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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                                                          
ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικων κλπ µέσων για την αποκατάσταση παράνοµης οικονοµικής 

βλάβης του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων ποινικών 
και πειθαρχικών ευθυνών προκύψουν. 

 
ΣΧΕΤ : 1. Η µε αρ.πρωτ. 39545/12-12-2014 καταγγελία Αβραάµ Πασιπουλαρίδη  µε τα 11 

συνηµµένα σ' αυτή έγγραφα.  
            2. Το µε αρ.πρωτ.6279/06-03-2015 έγγραφο της ∆Κ Κρυονερίου  
            3. Το µε αρ.πρωτ. 15978/10-6-2015 έγγραφο της ∆.Κ Κρυονερίου µε τα συνηµµένα 

σ' αυτό έγγραφα.  
 
Στις 12-12-2014 ο κος Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, µε την ιδιότητά του τότε του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, κατέθεσε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 39545 καταγγελία µε θέµα «∆ιερεύνηση 
υπόθεσης για παράνοµη οικονοµική βλάβη του δήµου». 
Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικών αιτηµάτων του ∆ήµου, η ∆.Κ. Κρυονερίου µας απέστειλε το 
υπ’αριθµ.6279/06-03-2015 έγγραφό της µε το οποίο µας ενηµέρωσε ότι δεν βρέθηκε, στο µέρος 
του αρχείου που φυλάσσεται στη ∆.Κ. Κρυονερίου, απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου σχετ.µε 
την υπ.αρ.2018/30-5-2005 εντολή του τότε Κοινοτάρχη κου Καλαφατέλη, µε την οποία καλούσε 
τη ∆ΕΗ να εντάξει το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος του ιδιώτη κου Ρουµελιώτη, που 
πουλούσε νερό στην Κοινότητα, στον πολλαπλό λογαριασµό της. 
Επίσης µε το υπ’αρ.πρωτ.15978/10-6-2015 έγγραφό της η ∆.Κ. Κρυονερίου µας απέστειλε 
συµπληρωµατικά στοιχεία, σχετικά µε την κίνηση της υπ’αριθ.03290853 παροχής 
ηλεκτροφωτισµού του πιο πάνω ιδιώτη, κατά την περίοδο ένταξής της στον πολλαπλό 
λογαριασµό της τότε Κοινότητας Κρυονερίου, από τα οποία προκύπτει ότι η οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των 73.912,60 ευρώ. 
Από τα ανωτέρω αλλά και την πλήρως αιτιολογηµένη καταγγελία µε τα έντεκα συνηµµένα 
σ’αυτήν έγγραφα προκύπτουν τα εξής: 
α) Η µε αρ.πρωτ.2018/30-05-2005 έγγραφη εντολή του κου Καλαφατέλη δεν εκδόθηκε σε 
εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης του Κοινοτικού Συµβουλίου. Συνεπώς πρόκειται για µη 
σύννοµη και αυθαίρετη εντολή, βάσει της οποίας η τότε Κοινότητα Κρυονερίου και νυν ∆ήµος 
∆ιονύσου φέρεται να ζηµιώθηκε κατά παράνοµο τρόπο µε το ποσό των 73.912,60 ευρώ. 
β) Τίθεται ζήτηµα νοµιµότητας, τόσο της σύµβασης όσο και των σχετικών αποφάσεων του 
Κοινοτικού Συµβουλίου, αφού, σύµφωνα µε το υπ’αρ.πρωτ.ΣΧΑΝ 2027/29-7-2002 έγγραφο της 
Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων θα έπρεπε η Κοινότητα για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος επάρκειας νερού να απευθυνθεί πρώτα στην ΕΥ∆ΑΠ και 
µετά από αυτό, για την εξέταση οποιουδήποτε άλλου τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος 



θα έπρεπε να υπάρχει έγγραφη αρνητική απάντησή της σε σχετικό αίτηµα της Κοινότητας, η 
οποία όµως δεν υπάρχει, σύµφωνα µε το υπ’αρ.πρωτ. ΣΧΑΝ 3774/21-11-2002 έγγραφο. 
γ) Από το πιο πάνω τελευταίο έγγραφο της ΣΧΑΝ συνάγεται ότι ο ιδιώτης δεν διέθετε καν άδεια 
εµπορίας νερού, µε συνέπεια να πάσχει νοµικά το σχετικό από 7-4-2002 εργολαβικό 
συµφωνητικό εµπορίας νερού και οι συναφείς αποφάσεις Κοινοτικού Συµβουλίου. 
Εξ άλλου η ανάµειξη του κ. Καλαφατέλη στις εκ των υστέρων προσπάθειες εξασφάλισης της 
απαραίτητης άδειας εµπορίας, η οποία προκύπτει από τα υπ’αρ.πρωτ. 2627/1-8-2002, 3147/16-
9-2002 έγγραφα της τότε Κοινότητας Κρυονερίου και το υπ’αρ.πρωτ. 277129/13-9-2002 
έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ, δείχνει ότι τον απασχολούσε η έλλειψη της αδείας εµπορίας νερού, η 
οποία καθιστούσε επιλήψιµο το εργολαβικό συµφωνητικό. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η δικαστική διερεύνηση των πιο πάνω ζητηµάτων και η 
άσκηση όλων των ενδίκων κλπ µέσων για την αποκατάσταση της εν λόγω οικονοµικής βλάβης 
του ∆ήµου και τον καταλογισµό στους υπευθύνους των όποιων ποινικών και πειθαρχικών 
ευθυνών προκύψουν. 
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