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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  48 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   2 η   ∆εκεµβρίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      512   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : ∆ιερεύνηση τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών οργάνων των υποθέσεων 
απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα   2   η  ∆εκεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54439 /25 -11 -2014  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά     ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος   (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                     Ζαπάντης Ανδρέας                                                          
3. Κουρκουµέλης Ηλίας      (προσήλθε στην 512 απόφαση)                                    Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                 
5.  Λυκούδης ∆ιονύσιος    
6.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                       
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  κ. Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη   το 5 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «∆ιερεύνηση τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών 

οργάνων των υποθέσεων απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου.».έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

Στις 11-08-2014 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς οι µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 

Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορούν η µεν 

πρώτη ανάκτηση ποσού 280.000 ευρώ από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση 

∆ηµοτικών ∆ρόµων» και η δε δεύτερη ποσό 175.417,80 ευρώ προερχόµενο από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου για το 

έργο «ΣΧΟΑΑΠ  ∆ήµου Ερίσου». 

Με σχετική σηµείωση στο τέλος του σώµατος των ως άνω αποφάσεων µας κατέστη γνωστό ότι αυτές 

προσβάλλονται µε ένδικα µέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Λόγω της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτεί 

ο χειρισµός των ως άνω υποθέσεων, η άσκηση  των απαιτούµενων ενδίκων µέσων ανατέθηκε κατόπιν εισήγησης 

της Νοµικής Υπηρεσίας και σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο δικηγορικό γραφείο  «Σ. 

Μπρέγιαννος-Γ. Μπρέγιαννος και  Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.». 
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Κατόπιν της µελέτης  του φακέλου των υποθέσεων η συνεργαζόµενη δικηγόρος του ως άνω 

δικηγορικού γραφείου κ. Μαριλένα Μουζακίτη έθεσε υπόψη µας ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι 

κατά των αποφάσεων απεντάξεως των πράξεων από το ΕΣΠΑ, που προηγήθηκαν της εκδόσεως των εκ λόγω 

αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης, δεν ασκήθηκαν ένδικα  βοηθήµατα από τους πρώην ∆ήµους µε 

συνέπεια τυχόν πληµµέλειες των αποφάσεων απένταξης να µην µπορούν να προσβληθούν µεταγενέστερα ούτε 

να µπορούν να ελεγχθούν από το ∆ικαστήριο παρεµπιπτόντως, µε αποτέλεσµα οι  εφέσεις που θα ασκηθούν 

κατά των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης να µην έχουν µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Μετά την 

κατάθεση των προβλεπόµενων εφέσεων και αιτήσεων αναστολής το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτό το αίτηµα 

για χορήγηση προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεµούσας αίτησης 

αναστολής όσον αφορά την δηµοσιονοµική διόρθωση του έργου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου ενώ 

απορρίφθηκε η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής του πρώην ∆ήµου Ερίσου.  

Επισηµαίνεται  ότι η µη ευδοκίµηση των ανωτέρω ενδίκων µέσων θα έχει ως επακόλουθο την 

υποχρέωση του ∆ήµου να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 455.000 ευρώ περίπου πλέον τόκων καθώς η 

τοκοφορία δεν διακόπτεται, γεγονός ιδιαίτερα δυσχερές µε βάση τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου.  

Επιπρόσθετα τίθεται υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά τον 

πρώην ∆ήµο Αργοστολίου κοινοποιήθηκε στον πρώην ∆ήµο στις 17-06-2010, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου 

8088/2010, ενώ η αρχική Απόφαση Απένταξης που αφορά στον πρώην ∆ήµο Ερίσου κοινοποιήθηκε στον πρώην 

∆ήµο στις 16-09-2010, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου 3024/2010. 

Ενόψει της οικονοµικής ζηµιάς που υφίσταται ο ∆ήµος από τις ανωτέρω αποφάσεις και ενόψει της 

αδράνειας που επέδειξαν οι πρώην ∆ήµοι για την αντίκρουση των αποφάσεων απένταξης, παρόλο που έλαβαν 

νόµιµα και εµπρόθεσµα γνώση αυτών, προτείνω στην Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση για τη 

διερεύνηση των υποθέσεων υπηρεσιακά ώστε να εξακριβωθούν οι λόγοι που από τους πρώην ∆ήµους 

απεµπολήθηκαν τα δικαιώµατα για προσβολή των ανωτέρω αποφάσεων, τα µονοµελή ή συλλογικά όργανα που 

αποφάσισαν αυτό και οι τυχόν  ευθύνες των εµπλεκοµένων, οι οποίες εντέλει επιβάρυναν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

στην επιστροφή των χρηµάτων αυτών.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Η βασική αιτία που δηµιουργεί τα προβλήµατα είναι η µη  
επαρκή και σταθερή χρηµατοδότηση των ∆ήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό ώστε να καλύπτονται οι λαϊκές  
ανάγκες για έργα και υπηρεσίες. Με τα προγράµµατα αντιµετωπίζονται επιλεκτικά και  αποσπασµατικά τα προβλήµατα 
 του λαού. Επίσης δηµιουργούνται «ζητήµατα» µεταφοράς χρηµάτων για άλλα έργα και υπηρεσίες που δεν υπάρχει 
 χρηµατοδότηση αλλά απαιτείται η άµεση αντιµετώπιση τους. 
Το θέµα εµείς δεν το βλέπουµε κάτω από µια µικροκοµµατική αντιπαράθεση για ευθύνες µόνο προσώπων και όχι πολιτικών  
ώστε να υπάρχει αποπροσανατολισµός και συγκάλυψη αυτής της πολικής. Τα  λέµε αυτό µε βάση την εµπειρία του  
παρελθόντος και µε την έννοια ότι οι προηγούµενες και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή κινούνται στην ίδια ράγα εντός των τειχών. 
Ψηφίζουµε το θέµα µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 
 ότι η επιτροπή που θα συσταθεί πρέπει να είναι αξιόπιστη, να έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και να µας πείτε αν  
διαπιστωθούν ευθύνες τι θα κάνετε µετά». 

   και αφού έλαβε υπόψη: 
1)  το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου :   
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                                                ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την διερεύνηση   τυχόν ευθυνών µονοµελών ή συλλογικών οργάνων των παραπάνω υποθέσεων 

απένταξης Πράξεων από το ΕΣΠΑ των πρώην ∆ήµων Αργοστολίου και Ερίσου υπηρεσιακά , ώστε να 

εξακριβωθούν οι λόγοι που από τους πρώην ∆ήµους απεµπολήθηκαν τα δικαιώµατα για προσβολή των ανωτέρω 

αποφάσεων, οι οποίες εντέλει επιβάρυναν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην επιστροφή των χρηµάτων αυτών.   

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η  Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Σοφία  Γαρµπή  
                                                             Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών. 
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