ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 58
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 5736/13-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής
Πρόεδρος

Ελευθέριος

Απουσίαζαν
-

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Βλάχος Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
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Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 7/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ενημέρωση Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΤΑ
Α.Ε.” κ. Δουβίτσα Αντώνιο σχετικά με το πρόγραμμα Leader.
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O Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΤΑ Α.Ε.” κ.
Δουβίτσας Αντώνιος ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα Leader:
ñ Η Αναπτυξιακή Λευκάδας Α.Ε. ΟΤΑ διαχειρίζεται το τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4
‘Προσέγγιση Leader του ΠΑΑ 2007-2013’ για το Ν. Λευκάδας, συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης

5.200.000,00€

(Ιδιωτικού

και Δημόσιου χαρακτήρα) και συνολικού

προϋπολογισμού τουλάχιστον 9.000.000€.
v

Η σύμβαση της εταιρείας με το ΥΠ.Α.Α.Τ. υπογράφηκε την 16-06-2010 για την
υλοποίηση του τοπικού Προγράμματος Leader

v

Στην 1η Προκήρυξη του Προγράμματος η οποία έληξε την 29-04-2011 υποβλήθηκαν 57
υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια .

v

Η διαδικασία αξιολόγησης διεκπεραιώθηκε από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με
το δυνατόν μεγαλύτερη τεκμηρίωση και απόλυτη συνέπεια εκ μέρους της, δίνοντας
βάσει

και

στις

λεπτομέρειες

δεδομένου

του

ανταγωνιστικού

χαρακτήρα

του

Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (πίνακες) καθώς και το σχετικό
Πρακτικό με το πέρας της αξιολόγησης πρωτοκολλήθηκαν με το υπ’ αριθ. 266/28-072011 διαβιβαστικό στο Γενικό Πρωτόκολλο της εταιρείας.
v

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 5 της ΚΥΑ 401/10-03-2010, ‘Η ΕΔΠ LEADER
αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάσει της γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που η ΕΔΠ LEADER αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής η σχετική
της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά.’ Η σύγκλιση της συνεδρίασης της ΕΔΠ
πραγματοποιήθηκε εντέλει την 27-09-2011 αν και σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.4, 5 &
13 της ΚΥΑ 401/10-03-2010, το χρονικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων (29-04-2011) έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
της ΕΔΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Η τελική ομόφωνη απόφαση της ΕΔΠ
επί

των

αποτελεσμάτων

απεστάλλει

στην

ΕΙΔΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ την 05.10.2011.
v

Την 21-02-2012 μας κοινοποιήθηκε από την ΕΥΕ ΠΑΑ η ‘έκθεση δειγματοληπτικού
ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης’ της Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η ΚΥΑ 401/1003-2010 άρθρο 18 παρ.7 αναφέρει ότι: «Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού
διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ, τα αποτελέσματά του
κοινοποιούνται στην ΟΤΔ η οποία οφείλει να συμμορφωθεί, επικυρώνοντας ή
τροποποιώντας ανάλογα την απόφαση της παρ. 5».

v

Πράγματι η ΟΤΔ συνεδρίασε (υπ’ αριθ. απόφαση 09/06-03-2012 της ΕΔΠ) για την
έγκριση και στη συνέχεια την άμεση δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Κατά την
προετοιμασία όμως δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων , σε συνάντηση εργασίας στα

2

γραφεία της Υπηρεσίας του Υπουργείου μας δόθηκε προφορική εντολή για τη μη
συνέχιση της διαδικασίας , ενώ παράλληλα θα αναμέναμε και την έγγραφη ενημέρωση
η οποία τελικά ποτέ δεν ήρθε.
v

Την 02-07-2012 παραλάβαμε έγγραφο της Υπηρεσίας το οποίο μας κοινοποιούσε την
από 23-11-2011 καταγγελία-αναφορά του κ. Ι. Γρηγοράτου. Στο σημείο αυτό να σας πω
ότι ο εν λόγω μελετητής εκπόνησε την μελέτη για να πάρει η Λευκάδα το Πρόγραμμα
Leader το 2008, ενώ παράλληλα ήταν και ο μελετητής δυο επενδυτικών σχεδίων από
αυτά που υποβλήθηκαν κατά την 1η προκήρυξη του Προγράμματος.

Η καταγγελία

αναφέρεται στην καθυστέρηση γνωστοποίησης της απόφασης της ΕΔΠ LEADER στην
Υπηρεσία του Υπουργείου όταν δηλαδή έχει περάσει χρονικό διάστημα άνω των 150
ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας.
v

Επίσης την 02-07-2012 εκδόθηκε απόφαση του Ειδικού Γραμματέα σύμφωνα με την
οποία συστηνόταν

ελεγκτική ομάδα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ

2007-2013, η οποία θα διενεργούσε έκτακτο διοικητικό - επιτόπιο έλεγχο στην
Αναπτυξιακή κατά το χρονικό διάστημα από 04-07-2012 έως 06-07-2012.
v

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, συντάχθηκε έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία
διαβιβάστηκε στην εταιρεία με το υπ’ αριθ. 4550/01-11-2012 (επιδόθηκε στην εταιρεία
την 12-11-2012).

v

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας του ελέγχου η εταιρεία απέστειλε τις
αντιρρήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία επί της έκθεσης με το υπ’ αριθ. 240/11-12-2012
έγγραφο, σε χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών, ως όφειλε. Στο ως άνω
έγγραφο η εταιρεία αντίκρουσε τις παρατηρήσεις της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό
τους με τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και με τις εμπεριστατωμένες απόψεις
των νομικών συμβούλων της εταιρείας (Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικηγόρων Α. &
Β. Ρουπακιώτης, κ. Κουτσός Νικ., Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω). Σύμφωνα με τις
αντιρρήσεις οι όποιες παραλείψεις – παρατυπίες είναι θεραπεύσιμες και οι εξοντωτικές
και βαρείς συνέπειες που περιγράφονται στην έκθεση ελέγχου και αφορούν την
καταγγελία της συναφθείσης σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ και την κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών είναι πλέον αβάσιμες, κατάφορα άδικες και αυθαίρετες.

v

Tην 24-01-2013 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία η υπ` αριθμ. 132/11-01-2013 Απόφαση

Εξέτασης Αντιρρήσεων της Υπηρεσίας υπογεγραμμένη από τον Ειδικό Γραμματέα βάσει της
οποίας απορρίπτονται οι αντιρρήσεις της ΟΤΔ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι τα προγράμματα μπορεί να
καθυστέρησαν με ευθύνη κάποιων αλλά τα χρήματα δεν θα χαθούν και το πρόγραμμα θα
γίνει. Δεν είναι δυνατό να υπογράψεις αναδρομικές συμβάσεις για ένα χρόνο.

Ο

κ.Γρηγοράκης βάζει τέσσερα καυτά ερωτήματα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο για τις
προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι τότε γιατί δεν ανησύχησαν; Η σημερινή Διοίκηση προσέλαβε με
διαδικασίες ΑΣΕΠ την κα Κατωπόδη.
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Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είχα συναντήσεις χρήσιμες μπορώ να πω για το πρόγραμμα ώστε να
υλοποιηθεί. Η εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, χωρίς να το έχει κάνει
μέχρι σήμερα.
Η Επιτροπή Ελέγχου ήρθε για δύο πράγματα αλλά στην πορεία έχει κάνει πολλές
παρατηρήσεις τυπικές μεν που ακυρώνουν και την προκήρυξη και την αξιολόγηση και τελικά
καταλήγει ότι όλη η ομάδα Τοπικής Δράσης είναι άκυρη, άρα και η εταιρεία και το πρόγραμμα.
Έχω την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ποιοι παρενέβησαν για να μη γίνει η
δημοσιοποίηση; Ποιοι παρενέβησαν για τις μελέτες; Η λύση που προτείνω είναι το
πρόγραμμα να υλοποιηθεί μέσω του ΟΠΑΑΧ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Π.Γιαννούτσος
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το ζήτημα της μη δημοσιοποίησης είναι θέμα. Επίσης υπάρχει θέμα με
την καθυστέρηση του Υπουργείου. Είναι διάτρητος ο τρόπος θεσμικά και διοικητικά διαχερίσης
του προγράμματος. Θεωρώ ότι έγιναν και σ' αυτή αλλά και στην προηγούμενη θητεία του Δ.Σ.
προσωπικές παρεμβάσεις. Εμείς σαν μέτοχοι έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και
στους υποψήφιους επενδυτές. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους παίζει ένα παιχνίδι και
το αποτέλεσμα το πληρώνει η κοινωνία. Το Υπουργείο πρέπει με δική μας παρέμβαση να
ξεκαθαρίσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα με διαφάνεια.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ποιο είναι το σημείο που έχουν βαλτώσει τα πράγματα; Το Υπουργείο δεν
μπορεί να παρέμβει και να λύσει το θέμα; Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Είναι ένα
μπάχαλο.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση με ποσοστό πάνω από 50%
είναι εταιρείες ΟΤΑ, γι' αυτό και όλες οι διαδικασίες για προσλήψεις έπρεπε να γίνουν με βάση
το ΑΣΕΠ. Από τα πρακτικά του Δ.Σ. μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην
εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Σημειώστε ότι λογιστικά τακτοποιήθηκε η εταιρεία από τον
λογιστή κ. Θ.Γληγόρη το τέλος του 2011. Δυστυχώς η εταιρεία ήταν σε μια αταξία, πράγμα
δυσάρεστο για τους εργαζόμενους και τους επενδυτές.
Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά και σας παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ό,τι
ακούτε. Θα μπορούσαμε και εγώ και ο κ.Ρόκκος να παραιτηθούμε. Παρόλα αυτά
παραμείναμε μέχρι σήμερα ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε το Υπουργείο ότι
μπορούμε να γίνουμε αξιόπιστοι και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Καλό είναι ο καθένας
να αναλάβει τις ευθύνες του και να αναθεωρήσει πράγματα και πρακτικές.
Σ.ΡΟΚΚΟΣ: Αυτά που ειπώθηκαν είναι λίγα. Στην εταιρεία επικρατούσε ένα μπάχαλο.
Απευθύναμε ερωτήματα σε υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν ήταν σε θέση να μας
απαντήσουν ούτε για πόσες μετοχές έχουμε. Το Υπουργείο πολύ καλά έκανε και μας είπε να
μην ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα των απολύσεων των εργαζόμενων, που αναφέρθηκε εδώ μέσα,
αυτό μακριά από μας. Επικρατούσε ένα μπάχαλο. Δεν μπόρεσα σαν Νομάρχης να καταλάβω
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τι γίνονταν με το μετοχολόγιο. Θεωρώ ότι πολύ καλά κάνατε και ακούσατε την προφορική
εντολή του Υπουργείου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ν.Μπραντζουκάκης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 58/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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