Από συνεργάτες... αντίδικοι
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος 2013 15:36 -

Μήνυση για υπεξαίρεση κατά του Ν. Γκόντα κατέθεσε ο Κ. Τσάγκας, για
συκοφαντίες απαντά ο πρώην Δήμαρχος που δίνει ραντεβού στα δικαστήρια

Μήνυση για υπεξαίρεση κατά του πρώην δημάρχου και επικεφαλής της Ανεξάρτητης
Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκου Γκόντα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός
σύμβουλος Ιωαννίνων Κώστας Τσάγκας, όπως δήλωσε την Τετάρτη 6-2-2013 σε ραδιόφωνο
της πόλης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάγκα, ο πρώην δήμαρχος εισέπραξε για λογαριασμό του – προφανώς
και των άλλων συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης – την αποζημίωση που δικαιούνταν
από τη συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, χωρίς την έγκριση του. Εκτός από τον κ.
Γκόντα μήνυσε τον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας Νίκο Γκεσούλη και έναν
συνεργάτη του πρώην δημάρχου ο οποίος – κατ' εντολή του – παρέλαβε τα χρήματα ενώ για
επιβεβαίωση παρουσίασε και σχετικό έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας. Ο κ. Τσάγκας στη
συνέντευξή αυτή εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την παράταξη,
εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του κ. Γκόντα για την τακτική που ακολουθεί και
υπογράμμισε ότι όχι μόνο δεν στηρίζει τον κ. Φίλιο και τη δημοτική αρχή, αλλά συνεχίζει να
ασκεί κριτική εκεί όπου επιβάλλεται να υπηρετεί τα συμφέροντα της πόλης και να τιμά την
εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι συμπολίτες. Τέλος ο κ. Τσάγκας άφησε αιχμές για
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υπόγεια συνεργασία του κ. Γκόντα με τον σημερινό δήμαρχο με αφορμή την παρουσία της
συζύγου του κ. Φίλιου δικηγόρου Κατερίνας Χαρίση ως συνηγόρου υπεράσπισης δημοτικού
συμβούλου της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας σε δίκη που αφορούσε τη λειτουργία
του εργοταξίου.

Από την πλευρά του ο κ. Γκόντας απαντώντας στα όσα υποστήριξε ο πρώην πλέον
Δημοτικός του Σύμβουλος έκανε λόγο για συκοφαντίες, τονίζοντας πως οι απαντήσεις θα
δοθούν από τη δικαιοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» δήλωσε:

«Θεωρώ ανάξια οποιασδήποτε απαντήσεως τα εντελώς ψευδή και συκοφαντικά, περί δήθεν
υπεξαίρεσης από εμένα, από τον προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας και από έτερο
υπάλληλο του Δήμου ποσού 684 ευρώ, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και
έχουν ταπεινούς, αλλά όμως και προφανείς σκοπούς και στόχους. Τέτοιες πρακτικές
λασπολογίας, χαρακτηρίζουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν, αλλά και τις αναπαράγουν Για
όλα αυτά την απάντηση θα δώσει με τον τρόπο που αρμόζει, η Ελληνική Δικαιοσύνη στην
οποία και οδηγούνται».
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