ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/9-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 3

Περίληψη
Μη Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως
συνδιοργανωτή σε εκδήλωση

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.36101/31-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φανουράκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
5. Ηλιάδης Θωμάς
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
3) Σταυρακάρας Παναγιώτης
2) Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Παπαδόπουλος ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, ορίζονται τα εξής:
«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό
2) Ματαίωση διαγωνισμού και κατάρτιση νέων όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπαίθριου
κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 3.024 τ.μ. με τις διατάξεις του Π.Δ
270/81
3) Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του
Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω
της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις
αριθμ.πρωτ.502/9-1-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν: 1. Την αναφορά με αριθμ πρωτ 501 /09-01-2020 αναφορά της Ελισάβετ Μήτσου
Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου Δήμου Ξάνθης κλάδου ΤΕ
Διοικητικού/Λογιστικού Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου Δήμου Ξάνθης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού με βαθμό Α'

Εισηγούμαι
Θετικά: στην Οικονομική Επιτροπή την λήψη σχετικής απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την
οικονομική κάλυψη μέρους των δαπανών του συνημμένου προϋπολογισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του προϋπολογισμού που
μας έχει κατατεθεί με το με αριθμ.πρωτ. 02/2020 (Δ.Ξ. 228 /7-1-2020) των Διεθνών Βραβείων Giuseppe
Siacca εγγράφου των καθώς και τα συνημμένα που το συνοδεύουν».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος
στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι: «…Ξέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο,
έχει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον συγκεκριμένο Οργανισμό. Ο Δήμος έχει, κάποιο μνημόνιο
συνεργασίας με τον συγκεκριμένο οργανισμό; Ξαναέχει κάνει εκδήλωση με τον συγκεκριμένο οργανισμό κι
έχει καλύψει έξοδα τα προηγούμενα έτη; Πού είναι ένα βιογραφικό, ποιος είναι αυτός ο οργανισμός, τι
σκοπούς εξυπηρετεί; Ποια η διοίκησή του; 7 του μηνός, έρχεται το αίτημά τους, για μια εκδήλωση που
κανονίσανε 17 του μηνός. Κανονίσανε εκδήλωση για 17 του μηνός. Τα έχουνε κλείσει όλα και δεν έχουν
τακτοποιήσει το οικονομικό τους; Εγώ σήμερα αυτό το καταψηφίζω. Δεν μπορεί να μοιράζουμε λεφτά.
Είσαστε πολύ δημοφιλής σαν δημοτική αρχή. Δεν είναι σωστό, θα το βρείτε και θα το βρεί ο δήμος μπροστά
του».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι: «…Έχουμε την υπηρεσία, η
οποία κάνει μία αναφορά και ζητάει, η ίδια η υπηρεσία, να κάνετε συνδιοργάνωση, τα Giouseppe, ζητάνε να
καλύψετε κάποιες από τις ανάγκες, γιατί αποφάσισαν και πήραν την πρωτοβουλία να φέρουν τον κ.
Δασκαλάκη. Εμείς ούτε τη συνδιοργάνωση εγκρίνουμε, ούτε την εξειδίκευση της πίστωσης εγκρίνουμε κι
αναλάβετε από δω και στο εξής τις ευθύνες σας, για ό,τι κάνετε. Δεν είναι κακό να έρθει ο κ Δασκαλάκης
στην πόλη, πολύ καλό είναι. Κακό είναι ότι δεν το σκεφτήκαμε εμείς να τον φέρουμε, κακό είναι ότι μας
ζητάει ένας οργανισμός, να καλύψουμε απλά έξοδα, κακό είναι επίσης, ότι στους 3 μήνες που κυβερνάτε θα
έλεγα, εσείς τον δήμο, να έχουν σπαταληθεί περισσότερο από 1εκ€, χωρίς τελικά αυτό να έχει περάσει στην
κοινωνία».
Τέλος ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την μη εξειδίκευση πίστωσης και μη έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή σε
εκδήλωση των Διεθνών Βραβείων Giuseppe Siacca.
Κατά της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Ιωάννης
Παπαχρόνης και Θωμάς Ηλιάδης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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