ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 390
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31536/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 16 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 16ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 33/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Στραγαλινού Βασίλειου για έλεγχο των οικονομικών
στοιχείων των χρεωμένων Δήμων από το 1999
Εισηγητής:κ.Στραγαλινός Βασίλειος-Δημ.Σύμβουλος
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Στραγαλινός Βασίλειος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο
Δ.Σ. την αίτηση 4 Δημοτικών Συμβούλων (των κ.κ.Β.Στραγαλινού, Δ.Γαβρίλη, Π.Λάζαρη και
Κ.Κονιδάρη), με την οποία ζητούν να συζητηθεί το θέμα «Έλεγχος από ελεγκτές της
Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης των οικονομικών στοιχείων των χρεωμένων πρώην Δήμων
Λευκάδος από το 1999 έως 2010.
Και συνεχίζει με την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
Βάσει του Ισολογισμού απογραφής της 1 ης Ιανουαρίου 2011 όλοι οι πρώην Δήμοι
Λευκάδας άφησαν χρέη 8.729.593 Ε εκ των οποίων 2,990.621 Ε από δάνεια σε τράπεζες και
5.738.972 Ε σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Πρωταθλητής ο πρώην Δήμος Λευκάδας μετά ο Δήμος Ελλομένου, ο Δήμος Απολλωνίων και
λιγότερο οι πρώην Δήμοι Σφακιωτών και Καρυάς.
Ειδικότερα για τον πρώην Δήμο Ελλομένου του οποίου στην προηγούμενη Δημαρχιακή θητεία
ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, θέλω να αναφέρω τα παρακάτω:
Α) Την 1 η Ιανουαρίου 1999 που συνεκροτήθει ο πρώην Δήμος Ελλομένου ο τότε Δήμαρχος
κ.Μήτσουρας παρέλαβε από τις πρώην κοινότητες χρέη ύψους 70.000.000 δραχμών δηλαδή
210.000Ε τα οποία κατά την διάρκεια της θητείας του τα εξόφλησε και παρέδωσε στον μετέπειτα
Δήμαρχο κ.Καββαδά (1-1-2003) ΧΡΈΗ ΎΨΟΥς 150.000Ε περίπου. Να προσθέσω ότι η
κοινότητα Νυδριού άφησε χρέη 14.000.000 δραχμές και πρόεδρος ήταν ο νυν Δημοτικός
Σύμβουλος κ.Γαζής Αναστάσιος.
Β) Την 1 η Ιανουαρίου 2007 ο πρώην Δήμαρχος κ.Βερύκιος παρέλαβε από τον κ.Καββαδά χρέη
ύψους 890.000Ε χωρίς να εκτελεστεί ούτε ένα έργο στην περιοχή του Δήμου Ελλομένου. Πλέον
όμως των 890.000Ε που ανεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2007 στην πορεία
εμφανιστήκαν και άλλα χρέη (απλήρωτοι εργάτες, προμηθευτές, εργολάβοι κλπ.) χωρίς ή με
παραστατικά. Δηλαδή τα χρέη έφθαναν το 1.100.000Ε περίπου.
Γ) Την 1η Ιανουαρίου 2011 ο ενιαίος Δήμος Λευκάδας παρέλαβε από τον πρώην Δήμο
Ελλομένου χρέος ύψους 1.891.215,84 Ε, (889.508,88 Ε δάνεια σε τράπεζες και 1.001.706,66 σε
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο τότε Δήμαρχος κ.Βερύκιος έφερε στο Δ.Σ. πρόταση για την
σύναψη δανείου από την Εθνική τράπεζα αρχικά 1.000.000Ε και μετέπειτα 850.000Ε με σκοπό
την πληρωμή των χρεών που παρέλαβε από τον κ.Καββαδά. Η πρότασή του έγινε δεκτή από
την πλειοψηφία και καταψηφίστηκε από την μειοψηφία (μεταξύ αυτών και από εμένα) . Με το
δάνειο αυτό όχι μόνο δεν πληρώθηκαν τα χρέη που παρέλαβε από τον κ.Καββαδά , αλλά
αντιθέτως δημιούργησε μεγαλύτερα ύψους 1.891.215 Ε χωρίς να γίνει ούτε ένα έργο ουσίας σε
χωριό του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως γίνει δεκτή η πρότασή μας για την διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου οι δημότες να
πληροφορηθούν που πήγαν τόσα χρήματα. Διότι σήμερα έχουν την εντύπωση και πιστεύουν
,όπως και όλος ο Ελληνικός Λαός για τους ασκούντες εξουσία , αφενός μεν ότι έκαναν φτερά και
αφ’ετέρου ότι όλοι είμαστε ίδιοι, δηλαδή οι επόμενοι καλύπτουν τους προηγούμενους. Εμείς
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επειδή δεν είμαστε ίδιοι καταθέτουμε αυτή την πρόταση γιατί θέλουμε να λάμψει η αλήθεια και
πιστεύουμε ότι και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. αυτό επιθυμούν και με την ψήφο τους αυτό θα
πράξουν.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να υπάρχει αντίρρηση να υπάρξει αυτός ο
έλεγχος. Νομίζω ότι κανένας πρώην Δήμαρχος δεν θα έχει πρόβλημα να ελεγχθεί. Εμείς
δείχνουμε μια πολιτική βούληση και πολιτικό μήνυμα ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει
οποιοσδήποτε έλεγχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν πήγατε σε ένα Εισαγγελέα. Θέλατε
κάποια αυξημένη πλειοψηφία Δημοτικών Συμβούλων; Γιατί δεν στέλνετε ένα χαρτί στον
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης; Τι ζητάμε, τον έλεγχο της σκοπιμότητας ή της νομιμότητας; Με
το άρθρο 34 του Ν.3801/2009 έχουν αρθεί όλοι οι καταλογισμοί εις βάρος αιρετών και
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Οι ορκωτοί λογιστές ήρθαν και έκαναν απογραφή. Το δίλημμα είναι ότι
αν δεν ψηφίσουμε, πάμε να κουκουλώσουμε;
Α.ΓΑΖΗΣ: Στο Δήμο Ελλομένου έχουν διενεργηθεί δύο έλεγχοι και έχουν τεθεί και οι δύο στο
αρχείο. Εάν το Δ.Σ. θέλει να γίνει έλεγχος των τριών προηγούμενων Δημοτικών περιόδων όλων
των Δημάρχων, θα πρέπει να απορρίψει το δισέλιδο εισηγητικό σημείωμα του κ.Στραγαλινού και
να κρατήσει το τεσσάρων γραμμών εισηγητικό σημείωμα που υπογράφουν οι 4 Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Σ.ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ: Κρατάω ως εισήγηση αυτό που υπογράφουν οι 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι και
απορρίπτω την εισήγηση του κ.Στραγαλινού. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί πού πρέπει να
γίνει έλεγχος, αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Είναι πολιτικό λάθος να ζητάμε συνέχεια να γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος
αόριστα και γενικά. Γι’ αυτό και απορρίπτω την εισήγηση. Με τα στοιχεία που ήρθαν εδώ πέρα
θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό να ασχολείται το Δ.Σ.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται σήμερα δεν θα παράγει κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχει
μια εισήγηση γενικόλογη και ασαφής. Υπάρχουν νόμιμες διαδρομές για οτιδήποτε γίνεται και το
θεωρούμε παράνομο και τόσα χρόνια ο εισηγητής δεν έκανε τίποτα από αυτά. Θεωρώ ότι η
εισήγηση του κ.Στραγαλινού προσβάλλει το Δ.Σ.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Δεν μπορούμε να στείλουμε κατηγορούμενους ανθρώπους χωρίς συγκεκριμένη
καταγγελία. Δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για τον έλεγχο.
Α.ΣΑΝΤΑ: Όποιος έχει στοιχεία μπορεί να πάει στον Εισαγγελέα.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι οι δύο σελίδες της εισήγησης του κ.Στραγαλινού δεν έπρεπε
να υπάρχουν γιατί θίγουν κάποιους χωρίς στοιχεία. Για τον έλεγχο δεν θεωρώ ότι είναι κακό να
γίνει.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Εγώ είμαι που στα καφενεία υποστηρίζω την άποψη σ’ αυτούς που
αναφέρονται σε αιρετούς και λένε ότι τα παίρνουν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία να μην
αναφέρονται σε πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί 13 άνθρωποι δεν
μπορούν μετά από ένα χρόνο να παραδοθούν καθαροί στην κοινωνία, μετά από
δειγματοληπτικό έλεγχο που ενδεχομένως διενεργηθεί.
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Θεωρώντας δεδομένο ότι όλοι είναι αθώοι, ζητάω να αποδειχτεί η αθωότητά τους.
Π.ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ: Ζητάω από τον εισηγητή να αποσύρει το δισέλιδο εισηγητικό του και να
προστεθεί στην εισήγηση να γίνει και έλεγχος στην Κοινότητα Καστού επί δικής μου θητείας.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν 13 Διοικήσεις Δήμων. Κάνω
έκκληση στον κ.Στραγαλινό να αποσύρει την εισήγησή του διότι θίγονται υπολείψεις.
Ξ.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Αποσύρω το δισέλιδο εισηγητικό μου σημείωμα και ζητάω να μπει σε
ψηφοφορία το κείμενο που υπογράφουν οι 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι και να προστεθεί και η
πρώην Κοινότητα Καστού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω ότι όποιος έχει στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, περίοδο και
πράξεις, οφείλει να τα παρουσιάσει στον Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.
Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία οι παρακάτω προτάσεις:
1) Η εισήγηση των 4 Δημοτικών Συμβούλων, κ.κ.Β.Στραγαλινού, Δ.Γαβρίλη, Π.Λάζαρη
και Κ.Κονιδάρη:
«Να γίνει έλεγχος από ελεγκτές της Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης των οικονομικών
στοιχείων των χρεωμένων πρώην Δήμων Λευκάδας και Κοινότητας Καστού από το 1999 έως
2010», η οποία έλαβε 12 ψήφους, των κ.κ.Κ.Κονιδάρη, Κ.Δρακονταειδή, Ν.Μπραντζουκάκη,
Π.Λάζαρη, Β.Στραγαλινού, Γ.Μαργέλη, Α.Καββαδά, Ζ.Μικρώνη, Ν.Πεντεσπίτη, Σ.Ρεκατσίνα,
Δ.Γαβρίλη και Π.Γιαννούτσου.
2) Η πρόταση του κ.Δημάρχου:
«Όποιος έχει στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, περίοδο και πράξεις, οφείλει να τα
παρουσιάσει στον Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης», η οποία έλαβε 15
ψήφους.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Κ.Μεσσήνη και κ.Α.Σίδερης ψήφισαν λευκό.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Όποιος έχει στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, περίοδο και πράξεις, οφείλει να τα
παρουσιάσει στον Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης».
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ.Β.Στραγαλινός και η κα Π.Λάζαρη
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 390/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

