε αν ήμουνα σωστός σύμβουλός σας…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είπα εγώ;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Το έχετε πει, αν θέλετε τα πρακτικά είναι εδώ. Ναι, ναι, το είπατε εδώ
παρουσία όλων. Εάν ήθελα και ήμουνα σωστός σύμβουλος, σκληρός, σωστός σύμβουλος
θα έπρεπε να σας έχω πάει στον εισαγγελέα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο εργολάβος έχει δυνατότητα να βάλει και κάποιον άλλον, και έναν και δύο
και τρεις και πέντε να ξεχιονίσουν. Πως το λέτε αυτό τώρα;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Λέτε άλλοι κάνουν τη δουλειά, έτσι είπατε. Άλλοι κάνουν τη δουλειά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα αυτό μπορεί.. μπορεί ο εργολάβος σήμερα να είναι σε 40 χωριά, λέω εγώ
τώρα, αν τα’ χε ένας εργολάβος να στείλει την ίδια μέρα πέντε μηχανήματα δικά του;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Επαναλαμβάνω, εάν ήταν καταγεγραμμένα όλα τα μηχανήματα, είχε
γίνει ένας σχεδιασμός, δεν χρειαζότανε να γίνει κανένα έκτακτο θέμα. Τα χρήματα είναι
στους προϋπολογισμούς, θα διατίθονταν και τελείωνε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, να σας ρωτήσω για να ‘χουμε έτσι ένα καλό διάλογο. Ποια
μηχανήματα να είναι καταγεγραμμένα; Τα ξένα;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Το μηχάνημα του κυρίου παράδειγμα Ζορμπά που λέει εδώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ‘χουμε καταγεγραμμένα, τον παίρνουμε το πρωί τηλέφωνο…
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Φέρτε την κατάσταση τώρα κ. Μπήτο. Την κατάσταση τώρα φέρτε τη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε κατάσταση. Τους βάζουμε κάθε χρόνο σχεδόν.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Να τη φέρετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν παίρνει μπρος λέει το πρωί, είναι παγωμένο το πετρέλαιο, ένας, δυο,
τρεις, πέντε. Ο άλλος δεν πάω, θα τσακιστώ, έχει πάγο. Νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολα;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Όλα είναι δύσκολα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή θα του δώσουμε διαταγή να πάει;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Κύριε δήμαρχε όλα είναι δύσκολα, αλλά γι α όλα υπάρχουν λύσεις,
υπάρχουν εφεδρικά μηχανήματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λύσεις υπάρχουν και αυτές εφαρμόζουμε, αυτές τις λύσεις εφαρμόζουμε.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Σας λέω, υπάρχουνε εφεδρικά μηχανήματα. Φέρτε την κατάσταση
κύριε της πολιτικής προστασίας, θα περιμένουμε εδώ ως το πρωί, που δουλέψανε, ποιοι
δουλέψανε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν ψηφίζουμε τώρα την πληρωμή κ. Σκούρα. Ή εγώ δεν τα λέω καλά ή ..
δεν ξέρω. Θα ψηφίσουμε…
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Εν πάση περιπτώσει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:.. ποσό, μπορεί να μην απορροφηθεί, μπορεί να απορροφηθούν τα 2/3.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Εν πάση περιπτώσει προσγειώνομαι στην πραγματικότητα του δήμου
Μακρακώμης. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Κύριε δήμαρχε.. υπάρχει και μία επιτροπή εδώ η οποία θα
παραλάβει τις εργασίες, εκ του νόμου. Εγώ θα ήθελα άτυπα, ας μην προκύπτει από το
νόμο, τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας ο οποίος χειρίστηκε 65 χωριά, με τους οικισμούς
εννοώ, γιατί οι υπάλληλοι αυτοί αποκλείεται, να έχω την διαβεβαίωση πέραν της επιτροπής
και να το βεβαιώνουν και οι πρόεδροι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό. Μα το ζητάει ο επίτροπος αυτό ρε
παιδιά, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Εγώ δεν μπήκα στον έλεγχο. Δεν με αφορά αυτό. Λέω όμως ότι η
επιτροπή αυτή όσο και να προσπαθήσει αποκλείεται να γνωρίζει.. θέλω λοιπόν την
εγγύηση του υπευθύνου της πολιτικής προστασίας και των τοπικών προέδρων που να
δηλώνουν. Τώρα όπως είναι η Κολοκυθιά που απουσιάζει γιατί υπήρχε λόγος, θα το
βεβαιώσω εγώ, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό να συνυπάρχει στο έγγραφο. Λευκάδα;
Παπαδήμας, για έλα εδώ. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε; Άλλος συνάδελφος; Ναι κ.Τσιούνη.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, σε συνέχεια.. ο κ. Σκούρας το είπε αλλά δεν
διευκρινίστηκε καλά. Αυτοί οι 20 είναι μόνο οι 20 στο δήμο ή υπάρχουνε και άλλοι οι
οποίοι ουδέποτε εκλήθησαν να δώσουν ή να συμμετάσχουν ή να προσφέρουν;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Είναι όλοι όσοι δεχθήκανε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους παρακαλούσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ: Στη Λευκάδα υπάρχουν δέκα τρακτέρ μπροστινά και από τα δέκα τρακτέρ
μόνο τα δύο ήρθαν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους παρακαλάγαμε.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Καλώς, το δέχομαι. Απλώς μία απορία εξέφρασα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε.. κ. Σκούρα…
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Εάν ήταν σωστή η εισήγηση έπρεπε να είχε κατάσταση με τις ώρες
που δούλεψε ο καθένας…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είναι.. μέχρι σήμερα υπάρχει η κατάσταση Μάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα σήμερα ξεχιονίζουν.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Και κάτι άλλο. Εάν ο προϋπολογισμός
του 2017 είχε ψηφιστεί πριν το 2017, δηλαδή είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο, το Νοέμβριο,
τώρα δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διαμαντής έχει ζητήσει το λόγο και μετά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Κατά την άποψή μου η απόφαση την οποία καλούμαστε να
ψηφίσουμε είναι ελλιπής. Γιατί λέει τι δουλειές κάνουμε και τι αναθέτουμε χωρίς να
αναφέρει μέχρι ποίου ποσού. Είπε ο κ. δήμαρχος προηγουμένως ότι είναι 65.000. Γιατί δεν
το γράφει εδώ μέχρι του ποσού των 65000 ευρώ;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συμπληρώνουμε τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Είναι ελλιπέστατη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το γράφουμε τώρα, τώρα το ψηφίζουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Δεν διαφωνώ. Εγώ απλώς το επισημαίνω, ότι υπάρχει βασική
έλλειψη στο ποσό. Ένα. Δεύτερο. Στην τιμή της ώρας συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Όλα, όλα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανονικά. Εμείς τον πληρώνουμε, όπως πληρώνονταν οι εργολάβοι. Δεν θα
βάλεις τα καύσιμα ξεχωριστά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα. Δεν δίνετε εντολές πήγαινε
βάλε καύσιμο;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Όχι, όχι. Να σας πω και κάτι; Κανένας δε βάζει τώρα ούτε ένα λίτρο
πετρέλαιο. Παλιότερα γίνονταν, τώρα δεν γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το οποίο λέει, δως μου,
δεν έχω λεφτά να βάλω καύσιμα. Δως μου δυο κατοστάρικα να πάω να βάλω καύσιμα και
τα κλείνουμε. Και μετά ψάχνουμε να τον βρούμε και αν πήγε να δουλέψει. Ο καθένας
αναλαμβάνει την ευθύνη του εκεί. Το επισημαίνω. Τρίτον. Κλείνοντας το ’16 με μία, πως το
λέμε, άχνα χιόνι ψηφίσαμε κάτι 24000 για εκχιονισμούς. Για ένα πόντο χιόνι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Διαμαντή δε σημαίνει ότι το ποσό θα απορροφηθεί. Από αυτό το ποσό
δεν απορροφήθηκε τίποτα, δεν πληρώθηκε κανένας.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Δεν μπορεί. Αφού το γράφετε στο ’16 16000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέμε δεν πληρώθηκε από το ποσό το τελευταίο, τώρα.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Βεβαιωμένα τα έχετε εδώ, στον προϋπολογισμό είναι βεβαιωμένα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον προϋπολογισμό; Και τι σημαίνει;
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ: Είναι βεβαιωμένα ότι γίνανε το ’16.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ’16 γίνανε όταν γίνανε, όχι τώρα στο τέλος του έτους. Εντάξει, τότε δεν το
θυμάμαι τι έγινε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Δηλαδή δεν έχουν εξαιρεθεί αυτά τα λεφτά; 24000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά που ψηφίζουμε στο τέλος τώρα όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Το Νοέμβριο, που ψηφίσαμε για τον εκχιονισμό το Νοέμβριο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πληρώθηκε κανένας από αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Ωραία. Γιατί; Ήταν κακό να μας το πείτε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια, δεν είπε κανένας.. Μα μας βολεύει να το πούμε ότι δεν πληρωθήκανε.
Δεν μας συμφέρει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εγώ εσάς βοηθάω τώρα με τις ερωτήσεις που κάνω ρε παιδί μου.
Σας λέω τι να βάλετε μέσα στην απόφαση, σας λέω τι πρέπει να πείτε για να περάσει η
εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος; Τελειώσατε; Έχετε άλλο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έχουμε, πως δεν έχουμε; Εκεί θα τελειώσουμε; Τέταρτο. Οι
έκτακτες ανάγκες επειδή ακριβώς είναι τόσο έκτακτες υπάρχει ένα περιβόητο σχέδιο
έκτακτων αναγκών που λέγεται, το οποίο και προβλέψιμες δράσεις έχει, και προβλέψιμες
δαπάνες έχει, και προβλέψιμες διαδικασίες. Απ’ αυτά τίποτα δυστυχώς δεν έχει ο δήμος.
Δηλαδή μία κατάσταση με το ποιοι διαθέτουν μηχανήματα, μία κατάσταση με τους
ανθρώπους που έχουν ανάγκες όταν παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες, ποιοι είναι
νεφροπαθείς, ποιοι είναι…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που να τα ξέρουμε εμείς αυτά κ. Διαμαντή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εκ της εμπειρίας, και όποιος σας παίρνει τηλέφωνο. Όχι, όχι, μισό
λεπτό κ. Μπήτο. Κύριε Μπήτο εκλιπαρούμε, αυτό που είναι δικαίωμα των νεφροπαθών το
κάνουμε πολιτικό ρουσφέτι. Βεβαίως. Το κάνουμε πολιτικό ρουσφέτι και το διαδίδουμε και
παντού ότι στείλαμε τρακτέρ και πήρε τον νεφροπαθή. Αυτό είναι δικαίωμα, και όχι μόνο
δεν πρέπει να αναφέρετε και να γίνετε ρουσφέτι. Ας τα ξεχάσουμε αυτά που λέμε. Έπρεπε
να έχει σχέδιο ο δήμαρχος, ο δήμος, έπρεπε να έχει ξεκάθαρα ποιος έχει, τι μηχάνημα έχει,
τι δυνατότητες έχει, έπρεπε να διαθέτει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που να το ξέρουν όλοι
οι δήμοι, όλα τα χωριά και όλοι οι δημότες όταν γίνεται μία έκτακτη ανάγκη που θα
απευθυνθούν, έπρεπε να ξέρουν ποιος θα βγει και έπρεπε να ξέρουν ποια είναι η
οργάνωση. Εμείς δυστυχώς έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο και λέμε ε.. θα στο στείλω εγώ
μωρέ, θα καθαρίσω. Θα σου στείλω, θα καθαρίσω και κάνουμε με την ανάγκη πολιτική και
ρουσφέτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπογιαντζή. Ο κ. Συρράφος.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Εγώ θα σταθώ στο θέμα των ελαστικών. Λοιπόν, πρώτα – πρώτα
αλλάξαμε λάστιχα ή ζαντολάστιχα; Λάστιχα. Αν υποθέσουμε αυτά τα λάστιχα τα οποία
βάλαμε χιονολάστιχα για να καλύψουμε τις ανάγκες, τα προηγούμενα συνέπεσε να έχουν
φθαρεί και να είναι πλέον ακατάλληλα έτοιμα για την αντικατάστασή τους;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την πρώτη μέρα δεν έβγαινε η αλατιέρα…
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΡΡΑΦΟΣ: Συγνώμη, άλλο ρωτάω. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχουν.. δεν
φοράνε χιονολάστιχα τα αυτοκίνητα, να τα ‘χουμε αλλάξει μέσα στον Αύγουστο για
παράδειγμα και ξαφνικά.. λέμε τώρα ως προς το θεωρητικό, έτσι; Μήπως εφόσον οι
ανάγκες αυτές παρουσιάζονται, τα χιονολάστιχα εφόσον βρίσκονται αποθηκευμένα σε
χώρους κ.λ.π. μπορούν να διατηρούνται για πολλά χρόνια. Μήπως θα ‘πρεπε να υπάρχουνε
σετ από ζαντολάστιχα αποθηκευμένα και όταν ο καιρός μπαίνει, άλλωστε φέτος δεν
ενέσκηψε και πολύ νωρίς ο χειμώνας, ενέσκηψε μέσα στο Γενάρη που δόξα το Θεό και

πρόβλεψη είχαμε έγκαιρη από τη μετεωρολογική υπηρεσία, μπορούσαν αυτά να… Δεν
μπορούμε να αλλάζουμε λάστιχα τη στιγμή που ενώ το χιόνι, το ύψος του χιονιού ανεβαίνει
και τα οχήματα αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διαδικασία του αποχιονισμού, εμείς εκείνη
την ώρα να τρέχουμε να εξασφαλίσουμε λάστιχα και εφόσον θα έχει απόθεμα ο
συγκεκριμένος έμπορος. Λοιπόν, είναι λιγάκι το οποίο.. είναι κάτι το οποίο φαίνεται,
χτυπάει, όταν το ψάξει ο άλλος πέφτει στο μάτι του εύκολα, έτσι; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Πάμε. Ψηφίζουμε; Ομόφωνα ή υπάρχει κατά πλειοψηφία;
Τι; Ποιος; Ναι, για πέστε. Ποιος; Ναι, ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε πρόεδρε, τελειώσαμε; Τι κάνουμε; Περίμενε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε, περίμενε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Αφού και σήμερα, αύριο το πρωί πρέπει να στείλουμε μηχανήματα. Τι να
κάνουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο συμβούλιο το επόμενο ρε παιδιά θα ‘ρθουνε. Στο επόμενο συμβούλιο θα
φέρουμε τι πήρε ο καθένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε, περιμένετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι προτείνεις εσύ δηλαδή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έγινε.. Κύριε Κοντογεώργο έγινε μία πρόταση μέχρι του ποσού των 65000.
Συμφωνούμε; Ναι, μέχρι εκεί. Να μην βάλουμε ποσό; Αυτό ρωτάω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ας κλείσουμε εκεί, όταν κλείσει αυτό και.. Την ώρα πληρώνουμε, ανά
ώρα το ‘χουμε. Δεν το εφαρμόζουμε εμείς αυτό ρε παιδιά, το εφαρμόσανε και οι άλλοι
δήμοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι σίγουρο. Μέχρι τώρα θέλετε να βάλουμε κάτι;
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το φέρουμε για ενημέρωση στο συμβούλιο ρε παιδιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Να βοηθήσω λίγο, κ. Κυριαζή θέλω το λόγο.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε Πάνο νομίζω συνεννοηθήκαμε, το πρωί θα πάρεις την κατάσταση, τέλος.
Έλα ψηφοφορία, έλα, προχώρα τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι θέλει ο κ. Πάσουλας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Εγώ θα το ψήφιζα γιατί νόμιζα ότι δεν καθορίζεται κάποιο
συγκεκριμένο ποσό. Επειδή τα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη προφανώς εγώ
κατάλαβα ότι με αυτές τις τιμές πληρώνουμε.. Τι; Ναι αλλά εδώ λέει ότι το ποσό
καθορίζεται σ’ ένα ύψος. Δεν καθορίζεται ποσό εσείς συγκεκριμένο. Αυτές τις τιμές που
καθορίζονται από εκεί που καθορίζονται, όσοι τέλος πάντων απασχοληθούν θα
πληρωθούν. Αυτό ψηφίζουμε. Εντάξει.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Εάν χρειαστεί και άλλη οικονομική θα κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε ψηφοφορία. Υπέρ της εισήγησης, σηκώστε τα χέρια. Θα γίνει πάλι
οικονομική λέει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άμα είναι λίγες οι ώρες ρε Νίκο μπορεί να το βάλουμε, να μη ξανακάνουμε
καινούργια. Αλλιώς θα ξανακάνουμε οικονομική. Τι να κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέτρα Κώστα.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Τι να μετρήσω Γιώργο; Έχεις δώσει ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είπα ψηφοφορία.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Είδες κανένα χέρι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Μέτρα. Ποιος είπε παρών; Παρών ποιος
είπε; Διαμαντής, Μίχου…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Παρών εγώ και δικαιολογώ γιατί δεν έχει ποσό τελικό. Εδώ η
εισήγηση γράφει να εγγραφεί στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου αμέσως μετά την
επικύρωση του προϋπολογισμού γράφει. Αφού λένε όχι τώρα ποσό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με ρωτήσατε πόσο είναι το ποσό. 63, 62.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Θα έχει ποσό μέσα; Προϋπολογισμό κάνουμε εμείς τώρα.
Κάνουμε ένα έξτρα προϋπολογισμό. 65000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος παρών; Η κα Μίχου, Διαμαντής, Μπογιαντζής, Σκούρας.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Θα ψήφιζα βέβαια αυτή την εισήγηση να πληρωθούν όσοι έχουν δουλέψει
μέχρι σήμερα και είναι γνωστό το ποσό. Αλλά εσείς μιλάτε ότι δεν έχει ακόμα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαρία, είναι γνωστό το ποσό. Λίγο πολύ είναι γνωστό.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ναι, αλλά δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το υπόλοιπο που μας λείπετε. Γι’
αυτό παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε Διαμαντής, Σκούρας, Μίχου, Μπογιαντζής. Άλλος; Αυτοί οι τέσσερις
έτσι;
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΡΑΣ: Και να συμπληρώσουμε στην εισήγηση κ. Κυριαζή οι καταστάσεις..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με βεβαιώσεις των προέδρων. Αφού ειπώθηκε. Και τι άλλο; Και κάτι είπατε για
τον αντιδήμαρχο; Πολιτική προστασία;
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στα τακτικά θέματα. 1ο θέμα «Διαχείριση υδάτινων πόρων δυτικής
Φθιώτιδας, ανάθεση μελέτης». Ο κ. Μαγουλάς. 1ο θέμα «Διαχείριση υδάτινων πόρων
δυτικής Φθιώτιδας, ανάθεση μελέτης», Μαγουλάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Το έχετε από προηγούμενο συμβούλιο..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Επιτρέψτε μου κ. Μαγουλά. Λείπατε την προηγούμενη φορά, εμείς
ως έχει η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάτι κάποιος; Ομόφωνα; Διαφωνεί ο κ. Πάσουλας. Ναι κ. Πάσουλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Το συγκεκριμένο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ειδικά για το
δήμο το δικό μας που έχουμε και φαινόμενα πλημμυρών και πρόβλημα δυσκολιών στην
ύδρευση και στην άρδευση ιδιαίτερα. Όμως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον τρόπο
με τον οποίο έρχεται αυτή η εισήγηση. Δηλαδή συνταξιούχος καθηγητής ΑΠΘ, έχουμε ένα
τάδε γνωστό, ξάδερφο, φίλο μας, τον πρότεινε ο τάδε κουμπάρος και τον φέρνουμε να μας
κάνει μελέτη από το δήμο. Εφόσον δεν είναι επίσημος κρατικός φορέας ή τεχνική υπηρεσία
του δήμου εμείς λεφτά σε συγγενείς, φίλους, ξαδέρφους, δεν λέω ότι υπάρχει πρόθεση,
μέσω μελετών είμαστε κάθετα αντίθετοι να δώσει ο δήμος. Απ’ αυτή την άποψη. Παρότι
συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και είναι σωστή η
πρωτοβουλία να γίνει τέτοια μελέτη, ο τρόπος με την οποία γίνεται εμείς δεν μπορούμε να
την στηρίξουμε, για κανένα λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη λίγο τώρα, θα γίνει μία προσπάθεια μήπως πληρωθεί από την
περιφέρεια αυτό, γιατί δεν αφορά και αποκλειστικά εμάς. Το master plan είναι γενικό, δεν
είναι ένας φάκελος που είναι πολύ συγκεκριμένος και αφορά συγκεκριμένο δικό μας θέμα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν διαφωνώ εγώ με αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τον βρήκα τον κ. Παυλίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη και
κουβεντιάσαμε λιγάκι. Τέλος πάντων είχα κάποιες ενστάσεις ας πούμε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Με ποιο σκεπτικό επιλέγεται ο συγκεκριμένος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:.. στην περιφέρεια λέει, μήπως μπορέσουμε από την περιφέρεια λέει, μήπως
πάρω χρηματοδότηση από εκεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Και αυτό καλό θα είναι. Το θέμα είναι με ποιο σκεπτικό επιλέγεται ο
συγκεκριμένος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει και το δήμο το δικό μας μέσα, τη δυτική Φθιώτιδα, αλλά δεν είναι μόνο σ’
εμάς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Ναι, εγώ ρωτάω, με ποιο σκεπτικό επιλέγεται ο συγκεκριμένος για να
κάνει τη μελέτη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μου επιτρέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είσαι, ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Το 2005 σ’ αυτή την αίθουσα έγινε διημερίδα με χρηματοδότηση
του Αγροτικής Ανάπτυξης. Τότε ο κ. Παυλίδης παρουσίασε όλο το κομμάτι της υδρονομίας,
αναφέρει πράγματα. Πρόσφατα, τρεις μήνες πριν, και παρακολουθώντας μόνο το κανάλι
της βουλής, για να ξέρουμε τι γίνεται και που πάει η οικονομία μας και ποιες είναι οι
προθέσεις της κυβέρνησης και τι γίνεται με την διαρκή επιμόρφωση, μάλλον με την
επιτροπή διαρκούς επιμόρφωσης κ.λ.π. Ο κ. Παυλίδης λοιπόν είχε κληθεί από το υπουργείο
ΥΠΕΚΑ και παρουσία στελεχών του ΥΠΕΚΑ, του Ανάπτυξης, του υπουργείου Οικονομικών
και σύσσωμου του πολιτικού κόσμου, των εκπροσώπων δηλαδή των κομμάτων,
παρουσίασε τις θέσεις του ξεκινώντας από την διαχείριση των υδάτινων πόρων της βόρειας
Ελλάδας, διότι ξέρουν πολλοί ότι έχουμε άμεση σχέση με τη βαλκανική. Εκεί λοιπόν
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Μαγουλά, αφήστε λίγο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Αφήστε λίγο να σας εξηγήσω για να δείτε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Μα δεν μου απαντάτε αυτή τη στιγμή. Δεν αμφισβητώ τις ικανότητές
του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Σας απαντώ, αφήστε. Και λέω εδώ μέσα ότι μετά αυτή τη
συζήτηση κλήθηκε από εμάς να παρουσιάσει παρουσία των αρχηγών των παρατάξεων και
της εκτελεστικής επιτροπής τα όσα εκεί. Και όχι μόνο τα παρουσίασε αλλά τα γράφει. Στη
συνέχεια επισκεφθήκαμε τον αντιπεριφερειάρχη τον κ. Καραΐσκο, διαβεβαιωθήκαμε από
οικονομικές υπηρεσίες ότι δεν έχουν τους πόρους να προχωρήσουν για να κάνουν συνολική
μελέτη και να επιβαρυνθεί ο κάθε δήμος τα έξοδα. Ήδη την άλλη εβδομάδα ή την
μεθεπόμενη υπάρχει συνάντηση με τον περιφερειάρχη του συγκεκριμένου καθηγητή, το ο
ποίο φρόντισα να το κλείσω εγώ για να ενημερωθεί ο περιφερειάρχης για όλη την
περιφέρεια Στερεάς τις θέσεις. Και τι λέει εδώ; Λέει ότι ενώ υπάρχουν χρήματα μόνο
ορισμένοι δήμοι έχουν προχωρήσει και έχουν ενταχθεί. Επειδή λοιπόν το διοικείν εστί
προβλέπειν και όπως λέει ο λαός μας καλύτερα γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε,
είμαστε υποχρεωμένοι αντί να τρέχουμε να κηρύττετε ο δήμος μας μετά από ακραία
καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση ανάγκης, να προχωρήσουμε άμεσα και να
απορροφήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ για την πρόληψη και για όλα τα άλλα τα οποία
αναφέρει λεπτομερώς στην επιστολή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ναι κ. Κοντογεώργο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Σίγουρα χρειάζεται και είναι χρήσιμη να γίνει μια μελέτη
αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει συλλογικά σε όλη την κοιλάδα του Σπερχειού, διότι ο
Σπερχειός δεν είναι μόνο δικός μας ποταμός που περνάει εδώ, αλλά καταλήγει στη Λαμία
και πρέπει να έχει συνολική μια μελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν θα
μακρηγορήσω για να τελειώσουμε, λέω ναι αλλά στο ποσό που μου είπε ο ίδιος ο
καθηγητής σε ερώτησή μου πόσο στοιχίζει αυτή η μελέτη και μου είπε 12000. Παρουσία
σας μέσα στο γραφείο του δημάρχου. Γιατί σήμερα έρχεται 25000;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στη συνέχεια του είπαμε αν μπορεί να μας κάνει μια μελέτη για ένα
φράγμα, βεβαίως που θα μας ωφελήσει περισσότερο. Δηλαδή να μπορέσουμε να την
υποβάλλουμε σε κάποιο πρόγραμμα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Το αναφέρουμε εδώ αυτό; Είναι μέσα εδώ απόψε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, εκεί κάπου το πράγμα έπαιρνε άλλη διάσταση, δεν μας κάλυψε δηλαδή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ποια επιστολή του; Εγώ δεν έχω επιστολή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Μαγουλά, πραγματικά έχω ανάγκη να καταλάβω, να μου
απαντήσετε. Δηλαδή έρχεται ένας καθηγητής, συνταξιούχος, εκπροσωπεί κάποιο επίσημο
κρατικό φορέα; Και πλασάρει ένα σχέδιο διαχείρισης το οποίο αν υλοποιηθεί…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μελετητής είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Ναι, μελετητής. Τον ξέρουμε πόσο.. πώς να το πω, ορθές είναι οι
επιστημονικές του πρακτικές; Άμα πνιγεί εδώ ο κόσμος δέκα φορές χειρότερα μετά,
εφαρμόζοντας αυτά που προτείνει, ποιος το πιστοποιεί αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Χρησιμοποιήθηκε ή αν θέλετε συνεργάστηκε με τη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση στα φράγματα του Σμοκόβου και στην περιοχή του Δομοκού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι καταξιωμένος Χρήστο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Είναι ο καλύτερος, είναι ο άριστος των
αρίστων στην υδρονομία εδώ και 40 χρόνια. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα. Δεν
συνδέομαι με τίποτα με τον άνθρωπο, τον γνώρισα μέσα από το Αγροτικής Ανάπτυξης σε
μία συνάντηση που είχαμε εκεί για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη της
Φθιώτιδας και ξεκινώντας λοιπόν από την υδρονομία διαπίστωσα ότι όχι μόνο.. και στη
συνέχεια ανακάλυψα ότι έχει και συνεργασία από το ’05 με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας για να γίνουν τα φράγματα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Σε ποιο φορέα είναι μπορείτε να μας πείτε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι σε κάποιο φορέα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι ένας συνταξιούχος καθηγητής που πλασάρει τέτοια, μελέτες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Τα μελετητικά γραφεία τα οποία βοηθούν το δήμο σε όλες τις
μελέτες τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσω των τεχνικών μας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Εμείς δηλαδή πρέπει να ψηφίσουμε μία εισήγηση η οποία δίνει τη
μελέτη σε κάποιον που εσείς προσωπικά με το κριτήριο το δικό σας θεωρείται άριστο των
αρίστων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Αυτό καταλάβατε από τη συζήτηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Εγώ αυτό κατάλαβα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Όταν σας λέω ότι είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα φράγματα στο
Δομοκό και πληρώθηκε από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είναι δικός μου γνωστός; Αμ δεν
δρω εγώ έτσι κύριε συνάδελφε, πελατειακή σχέση. Ασχολούμαι χρόνια 40 με την πολιτική,
πελατειακές σχέσεις και εξυπηρέτηση φίλων και γνωστών ουδέποτε. Και αυτό το ‘χω
πληρώσει. Εντάξει; Ακόμα και οι επιστήθιοι φίλοι μου με λοιδόρησαν γιατί δεν πήραν
δουλειές από το δήμο, και στη μία θητεία και στην άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Μαγουλά. Ο κ. Κατσίκας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Ναι. Εγώ έχω.. θέλω να ρωτήσω τον κ. Μαγουλά. Κύριε Μαγουλά,
αυτός ο κύριος γνωρίζει την περιοχή μας εδώ; Αν θέλετε… αν τη γνωρίζει και αν έχει
ασχοληθεί, αν την ξέρει την περιοχή μας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Άριστα. Το 2008 με δική του εισήγηση το δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Σπερχειάδος και Υπάτης ομόφωνα αποφάσισαν, με τα δικά του γραπτά και τα δικά
του λεχθέντα, να κάνουνε το φράγμα το υπέργειο στον Ιναχο. Κόλλησε όμως στη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας γιατί δεν ήταν στις προτεραιότητές τους ή πιθανόν να
μην υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι. Τώρα υπάρχουν πόροι για την υδρονομία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Αφού εσείς τον έχετε κουβεντιάσει για την περιοχή μας τι άλλο σας
έχει πει; Αν θέλετε μπορείτε να μας ενημερώσετε, αν δεν ξέρετε. Εγώ τα λέω αυτά ίσως για
να βοηθήσω και το σώμα. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Δεν έχετε την επιστολή του;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει εδώ και.. από το 1930 για την
περιοχή μας. Μέχρι και το ’40. Και πριν και το ’30.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μελέτες σκοπιμότητας έχουν γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες μελέτες αυτές ήταν πολύ συγκεκριμένες,
έχουν χαθεί οι μισές. Πάνω σ’ αυτές τις μελέτες θα συνεχίσουμε;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Επιτρέψτε μου να σας πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Δε σας λέω για ποια συγκεκριμένα σημεία μέσα στο δήμο μας
υπάρχουνε τέτοιες μελέτες. Έτσι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Το 2014 πηγαίνοντας στη γενική γραμματεία των δημοσίων έργων
η οποία είναι στην οδό Φαραντάτων και Ιπποκράτους στην Αθήνα βρήκαμε για πρώτη φορά
την μελέτη την οποία παραδώσαμε μία στους τεχνικούς επιστημονικούς συνεργάτες του
δήμου που έχει ορίσει το κράτος να μας στηρίζει και μία στις τεχνικές υπηρεσίες. Οι
τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν έχουν στα χέρια τους τη μελέτη για τον Ίναχο. Για το φράγμα του
Ινάχου. Η οποία ξεκίνησε το 1964 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 1967. Από το κράτος.
Την έχουμε εκεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Εσείς κ. δήμαρχε γνωρίζετε τις μελέτες που υπάρχουνε για την περιοχή
μας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Αφήστε να σας πω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει κάνει αρκετές μελέτες εδώ στη περιοχή, μέσω της νομαρχίας, όταν ήταν ο
Μπέλλος νομάρχης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Δεν μιλάμε για το πρόσωπο, μιλάμε για …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Δεν μιλάω για το πρόσωπο εγώ, μιλάω για τη διαδικασία των μελετών
όσο αφορά μέσα στο δήμο μας, γιατί υπάρχουνε μελέτες. Έτσι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Πήραμε λοιπόν όλη τη μελέτη, την έχει στα χέρια του ο κ.
Αναγνώστου, από τον Οκτώβρη του 2014. Απευθυνθήκαμε σε κάποιον, γιατί εδώ δεν θα
κρύβουμε τίποτα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, και του είπαμε να κάνει επικύρωση
αυτής της μελέτης. Είναι μία προκαταρκτική και ζήτησε από τον δήμο 15000 ευρώ
προκειμένου να κάνει επικύρωση. Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο πράγμα αυτό που λέει ο
καθηγητής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχουνε μελέτες για το ρέμα στη Βίτωλη επάνω
μέχρι το Λιτόσελο, υπάρχει η μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων. Υπάρχει η μελέτη για το
Ρουστιανίτη και υπάρχει και η μελέτη αυτή που είπε ο κ. Μαγουλάς από το ’60 τόσο για το
υπέργειο φράγμα του Ιναχου, εδώ. Έτσι; Και υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές μελέτες
όσον αφορά την δυτική Φθιώτιδα εδώ, τον τόπο μας έτσι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Εδώ λοιπόν γίνεται σαφέστατη αναφορά στο Ρουστιανίτη. Γίνεται
στο χείμαρρο Φυσίνας ο οποίος είναι στην περιοχή της Μάκρης. Γίνεται αναφορά στον
Βιτουλιώτη. Γίνεται αναφορά στον Ξηριά της Υπάτης. Γίνεται αναφορά στην Βίστριζα. Και να
ξέρετε, ότι μετά την σύσταση του Καλλικρατικού δήμου Λαμιέων υπήχθη η Υπάτη εκεί
οπότε είμαστε συνδιαχειριστές των υδάτινων πόρων που αφορούν και την ύδρευση αλλά
και την άρδευση των κτημάτων όπως γινότανε εθιμικά, εθιμικά, έτσι; Υπάτης και δυτικού
τμήματος Βίστριζας πρώην δήμου Σπερχειάδος. Είναι όλες οι αναφορές εδώ, λέει τι θα
κάνει, τι πρέπει να γίνει και αυτές οι θέσεις παρουσιάστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διαμαντής ζήτησε το λόγο και να τελειώνουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Εγώ για άλλη μια φορά θα φανώ έξω από το κλίμα των
ερωτήσεων. Η συγκεκριμένη εισήγηση είναι πάρα πολύ καλά, μας λέει ότι έχουμε έναν
καλό επιστήμονα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μας λέει τη σκοπιμότητα. Δεν μας
λέει τη σκοπιμότητα για την οποία θα κάνουμε το master plan. Δεν μας λέει αν υπάρχει
αυτή τη στιγμή κάποιο πρόγραμμα ανοιχτό που δέχεται μελέτες μέχρι τότε. Δεν μας λέει αν
θα ανοίξει κάποιο πρόγραμμα και πότε θα ανοίξει. Ή τέλος πάντων δεν μας λέει εάν θα
διαθέσουμε αυτά τα λεφτά για να την υλοποιήσουμε αυτή τη μελέτη. Ακόμα – ακόμα
δηλαδή λέμε να αναθέσουμε μία μελέτη σε κάποιον χωρίς να ξέρουμε τη σκοπιμότητα για
την οποία το κάνουμε. Αν θέλουμε να έχουμε επιστημονική γνώση ας μας το πει, ότι ξέρετε
κάτι; Δίνουμε τις 24000 για να έχουμε την επιστημονική γνώση. Οι αοριστίες, ακόμα –
ακόμα και η επιστολή του κ. Παυλίδη στο τέλος είναι αόριστη. Λέει όπως μας διαβεβαίωσε
ο γενικός διευθυντής κ. Δημόπουλος και ο υπεύθυνος του τμήματος ορεινής υδρονομίας
δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώριμες προκειμένου να τις χρηματοδοτήσουν. Δεν μας λέει όμως

σε ποιο πρόγραμμα. Οι μόνες μελέτες που έχουν εγκριθεί είναι οι τάδε, τάδε, τάδε. Εγώ
λοιπόν θα το ψήφιζα πολύ ευχαρίστως με την προϋπόθεση ότι θα ήξερα γιατί την
πληρώνω. Τι τι θέλω να την κάνω, σε ποιο πρόγραμμα θα την εντάξω, πότε ανοίγει αυτό το
πρόγραμμα ή είναι ανοιχτό και τελειώνει τότε και να την κάνω. Για να μπορώ μετά να
λογοδοτήσω στο δήμο και στους δημότες που πήγαν τα λεφτά αυτά. Γιατί αν τώρα το
ψηφίσω και μετά δεν μπορέσουμε, δεν άνοιξε το πρόγραμμα, δεν έκανε, δεν μπορώ να
δώσω λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Μπογιαντζή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Να απαντήσω κ. Μπογιαντζή στο.. Αν διαβάσετε πολύ καλά είναι
σαφέστατη και η ανάλυση το τι γίνεται και λέει στο τέλος, μια και πήγατε στο τέλος, θα έχει
στην διάθεσή της σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια διευθέτησης χειμάρρων, τουτέστι ορεινή
υδρονομία. Ο στόχος είναι αυτός. Μέσα δίνει και άλλες αναλύσεις και κάνει και σαφή
αναφορά και των μελετών οι οποίοι έχουν γίνει και για το Ρουστιανίτη και για τους μικρούς
χείμαρρους κ.λ.π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Έχει υλοποιηθεί τίποτα από αυτά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μου επιτρέπεται; Ήρθε η ώρα της υλοποίησης και όχι η ώρα του
καφενείου. Ήρθε η ώρα της υλοποίησης. Σας είπα έχουμε πάρει μελέτη συγκεκριμένη για
τον Ίναχο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Από ποιο πρόγραμμα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Λέει εδώ διευθέτηση χειμάρρων, ορεινή υδρονομία, ευρωπαϊκά
κονδύλια. Μα πρέπει να είσαι έτοιμος και να στοχεύεις και να ιεραρχείς. Εάν δεν κάνεις το
master plan αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις μπούσουλα να κινηθείς και να
ιεραρχήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα εκεί θα μπει.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΗΤΟΣ: Δεν βάζουμε εκεί μελέτη και βάζουμε για εδώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί θα μπει και αυτό πιστεύω. Εδώ μέσα θα μπει και εκείνο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ποιο; Το φράγμα; Σ’ αυτά τα χρήματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως τα ‘χει εδώ.. Αφού τα ‘χει όλα μέσα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα υπάρχει άλλο πρόγραμμα που στείλατε πρόταση στην περιφέρεια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι μελέτη, είναι για διευθέτηση χειμάρρων. Το φράγμα είναι άλλο. Το
φράγμα μπορείς να το υποβάλλεις και να διεκδικήσεις λεφτά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά για εκεί έπρεπε να προβλέψουμε κάποια χρήματα. Για τη μελέτη
εκεί έπρεπε να προβλέψουμε, όχι τώρα για master plan και…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε ψηφοφορία τώρα. Ναι κ.Μπογιαντζή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μιλούσατε λίγο πριν κάποιοι για το θέμα.. δεν ξέρω, ο κ.
Κοντογεώργος μου το έθεσε, για την πορεία των σφαγείων. Έτσι; Και εκεί λοιπόν υπάρχει
master plan για να γίνει βιώσιμη. Μου επιτρέπεται; Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πέσει η
κατανάλωση, ξέρετε ότι έρχονται φορτία από το εξωτερικό και άλλα πράγματα που δεν
θέλω να τα αναλύσω, δεν είναι της παρούσης, γιατί δεν είναι το θέμα αυτό. Χωρίς master
plan δεν μπορεί να υπάρξει ούτε τουριστική ανάπτυξη, ούτε διαχείριση των υδάτινων
πόρων σε καμιά τους μορφή, είτε αφορούν την εκμετάλλευση για παραγωγή ενέργειας,
είτε για την αγροτική παραγωγή, είτε για την πρόληψη των πλημμυρικών και των ακραίων
καιρικών φαινομένων. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί δόξα το θεό είστε έγκριτοι , ενημερώνεστε
και πολύ πιθανόν περισσότερο και από εμένα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θανάση, για πέστο και στα ελληνικά αυτό το master plan τι ακριβώς είναι.
Όπως το λένε εδώ στα χεριά μας. Τι είναι το master plan; Master plan είναι μία έννοια.. να
μου πεις μελέτη, να μου πεις ένας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Σας είπα, ο μπούσουλας με βάση τον οποίο θα ιεραρχήσουμε τα
έργα που πρέπει να γίνουν για το σκοπό αυτό. Ελληνικότατα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Πρόεδρε, λίγο τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κ. Μπογιαντζή και να τελειώνουμε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Πάνω στο θέμα και να συμφωνήσω με αυτά που ανέφερε ο κ.
Διαμαντής και ο κ. Σκούρας. Απλά θα ‘θελα λίγο μιας και αναφέρετε ο αγαπητός
αντιδήμαρχος και εισηγητής του θέματος στην έκφραση master plan και μιας και στην αρχή
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού αναφέρθηκε εδώ μέσα για εξοικονόμηση και
γενικά να κάνουμε οικονομία, μήπως επειδή αφορά περισσότερους του ενός δήμου, έτσι;
Είναι ένα έργο διαδημοτικό. Μήπως πρέπει να έρθουμε σε επαφή με όμορους δήμους
ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερες τιμές στις μελέτες; Συγνώμη. Ή με την περιφέρεια.
Γιατί πριν είπατε απευθύνθηκε ο κύριος, αυτός ο κύριος από μόνος του έκανε μία αίτηση
στο δήμο και λέει εγώ κύριοι θα σας κάνω μία μελέτη γι’ αυτό που αφορά αλλά ο Ίναχος ή ο
Σπερχειός ή όλοι οι ποταμοί δεν αφορούν μόνο το δήμο Μακρακώμης. Έτσι; Και το φράγμα
που θα φτιαχτεί δεν αφορά μόνο το δήμο Μακρακώμης. Έτσι; Θα αρδεύσουν και περιοχές
όμορου δήμου, του δήμου Λαμίας πλέον. Μήπως είναι καλύτερα το master plan να το
κοιτάξουμε σε συνεργασία με τον όμορο δήμο της Λαμίας ούτως ώστε να πετύχουμε
οικονομία κλίμακας; Γιατί εδώ πέρα φέρνετε μία μελέτη την οποία έρχεται ένας και σας
λέει εγώ σας πουλάω αυτό. Το ίδιο πάει και στον άλλο δήμο και λέει το πουλάω και εκεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Δεν είναι στις προτεραιότητες του δήμου Λαμιέων. Υπήρξαν
καταστροφές πέρυσι και το ’13 στο δήμο Λαμιέων ή στον ορεινό όγκο του δήμου
Μακρακώμης; Και εκτεταμένες. Και μάλιστα οι περσινές ήταν και… Οι περσινές μας κόψανε
σε τρεις μεριές την επικοινωνία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Τώρα είστε λάθος, γιατί καταστροφές σε όλη την κοίτη του
Σπερχειού υπάρχουν πάντα και υπάρχουν πάρα πολλές, ειδικά στην περιοχή του Κόμματος
και της Ανθήλης. Έτσι; Δεν αφορά μόνο το δήμο το δικό μας. Σας παρακαλώ τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Κύριε Μπογιαντζή δεν αντιδικώ μαζί
σας. Αν είχατε διαβάσει εδώ και αν τον είχατε ακούσει, η διαχείριση αυτή γίνεται που;
Γίνεται στην πηγή. Δεν γίνεται στις εκβολές. Εδώ πρέπει να γίνουν τα φράγματα. Εδώ
πρέπει να γίνει η διευθέτηση των χειμάρρων, να περιοριστεί ο όγκος νερού που διαχέεται
μέσω των χειμάρρων και των ποταμών και καταλήγουν στην Ανθήλη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Ναι, αλλά είναι διαδημοτικό το έργο. Το αποτέλεσμα είναι
διαδημοτικό. Δεν αφορά μόνο το δήμο, 24 χιλιάρικα. Εγώ αυτό λέω. Σε συνεργασία με τους
όμορους δήμους να αναλάβουν το κόστος και οι δύο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Γι’ αυτό θα γίνει και η συνάντηση με τον περιφερειάρχη, εντάξει;
Αν όμως όπως μας διαβεβαίωσε ο αντιπεριφερειάρχης δεν υπάρχουν πόροι, μη σταθούμε
το τι θέλει η Λαμία. Εμείς το έχουμε το πρόβλημα, δεν το έχουν τα πεζοδρόμια της Λαμίας,
τις πλημμύρες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ: Ξαναφέρτε το επικαιροποιημένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; Τελειώσατε; Πάμε ψηφοφορία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Εγώ έχω μία απορία και το κλείνουμε πρόεδρε. Ο κ.
Καλαμάρας όταν είχατε κάνει την πρόταση κ. Μαγουλά γιατί δεν το είχε κάνει; Ο κ.
Καλαμάρας. Γιατί την ξανάχατε κάνει πάλι την πρόταση όπως μας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία, τελείωσε το θέμα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Να σας πω δυο πράγματα, απόντος δημάρχων και προσώπων
φυσικών εγώ δεν θα αναφερθώ σε κανέναν. Είπαμε το 2008, επανήλθα το ’11 και
επανέρχομαι και τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε ψηφοφορία. Υπέρ της εισήγησης, σηκώστε χέρια.
Κατά; Μπογιαντζής, Πάσουλας. Όλοι; Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 2ο «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών». Ο κ.
δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών καθαρισμού γραφείων
Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Αγίου Γεωργίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ: Είναι λεπτομερέστατη, όπως έχει η εισήγηση για εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού έως 7219». Ο
πρόεδρος εισηγητής.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Ο κ. Κυριαζής έχει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει η εισήγηση. Εδώ πρέπει να γίνει κλήρωση ε; Πάμε για κλήρωση έτσι;
Μέχρι 7219.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Έχουμε τις ψήφους; Τα ψηφοδέλτια; Υπάρχει κανείς ο οποίος θέλει να
δει τα ψηφοδέλτια;
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε πρόεδρε, μία διόρθωση, για το 2ο θέμα. Έχει να κάνει με την
παραλαβή εργασιών υπηρεσιών από τον εργολάβο που καθαρίζει τα γραφεία. Εμείς το
‘χαμε καταψηφίσει, είμαστε κατά και τώρα, απλά να διευκρινιστεί γιατί… Να γραφτεί απλά.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε; Ομόφωνα;
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Θέλει κανείς να πάρει το λόγο;
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: 4 άτομα στο κάτω από 7200. Είναι Μάνθος…

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Πάμε στο άλλο τώρα. Κύριε Παπαντώνη, να κάνουμε δεύτερη
κλήρωση.
(Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Έγινε και η δεύτερη.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Το 5ο θέμα είναι «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών». Ο κ. Κυριαζής έχει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν επιτροπές.. υπάρχει.. και οι πρόεδροι. Αν έχει κάποιος να ρωτήσει
κάτι. Ομόφωνα;
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ: Υπάρχει καμιά αντίρρηση επ’ αυτού; Στο 5ο θέμα; Η συνεδρίαση
θεωρείται περαιωθείσα. Καλή σας νύχτα.

