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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 28/2020
Πεξίιεςε
Απνδνρή αηηήκαηνο ηεο Μ.Παπιίδνπ γηα ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο απφ νθεηιή ηνπ
Γήκνπ θαη θαηάξγεζε δίθεο.
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβφπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξφπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλφο,
19)Υ.Σζηνχληαο, 20)Ν.Λαδφπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29)
Κ.Σξνρφπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηφπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεχσλ αληηπξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 28-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
αο δηαβηβάδνπκε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ζπκβηβαζηηθήο
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη θαηάξγεζε δίθεο
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Λάδαξνο Σζαβδαξίδεο (Ννκηθφο χκβνπινο Γήκνπ Βέξνηαο): Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ κε έγγξαθφ ηεο ζηηο 14-11-2019 δήηεζε γλσκνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Ννκηθψλ
πκβνχισλ επί αηηήκαηνο ηεο Μαξίαο Παπιίδνπ γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο πνπ
ππάξρεη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Γήκνπ.
Ζ δηαθνξά απηή μεθίλεζε ην 2006, νπφηε θαη πξνκήζεπζε ηνλ πξψελ Γήκν Απνζηφινπ
Παχινπ κε πιηθά θη έθδσζε ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα. Σα πιηθά απηά ήηαλ ζσιήλεο, πιηθά
νηθνδνκψλ, πιηθά γηα ζέξκαλζε θη άιια πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηηκνιφγηα πνπ έρεη εθδψζεη.
ηε ζπλέρεηα ηζρπξίζηεθε φηη δελ πιεξψζεθε πνηέ γηα ηα πιηθά πνπ πξνκήζεπζε ηνλ
πξψελ Γήκν Απνζηφινπ Παχινπ θη ήηαλ αμίαο 69.760€. Όριεζε ηνλ πξψελ Γήκν Απνζηφινπ
Παχινπ απφ ην 2006 σο ην 2008, δελ πιεξψζεθε πνηέ θη αλαγθάζηεθε ην 2008 λα θάλεη αγσγή
ζε βάξνο ηνπ πξψελ Γήκνπ Απνζηφινπ Παχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαθέξζεθε κε θιήζε ην
2011 θαηά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ν νπνίνο απνξξφθεζε ηνλ πξψελ Γήκν Απνζηφινπ Παχινπ.
Ζ ππφζεζε απηή εθδηθάζηεθε ζε πξψην βαζκφ ην 2013 θη ν Γήκνο Βέξνηαο κε πξνηάζεηο
πνπ θαηέζεζε κέζσ ηνπ λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ Α.Μαθξπγηάλλε πξφηεηλε θάπνηεο ελζηάζεηο
ανξηζηίαο θαη θάπνηα άιια ηππηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην αλ είραλ γίλεη ζσζηά ή φρη νη
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο. Δπί ηεο νπζίαο (γηα λα κελ ζαο κπεξδεχσ πνιχ) πξφηεηλε έλζηαζε
νιηθήο εμφθιεζεο ηζρπξηδφκελνο ηφηε φηη απηφ ην πνζφ ησλ 69.760€ έρνπλ εμνθιεζεί κε 14
ρξεκαηηθά εληάικαηα αληίζηνηρεο αμίαο κε θάζε έλα απφ ηα 14 ηηκνιφγηα πνπ είραλ εθδνζεί γηα
ηηο πξνκήζεηεο απηέο.
Απηφο ήηαλ ν ηξφπνο εμφθιεζεο, ηα επηθαιέζηεθε ν Γήκνο, ηα ακθηζβήηεζε θαηά ηελ
εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ε θ.Παπιίδνπ, ιέγνληαο φηη εγψ πνηέ δελ ππέγξαςα ηα ρξεκαηηθά
εληάικαηα πνπ θέξνληαη ππνγεγξακκέλα είηε απφ εκέλα είηε απφ ηνλ γην κνπ Κσλζηαληίλν
Παπιίδε, ν νπνίνο επίζεο ήηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη δηαρεηξίδνληαλ ηεο ηχρεο ηεο
επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο εθείλε ε απφθαζε αλέβαιιε ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο θη αλέζεζε
ζε πξαγκαηνγλψκνλα λα ειέγμεη αλ απηά ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα (ηα νπνία ν Γήκνο
ηζρπξίδνληαλ φηη εμφθιεζε ηελ νθεηιή) ήηαλ πξάγκαηη ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηελ θ.Παπιίδνπ
είηε απφ ηνλ γην ηεο.
Σν 2016 έγηλε ε πξαγκαηνγλσκνζχλε, ε νπνία εμέηαζε πνιχ δηεμνδηθά ηελ ππφζεζε, πήξε
έγγξαθα, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, ππνγξαθέο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ θ.Παπιίδνπ ζε αλχπνπην ρξφλν,
έγγξαθα απφ ηξάπεδεο θιπ. θαη θαηέιεμε κε βεβαηφηεηα ζην ζπκπέξαζκα πνπ ζα ζαο αλαγλψζσ:
«Οη ππάξρνπζεο ππνγξαθέο ζηε ζέζε «Λαβψλ» ζηα παξαθάησ 14 ρξεκαηηθά εληάικαηα
πιεξσκήο δελ έρνπλ ραξαρζεί νχηε απφ ηελ ελάγνπζα Μαξία Παπιίδε, νχηε απφ ηνλ πηφ ηεο
Κσλζηαληίλν Παπιίδε, αιιά έρνπλ ραξαρζεί απφ θάπνην άιιν πξφζσπν».
Δπαλαθέξζεθε πξνο ζπδήηεζε ε ππφζεζε θη αθνχ απηφ είρε πξνηείλεη ν Γήκνο σο αηηία
εμφθιεζεο θαη θξίζεθε φηη ήηαλ πιαζηέο νη ππνγξαθέο ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ είραλ ηεζεί,
ην δηθαζηήξην είπε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ακθηζβεηήζεθαλ σο πιαζηέο νη ππνγξαθέο θη ν Γήκνο
ηζρπξίζηεθε φηη κε απηά ηα έγγξαθα εμφθιεζε, δελ απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζε θη άξα ην πνζφ
νθείιεηαη θη επηδίθαζε ζε πξψην βαζκφ 69.760€.
Θα πξέπεη λα πνχκε θάηη πνιχ ζπγθεθξηκέλν πνπ θαηαιαβαίλνπλ νη λνκηθνί. Όηαλ
επηθαιείηαη έλζηαζε εμφθιεζεο, πξέπεη λα πεηο κε πνηνλ ηξφπν ηελ απνδεηθλχεηο. Ο Γ.Βέξνηαο σο
ηξφπν απφδεημεο ηεο εμφθιεζεο ηζρπξίζηεθε θη επηθαιέζηεθε ηα 14 ρξεκαηηθά εληάικαηα. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ θξίζεθαλ πιαζηά ήηαλ κνλφδξνκνο γηα ην δηθαζηήξην λα θξίλεη φηη ε νθεηιή
ππάξρεη.
Βέβαηα, γηα λα είκαζηε εληάμεη κε ηα φζα είρε επηθαιεζηεί ν Γήκνο, επηπιένλ ηζρπξίζηεθε
φηη ππάξρνπλ θη νη απιέο απνδείμεηο ππνγεγξακκέλεο απφ ηελ θ.Παπιίδνπ θαη ηνλ θ.Παπιίδε πνπ
δείρλνπλ φηη έρνπλ πάξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο δηάθνξα πνζά (κηα ζπλεξγαζία
πνπ μεθίλεζε απφ ην 2003 σο ην 2010). Σα ηηκνιφγηα φκσο γηα ηα νπνία κηινχκε θαη ζηα νπνία
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ππάξρεη έλδηθε δηαθνξά είλαη ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ 10/2006 σο ηνλ 11/2006, κηινχκε
δει. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξένο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γελ κηιά
ε αγσγή γηα ην 2003, ην 2004, νχηε κπήθε ην δηθαζηήξην λα εμεηάζεη γηα ηα έηε 2003-2004, γηαηί
απηφ δελ ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο αγσγήο.
Παξεκπηπηφλησο, ν Γ.Βέξνηαο επηθαιέζηεθε θαη ην εμήο: Όηη ππάξρεη ζπλεξγαζία απφ ην
2003 σο ην 2010, άξα πξνγελέζηεξε θαη κεηαγελέζηεξε ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ
αγσγή θαη ζε απηφ ην δηάζηεκα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είρε ν πξψελ Γήκνο Απνζηφινπ Παχινπ
ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο ήηαλ 116.700€, φηη απνδεδεηγκέλα ζην δηάζηεκα απηφ δφζεθαλ
επηηαγέο 45.000€. Τπάξρνπλ επηά απνδείμεηο γηα ην 2005 αμίαο 37.650€ θη επηά απνδείμεηο γηα ην
2006 κέρξη φκσο ηνλ επηέκβξην (φρη γηα Οθηψβξην θαη Ννέκβξην πνπ είλαη ηα ηηκνιφγηα) γηα
άιια 83.000€. Αλ πξνζηεζνχλ νη απνδείμεηο θη νη επηηαγέο, ελψ απφ ηε κηα ν Γήκνο ιέεη φηη ην
ζχλνιν ηεο ζπλαιιαγήο είλαη 116.700€, θέξεηαη λα έρεη δψζεη 129.000€ κε απηφλ ηνλ
ινγαξηαζκφ, δει. πεξίπνπ 13.000€ πεξηζζφηεξα, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ πσο. Άξα
πξνθχπηεη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ δελ έρεη αξρή θαη ηέινο, δελ έρεη ζπλνρή, δελ ηαπηίδνληαη ηα
πνζά κεηαμχ ηνπο θαη ην πην βαζηθφ, ηα φπνηα πνζά επηηαγψλ ηνπ 2003 θαη 2004, δελ κπνξείο λα
ηζρπξηζηείο φηη έλα ρξένο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2006 κε ηηκνιφγηα ηνπ 2006 πιεξψζεθε ην 2003
θαη ην 2004 κε επηηαγέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη επηηαγέο δφζεθαλ γηα άιιν ρξένο, δελ
πξνθαηαβιήζεθαλ ην 2003 θαη ην 2004 επηηαγέο γηα ρξένο ηνπ 2006.
Δπίζεο, νη απνδείμεηο ηνπ 2005 πξνθαλψο αθνξνχλ κηα πξνεγνχκελε ζπλαιιαγή, έηζη
έθξηλε ην δηθαζηήξην θαη πξνηάζζεη ε ινγηθή, δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη λνκηθφο γηα λα ην
θαηαιάβεηο, ην 2005 πιεξψλεηο ππνρξεψζεηο ηνπ 2003, 2004, 2005.
Με βάζε ινηπφλ ηα ηηκνιφγηα θαη κάιηζηα πξφθεηηαη γηα ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο, ηα
νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ζπκβάζεηο αλάζεζεο θη ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά. Τπάξρνπλ απνθάζεηο ηεο
Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο πξνγελέζηεξεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζπκθσλεηηθά γηα ηελ πξνκήζεηα.
πκθσλεί δει. ν Γήκνο λα πξνκεζεπηεί απφ ηελ θ.Παπιίδνπ θάπνηα πιηθά.
Σα παξαζηαηηθά είλαη Σηκνιφγηα- Γειηία Απνζηνιήο, δελ είλαη Γειηία Απνζηνιήο π.ρ. ηνπ
Μαξηίνπ πνπ πήγε θαη «θνχκπσζε» κε έλα ηηκνιφγην κεηαγελέζηεξν ψζηε λα κπνξνχκε λα πνχκε
φηη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ έγηλε ελδερνκέλσο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ηζρπξηζκφο ηεο
αγσγήο είλαη φηη ηελ εκέξα πνπ εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ πεγαίλνπλ ηα πιηθά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
απηά εθδφζεθαλ απφ ηηο 5-10-2006 κέρξη ηνλ 11/2006 θαη δελ ππάξρεη θακηά απφδεημε γηα απηφ ην
δηάζηεκα θη φιεο είλαη πξνγελέζηεξεο, ινγηθά θακηά απφ απηέο ηηο απνδείμεηο δελ κπνξεί λα
ρξεσζεί έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ θαη κάιηζηα φιεο νη απνδείμεηο γξάθνπλ σο
αηηηνινγία «έλαληη ινγαξηαζκνχ», πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξρε πξνγελέζηεξνο ινγαξηαζκφο.
Απηφ θη ήηαλ ν ιφγνο πνπ ην δηθαζηήξην εμεηάδνληαο θη απηά ηα ζηνηρεία είπε φηη «κνπ ιεο
γηα ηα εληάικαηα φηη εμφθιεζεο, απηφ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ιεο θαη δηθαηνχζαη λα θάλεηο.
Απηφ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη πιαζηφ άξα δελ πήξε πνηέ απηά ηα ιεθηά θη φια ηα άιια πνπ κνπ
δίλεηο ηα ιακβάλσ ππφςηλ αιιά δελ ηα θνζηνινγψ έλαληη ηεο νθεηιήο απηήο γηαηί δελ έρνπλ θακηά
ζρέζε κε απηήλ ηελ νθεηιή, είλαη φια πξνγελέζηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θη είλαη αζαθήο ν
ηζρπξηζκφο».
Δπίζεο ζα ζαο πσ φηη πξσηνδίθσο δελ ππάξρεη κάξηπξαο κέρξη θαη ζήκεξα, σο κάξηπξαο
εμεηάζηεθε κφλν ν γηνο ηεο θ.Παπιίδνπ, δελ έρεη κάξηπξα ν Γ.Βέξνηαο πνπ λα πεη φηη ηα ραξηηά
δελ καο βνιεχνπλ αιιά ππάξρεη π.ρ. ε καξηπξηθή θαηάζεζε ηνπ ηακία, ηνπ ππεχζπλνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ηνπ ππαιιήινπ πνπ έθδσζε ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα θη ππνηίζεηαη πσο
ηα παξέδσζε. Κάπνηνο ηα έθδσζε πξψηα θη έβαιε ηελ θ.Παπιίδνπ φηαλ ηα παξέιαβε λα
ππνγξάςεη σο ιαβνχζα. Γελ ήξζε πνηέ θαλέλαο θη φζν θη αλ αλαδήηεζα δελ ήξζε πνηέ θαλέλαο
σο κάξηπξαο λα πεη φηη παξνπζία ηνπ ππέγξαςε ε θ.Παπιίδνπ ηα εληάικαηα ή φηη απηφο ηα
ρνξήγεζε ή ηα έθδσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηα έδσζε ζηελ θ.Παπιίδνπ λα ηα ππνγξάςεη. Γελ
ππάξρεη ηέηνηνο κάξηπξαο.
Όζν θη αλ πξνζπάζεζα δελ κπφξεζα λα βξσ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θη επίζεο λα μέξεηε γηα
φζνπο δελ είζηε λνκηθνί φηη ην αληηθείκελν ηεο δίθεο πιένλ είλαη απηφ, δελ ππάξρνπλ λέα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε ζην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην.
Γεζκεχεζαη απφ φηη ηζρπξηζκνχο είρεο, απηνί είλαη νη ηζρπξηζκνί πνπ ζε αθνινπζνχλ θαη ζην
δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, δελ κπνξείο λα πεηο θάηη άιιν, εθηφο θη αλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά
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ζηνηρεία πνπ δελ είρεο ηε δπλαηφηεηα γηα θάπνηνλ ιφγν λα ηα πξνζθνκίζεηο ζην πξσηνβάζκην
δηθαζηήξην θαη πξνέθπςαλ εθ ησλ πζηέξσλ. Όζν θη αλ πξνζπάζεζα λα βξσ δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία, γηαηί φηαλ ήξζε ε ππφζεζε λα εθδηθαζηεί ζην Δθεηείν θαη πξνθεηκέλνπ λα
πξνεηνηκαζηψ γηα ηελ ππφζεζε επηθνηλψλεζα κε ππεξεζίεο δελ ππήξρε ηίπνηε άιιν, παξά κφλνλ
απηά πνπ ζαο είπα θαη ηα νπνία εμάληιεζα.
Εήηεζα αλαβνιή κήπσο κπνξέζνπκε θαη βξνχκε θάηη, γηαηί ζεσξνχζα κήπσο δελ πάκε κε
πξνυπνζέζεηο, θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε θαη θηάζακε ζην ζεκείν απηφ έλαλ κήλα κεηά ηελ
αλαβνιή.
Σν ζέκα είλαη δηθφ ζαο, εζείο ζα απνθαζίζεηε, αιιά ζεσξψ φηη φπσο γξάθσ θαη ηε
γλσκνδφηεζή κνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη δεθηή ε έθεζή καο. Δίλαη δηθαζηήξην, δελ κπνξνχκε λα
πξνδηθάζνπκε ηελ απφθαζε, αιιά αλ κηιάκε κε πηζαλφηεηεο, νη πηζαλφηεηεο απηέο δελ είλαη κε ην
κέξνο ηνπ Γήκνπ. Γελ ζα βγάισ εγψ ηελ απφθαζε, δελ είκαη δηθαζηήξην θαη δελ ην έρσ θάλεη
πνηέ ζηα ηφζα ρξφληα πνπ αζθψ δηθεγνξία. Πνιινί πειάηεο κε έρνπλ ξσηήζεη γηα ην ηη ζα γίλεη ζε
κηα δίθε. Πξνθαλψο έρσ κηα άπνςε αιιά δελ κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα φηη ζα γίλεη απηφ ή
εθείλν. Πηζαλνινγψ φκσο φηη έηζη φπσο είλαη ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη γξακκέλε, είλαη κηα απφθαζε
θαινγξακκέλε απφ κηα δηθαζηηθφ πνπ είλαη εκβξηζήο ζηα λνκηθά θη είλαη γλσζηή.
Ννκίδσ φηη απηφ ην πνζφ ησλ 20.000€ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ραξίζεη… Δίλαη έλαο
πνιίηεο πνπ απφ ην 2006 θη εθφζνλ δελ έρεη πιεξσζεί, έρεη ππνζηεί θαη κηα ηαιαηπσξία
δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ γηα λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ, πνπ είλαη πνζφ ζεκαληηθφ ζε απηέο ηηο
δχζθνιεο επνρέο.
Τπάξρνπλ ελδερνκέλσο θαη πνηληθέο πξνεθηάζεηο ζε θάπνηνλ πνπ ζα ζειήζεη λα
«ηξαβήμεη» ηελ ππφζεζε, γηαηί εδψ πξνζθνκίζηεθαλ θάπνηα έγγξαθα πνπ είλαη πιαζηά.
Δλδερνκέλσο θαη ρσξίο λα ζέισ λα θηλδπλνινγήζσ, ππάξρεη θη απηφ ην ελδερφκελν γηα θάπνηνλ
πνπ ζέιεη λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία. Δπίζεο, πξέπεη λα θαληαζηείηε φηη ζε έλαλ ρξφλν ζα
εθδηθαζηεί ε ππφζεζε, θάηη ηέηνην είλαη ηνθνθφξν θαη ζα θάλεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα βγεη
ε απφθαζε.
Απηά είλαη ηα γεγνλφηα θαη ηα πξαγκαηηθή πεξηζηαηηθά, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα
νηηδήπνηε ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε.
Μαξθνχιεο: Ζ απφθαζε είλαη πξνζσξηλά εθηειεζηή; Μέρξη ζήκεξα έρεη θαηαβιεζεί
νπνηνδήπνηε πνζφ;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Πξνζσξηλά εθηειεζηή ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ δε γίλεηαη λα είλαη
θ.Μαξθνχιε.
Μαξθνχιεο: Ζ άπνςή ζαο είλαη λα πξνβνχκε ζηνλ ζπκβηβαζκφ ή φρη;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Ηζρχεη απηφ πνπ ζαο είπα, ην ηη ζα θάλεηε ζα ην απνθαζίζεηε εζείο.
Ννκίδσ φηη νη πηζαλφηεηεο λα θεξδεζεί ε έθεζε δελ είλαη κε ην κέξνο καο θαη ζε απηφ
είκαη ζαθήο. Γελ ζεσξψ πηζαλφ λα επδνθηκήζεη ε έθεζε.
Μειηφπνπινο: Δίπαηε φηη ζε πξψην βαζκφ εθδηθάζηεθε ην 2013 θαη ηψξα είκαζηε ζην
2020. Δίλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ή γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν πήξε ε ππφζεζε ηφζα ρξφληα γηα λα
εθδηθαζηεί ζε δεχηεξν βαζκφ;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Σν 2013 εθδηθάζηεθε ζε πξψην βαζκφ αιιά αλαβιήζεθε ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο γηα λα γίλεη γξαθνινγηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε. Απηφ δηάξθεζε ηξία ρξφληα, ε
πξαγκαηνγλσκνζχλε δφζεθε ζην δηθαζηήξην ην 2016.
Έγηλε λέα θιήζε γηα λα ζπδεηεζεί ε ππφζεζε κε ηελ χπαξμε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο
πιένλ. Απηφ έγηλε ην 2017 θη ε απφθαζε εθδφζεθε ην 2018. Δίλαη κηα ζπλήζεο ρξνληθή
θαζπζηέξεζε φηαλ ππάξρεη πξαγκαηνγλσκνζχλε.
Μειηφπνπινο: Ζ θ.Παπιίδνπ ππέβαιε αίηεζε γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ζ
ινγηθή κνπ ιέεη φηη απηφο πνπ ζεσξεί φηη ζα ράζεη ηε δίθε, απηφο δεηά ζπκβηβαζκφ. Γελ
ζπκθσλείηε κε απηφ;
Γήκαξρνο: Ή απηφο πνπ ρξεηάδεηαη πην πνιχ ηα ρξήκαηα θ.Μειηφπνπιε.
Μειηφπνπινο: Σα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ απνδείρζεθαλ πιαζηά είλαη απφ ηνλ πξψελ
Γ.Απνζηφινπ Παχινπ;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Ναη, απφ ην 2006
Μειηφπνπινο: Γηα ηελ πιαζηφηεηα ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ έρεη βξεζεί ν ππαίηηνο;
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Ο Γ.Βέξνηαο πήγε ζηε δίθε κε πιαζηά εληάικαηα; Τπάξρνπλ επζχλεο γηα απηφ;
Γξάθεηε ζηε γλσκνδφηεζή ζαο «κε ζπλέπεηα ηελ αθπξφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ».
Πξνθαλψο αλαθέξεζηε ζηηο ζπκβάζεηο πνπ είρε ν πξψελ Γ.Απνζηφινπ Παχινπ κε ηελ
θ.Παπιίδνπ. Πσο δηεθδηθεί απηά ηα ιεθηά;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Δπεηδή δελ κελχζεθε θάπνηνο απφ ηελ θ.Παπιίδνπ γηα απηά ηα ρξεκαηηθά
εληάικαηα, γηα απηφλ ηνλ ιφγν δελ πξνρψξεζε κηα πνηληθή δηαδηθαζία θαηά αγλψζησλ δξαζηψλ
νη νπνίνη ζα γίλνληαλ ζπγθεθξηκέλνη. Δίλαη απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο, φηη κπνξεί λα
αλαθχςνπλ πνηληθέο επζχλεο, δει. έλαο πνπ κπνξεί λα «ηξαβήμεη» ην ζέκα ζην ηέινο ζα βξεζεί ε
άθξε γηα ην πνηνο ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηεο θ.Παπιίδνπ.
Δπίζεο, ν Γήκνο πνπ πξνζθφκηζε απηά ηα έγγξαθα πνπ ελδερνκέλσο λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ
θαη θάπνηα άιια, φπσο γλσξίδεη θη ν θ.Μαξθνχιεο, φπσο απάηε επί δηθαζηεξίσ θ.ά. Δίλαη
δηάθνξα αδηθήκαηα πνπ κπνξεί λα αλνίμεη ν αζθφο ηνπ Αηφινπ θαη λνκίδσ φηη δελ ζα ήηαλ ζσζηφ.
Γηα ην ηππηθφ ησλ ζπκβάζεσλ, γηαηί έθηαζε λα θάλεη αγσγή ε θ.Παπιίδνπ; Γηαηί ν λφκνο
πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ έρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κε ηηο πξνκήζεηεο πνπ ιέεη φηη αθφκε
θη αλ είλαη θάησ ησλ 15.000€ ε θάζε πξνκήζεηα, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, γηα λα παο ζηελ απεπζείαο
αλάζεζε, φπσο πήγε ν πξψελ Γήκνο Απνζηφινπ Παχινπ έπξεπε λα ππάξρεη κηα επείγνπζα
πεξίπησζε ή ιφγνο αλσηέξαο βίαο. Απηφ δελ ζηνηρεηνζεηήζεθε πνηέ ζσζηά θαη γηα απηφλ ηνλ
ιφγν δελ πιεξψζεθε ε θ.Παπιίδνπ. Γελ πάεη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο, απηή ε αγσγή έγηλε
δεθηή κε ην αηηηνινγηθφ ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, σο επηθνπξηθή βάζε, δει. ν Γήκνο
θαηέζηε πινπζηφηεξνο άλεπ λφκηκεο αηηίαο. Παξφιν πνπ νη ζπκβάζεηο ήηαλ ηππηθά άθπξεο, ε
θ.Παπιίδνπ δελ δηθαηψλεηαη κε βάζε ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ, πεγαίλεη λα δηθαησζεί κε ην
αηηηνινγηθφ ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, γηαηί ν Γήκνο πξνκεζεχηεθε πιηθά πνπ ζα πιήξσλε
θαη δελ ηα πιήξσζε πνηέ, άξα ν Γήκνο θαηέζηε αδηθαηνιφγεηα πινπζηφηεξνο ζε βάξνο ηεο
πεξηνπζίαο ηεο θ.Παπιίδνπ. Απηφλ ηνλ πινπηηζκφ ε δηθαζηηθή απφθαζε ηνλ απέδσζε ζηελ
θ.Παπιίδνπ.
ηδεξφπνπινο: Απηά ηα ρξήκαηα βγήθαλ απφ ην ηακείν ηνπ πξψελ Γήκνπ Απνζηφινπ
Παχινπ; Δθφζνλ ππάξρνπλ ρξεκαηηθά εληάικαηα, ζεκαίλεη φηη έρνπλ πιεξσζεί απηά ηα πνζά,
απιψο δελ πήγαλ ζηνλ θ.Παπιίδε.
Σα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δε θέξνπλ ηελ ππνγξαθή
ηνπ ηακία; Γελ μέξνπκε πνηνο ήηαλ ν ηακίαο; Έρνπκε ηελ άπνςή ηνπ;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Πξνθαλψο ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζπληάρζεθαλ απφ θάπνηνλ ηακία,
έρνπλ πνιιέο ππνγξαθέο, θαλείο φκσο δε δίλεη εμήγεζε γηα απηφ ην πξάγκα (ηνπιάρηζηνλ ζε
εκέλα) θη απφ εθεί θαη πέξα ηα εληάικαηα απηά αλ εθδφζεθαλ θαη αλ πιεξψζεθαλ θαλνληθά
(αιιά φρη ε θ.Παπιίδνπ) εγψ δελ ην μέξσ. Αλ θαηαζθεπάζηεθαλ ελ φςεη δηθαζηεξίνπ ή γηα ην
δηθαζηήξην επίζεο δελ ην μέξσ. Αλ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα έλαλ έιεγρν ηνπ πξψελ Γήκνπ
Απνζηφινπ Παχινπ (ν Γήκνο ππέζηε έλαλ έιεγρν εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νδήγεζε θαη
ζε πνηληθέο δίθεο) επίζεο δελ ην μέξσ. Γελ γλσξίδσ ηη κπνξεί λα έγηλε ζ ζρέζε κε απηά, αλ
βγήθαλ ρξήκαηα ή δελ βγήθαλ.
εκαζία έρεη, έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ηε γξαθνινγηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε, ηα ρξήκαηα
ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ δελ ηα πήξε ε θ.Παπιίδνπ ζχκθσλα κε ηνλ γξαθνιφγν θαη ηε
δηθαζηηθή απφθαζε.
Θ.Θενδσξίδεο: Έπξεπε λα πάξεη ηα ρξήκαηα ε θ.Παπιίδνπ, είλαη ε κφλε πνπ δελ θηαίεη,
εδψ φκσο έξρνκαη ζε κηα ζχγθξνπζε κε απηά πνπ είπε ν θ.Σζαβδαξίδεο. Ση ζα πεη φηη εκείο λα κε
κπνχκε ζηε δηαδηθαζία λα ςάμνπκε πνπ πήγαλ ηα ιεθηά;
Δκείο ζήκεξα ζα απνθαζίζνπκε ζσζηά λα δψζνπκε ηα ρξήκαηα ζηελ θ.Παπιίδνπ, αιιά
απφ ηελ άιιε πιεπξά λα κελ ςάμνπκε πνηνη ηα πήξαλ; Γελ πξέπεη λα θχγνπκε απφ ην εζηθφ
θνκκάηη θαη λα δνχκε αλ δψζακε ιεθηά ζε δπν αλζξψπνπο; Γηα λα κελ απνινγνχκαη εγψ ζην
κέιινλ ζε ζπγρσξηαλνχο κνπ φηη ηα πήξε ν ηάδε θαη ηα δψζακε θαη ζηελ θ.Παπιίδνπ.
Δγψ ηη ζα πσ; Γελ ππάξρνπλ ππνγξαθέο; Αο θηλεζεί ν Γήκνο κε θάπνηνλ ηξφπν γηα λα
θαιπθζνχκε θη εκείο σο Γ.. Δζείο ιέηε φηη ε απφθαζε δελ ηειεζηδίθεζε θη φηη ππάξρεη θη άιινο
βαζκφο.
πκθσλψ λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηεο αιιά κε κηα θάιπςε φισλ, απηή είλαη ε ζέζε κνπ.
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Λ.Σζαβδαξίδεο: Σν ζέκα καο ζήκεξα είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα ην αλ πήξε ή φρη ηα ρξήκαηα
ε θ.Παπιίδνπ.
Απφ εθεί θαη πέξα ην λα ςάμνπκε πνηνο πήξε ηα ρξήκαηα, πσο εθδφζεθαλ ηα εληάικαηα
θαη ηη έγηλε, είλαη ζέκα ηνπ Γήκνπ λα ην ςάμεη.
Δγψ δελ κπνξψ λα πσ θάηη δηαθνξεηηθφ, αιιά είλαη άιιν ζέκα
Παπιίδεο: Σν θψιπκα πνπ είρε ζηελ Ο.Δ. ν θ.Λαδαξίδεο ήηαλ πξνζσπηθφ ή είρε ζρέζε κε
ηελ ππφζεζε;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ εθηφο κηθξνθψλνπ)
Λ.Σζαβδαξίδεο: Σν ρξεκαηηθφ έληαικα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Κ.Γηδηψηε, Γεκνηηθφ Σακία,
κε εληνιή Γεκάξρνπ, ζηηο 29-12-2006, ππνγξάθεη δει. ζηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ. ηε ζέζε ηνπ
ηακία ν Κ.Γηδηψηεο σο Γεκνηηθφο ηακίαο. Δπίζεο, αληί γηα αξηζκφ επηηαγήο γξάθεη κε κεηξεηά.
Τπάξρεη κηα ππνγξαθή ζηε ζέζε «Ο Λαβψλ» πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ηεο θ.Παπιίδνπ
Δπίζεο, ππνγξάθεη ε πξντζηακέλε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Β.Κπξηαθνπνχινπ, ν
Γήκαξρνο Δ.Βαιαβάλεο θη ππάξρεη ππνγξαθή απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Δπηηξφπνπ
Κ.σηεξηάδνπ ζηηο 29/12/2006 πνπ ηα έιεγμε θαη πξνθαλψο ηα απέξξηςε γηαηί δελ ππήξρε ην
ηππηθφ ηεο δηαδηθαζίαο.
Σδήκα: Αλ ςεθίζνπκε ππέξ ηεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο, εξκελεπηηθά δίλνπκε θαη κηα
εμνπζηνδφηεζε γηα λα κελ παξαζηαζνχκε ζην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, έηζη δελ είλαη;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Πξνθαλψο…
Σδήκα: Ζ απφθαζή καο ζα ειεγρζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε-Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο
Θξάθεο; Αθνξά κηα απφθαζε ηνπ Γ.. γηα λα ππαλαρσξήζεη ν Γήκνο απφ έλα έλδηθν κέζν πνπ
έρεη ήδε δξνκνινγεζεί, ελφςεη ζπκβηβαζκνχ. Δίζηζηαη λα γίλεηαη απηφ πξηλ ηελ άζθεζε έλδηθνπ
κέζνπ;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Γελ γλσξίδσ θάηη ηέηνην, πάλησο ππάξρεη αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.. λα
ζπκβηβαζηεί γηα πνζά άλσ ησλ 60.000€.
Μαξθνχιεο: Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσξηλή εθηειεζηφηεηα ππάξρεη απφθαζε ηεο
νινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε 21/2001, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην δήηεκα απηφ έρεη ιπζεί
απφ ηελ απφθαζε;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Ζ απφθαζε ιέεη…
Μαξθνχιεο: Ζ επίηξνπνο δελ έρεη εγθξίλεη ηα εληάικαηα γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν; Έρεη
αηηηνινγία;
Λ.Σζαβδαξίδεο: Απηφ δελ ην γλσξίδσ.
Μαξθνχιεο: Δλδερνκέλσο ε ιχζε πνπ έξρεηαη ζην Γ.. απφ ηνλ πνιίηε θαη
δηθαηνινγεκέλα, έρεη λα παίξλεη θάπνηα ρξήκαηα, είλαη κηα ιχζε πνπ θαίλεηαη φηη σθειεί ηνλ
Γήκν θαηά ην πνζφ ησλ 20.000€ ζπλ ηνπο ηφθνπο απφ ζήκεξα κέρξη θαη ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο.
Μπνξνχκε εκείο λα πνχκε, πέξα απφ απηφ ην θνκκάηη, ζα αθήζνπκε αλεμεξεχλεην ην
ηκήκα ησλ επζπλψλ πνπ έρνπλ θάπνηνη πνπ ζπκπξάμαλε ζε φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία; Δθείλν
είλαη ην κεγάιν δήηεκα θαη λνκίδσ φηη δελ είλαη ηφζν εχθνιε ε απφθαζε.
Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα εμαληιήζνπκε ηα έλδηθα κέζα σο
Γήκνο. Βέβαηα βάδνπκε θαη ηελ παξάκεηξν φηη ελδερφκελα λα δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα ηεο
σθέιεηαο ηνπ Γήκνπ θαηά ην πνζφ ησλ 20.000€, αιιά είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν
ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, δει. αλ πξέπεη ή φρη λα ην θάλνπκε.
Δπεηδή νη λνκηθνί ιέκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακθηβνιίαο ιεηηνπξγεί ην ηεθκήξην ηεο
αζσφηεηαο πνπ επηβεβαηψλεηαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ακθηβνιίαο πξέπεη έζησ θαη γηα ην 1% λα
εμαληιήζεη ν Γήκνο ηα έλδηθα κέζα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ λφκν.
Απηή είλαη ε άπνςε ηεο παξάηαμήο καο.
ηδεξφπνπινο: Πξνθαλψο ηάζζνκαη ππέξ ηνπ λα πιεξσζεί ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο
πνπ ηαιαηπσξείηαη πάλσ απφ 10 ρξφληα. Θεσξψ φηη αλ κπνξνχζε λα βειηηψζεη ιίγν αθφκε ηελ
πξφηαζή ηνπ ζα καο βνεζνχζε.
Βιέπσ κηα σθέιεηα γηα ηνλ Γήκν ηεο ηάμεο ησλ 20-30.000€. Απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ
Ο.Δ. θαη ηελ εκπεηξία κνπ είδα φηη φιεο απηέο νη ππνζέζεηο πνπ νδεγνχληαλ ζην Δθεηείν
δπζηπρψο ράλνληαλ. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ πνπ ιέεη
ζρεδφλ απηφ ην πξάγκα ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο πξφηαζεο.
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Παξ’ φια απηά κέλσ κε ηελ απνξία πσο ππάξρεη απηή ε εθθξεκφηεηα θαη δελ μέξνπκε αλ
δφζεθαλ απηά ηα ιεθηά. Ο πξψελ Γήκνο Απνζηφινπ Παχινπ είλαη δεκησκέλνο θαηά ην πνζφ ησλ
69.760€
Θ.Θενδσξίδεο: Βξηζθφκαζηε εδψ γηα λα απνθαζίζνπκε γηαηί ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα
60.000€, αλ ήηαλ κηθξφηεξν ην πνζφ εκείο ηψξα δελ ζα ζπδεηνχζακε
Παξ’ φια απηά είκαη ηεο άπνςεο φηη ν θ.Παπιίδεο πξέπεη λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ, έρσ
φκσο ηνπο ελδνηαζκνχο κνπ. Γελ μέξσ θαηά πφζν ε απφθαζε απηή ειέγρεηαη απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη πάλσ απφ φια πξνο φθεινο φισλ καο εδψ
κέζα δελ ζα ήζεια θαηαινγηζκνχο γηα νηηδήπνηε.
Αλ θη έρσ ελδνηαζκνχο ζα ςεθίζσ ππέξ.
Μηραειίδεο: ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν κφλνο πνπ δελ είλαη ππαίηηνο γηα ηελ
ρξνλνηξηβή θαη ηελ θαζπζηέξεζε είλαη ε θ.Παπιίδνπ.
Δίλαη έλαο επηρεηξεκαηίαο πνπ έδσζε πιηθά ζηνλ πξψελ Γήκν Απνζηφινπ Παχινπ,
νπζηαζηηθά έδσζε ρξήκαηα θαζψο γηα λα αγνξάζεη ην εκπφξεπκα απηφ πιήξσζε απφ ηελ ηζέπε
ηνπ θαη κεηά απφ 14-15 ρξφληα παιεχεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ.
Δπίζεο είλαη άμην απνξίαο φηη φια απηά ηα εληάικαηα πιεξσκήο πνπ καο δηάβαζε ν
θ.Σζαβδαξίδεο γίλνληαη ηηο παξακνλέο πνπ ήηαλ λα παξαδψζεη ε κηα δηνίθεζε ζηελ άιιε. Δίλαη
θάηη πνπ πξέπεη λα ην αμηνινγήζνπκε
Πάλησο απηφ πνπ φινη αληηιακβαλφκαζηε είλαη φηη ν θ.Παπιίδεο δε λνκίδσ φηη έρεη πάξεη
ηα ρξήκαηα θαη ζήκεξα λα έρεη ην ζξάζνο λα δεηά μαλά ηα ρξήκαηά ηνπ.
Αλ ν Γήκνο θίλεζε δηαδηθαζίεο θαηά απηψλ πνπ ππνγξάθνπλ ηα εληάικαηα, είηε κε
δηνηθεηηθέο πξάμεηο, είηε κε άιια κέζα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο ε δηνίθεζε, είλαη θάηη πνπ δελ
αθνξά ηε ζεκεξηλή απφθαζε.
Ζ δηθή καο απφθαζε είλαη λα αμηνινγήζνπκε φηη απηφ πνπ «πξνζθέξεη» ε θ.Παπιίδνπ
ζηνλ Γήκν είλαη πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθψλ καο ή αλ ζέιεηε λα απαιχλνπκε απηήλ ηε κεγάιε
δηαδξνκή ηνπ ρξήκαηνο πνπ δελ ήξζε πνηέ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, κε πξφζρεκα λα πάξεη
(αθαηάιεπην) θάπνηνο άιινο ηα ιεθηά ηνπ.
Μεηά θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη
θακία ακθηβνιία γηα φινπο καο φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη ην Γ.. λα ιεηηνπξγεί κε αίζζεκα
επζχλεο θαη δηθαίνπ. Απηήλ ηε ζηηγκή ε επζχλε θαη ην δίθαην είλαη ν θ.Παπιίδεο λα θιείζεη απηήλ
ηελ ηζηνξία θαη λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ. Απηά πνπ είρε δψζεη πξηλ 15 ρξφληα. Γηαηί αλ
ζθεθηνχκε θαη ζπκθσλήζνπκε φηη γίλεηαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ, δελ ππάξρεη ινγηθή λα
εμαληιήζνπκε ηα έλδηθα κέζα θαη λα ηειεζηδηθήζεη θαη λα πάεη άιια 3 ρξφληα.
Γελ θνπηφκαζηε γηα ηα 20-30.000€ επηπιένλ πνπ ζα δψζνπκε, φζν ε ηαιαηπσξία απηνχ
ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ βιέπεη φηη έλαο Γήκνο ήηαλ αζπλεπήο απέλαληί ηνπ, ή αλ ζέιεηε έθπγαλ
πιηθά απφ ηελ επηρείξεζή ηνπ πνπ ηα πιήξσζε ν ίδηνο. Απηφ είλαη αδηθία θη φινη λνκίδσ φηη
ζπκθσλνχκε ζε απηφ. Θα ςεθίζσ ηελ εηζήγεζε φπσο ηελ εηζεγείηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία, κε
ηελ θάιπςε πνπ καο δίλεη ε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ φπσο απηή αθνχζηεθε εδψ
κέζα.
Πξ.Αληηπξφεδξνο: πκθσλείηε γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηεο Μ.Παπιίδνπ γηα ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο απφ νθεηιή ηνπ Γήκνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ηεο Μ.Παπιίδνπ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, .
Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο,
Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Ράιιε
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 28-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 333/2019 απφθαζε ηεο Ο.Δ.
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3.- Σελ κε αξ. πξση. 28000/14-11-2019 αίηεζε-πξφηαζε ηεο Μ.Παπιίδνπ
4.- Σηο ππ’ αξηζ. 195/ΣΜ/2014 θαη 234/ΣΜ/2018 απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο
5.- Σελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο 135/ΔΦ/30-10-2018 έθεζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
234/ΣΜ/2018 απφθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο
6.- Σν κε αξ. πξση. 30352/9-12-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ
7.- Σν κε αξ. πξση. 1692/28-1-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
8.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Απνδέρεηαη ην απφ 14/11/2019 αίηεκα-πξφηαζε ηεο Μαξίαο Παπιίδνπ γηα ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο επηδηθαζζείζαο δηαθνξάο κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη
ηελ παξαίηεζή ηεο θαηά ην πνζφ ησλ 20.000€ απφ ην ζπλνιηθφ επηδηθαζζέλ πνζφ (ήηνη
69.760,00€ θεθάιαην ζπλ ηνπο ηφθνπο), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 234/ΣΜ/2018 απφθαζε ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο.
Β) Ζ Μαξία Παπιίδνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Γήκν ππεχζπλε δήισζε κε ηελ
νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνλ αλσηέξσ ζπκβηβαζκφ, φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο
απφθαζεο θαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε άιιε αμίσζή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αηηία απηή.
Γ) Δγθξίλεη ηελ θαηάξγεζε δίθεο θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 234/ΣΜ/2018
απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο θαη θαηά ηεο Μαξίαο Παπιίδνπ, κεηά ηελ
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 28 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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