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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ VII

Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που

ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

και Σταµάτιο Πουλή, Συµβούλους, Ευφροσύνη Παπαδηµητρίου και Ευπραξία

Δηµολιού (εισηγήτρια), Παρέδρους, που µετέχουν µε συµβουλευτική ψήφο.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, που βρίσκεται

στην Αθήνα, στις 9 Νοεµβρίου 2010, µε την παρουσία της Στεργιανής

Φορτσερά, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε βαθµό Α' της κατηγορίας

ΔΕ, που ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα του Τµήµατος.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε µεταξύ

του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Κορινθίας

και του Δήµου Ξυλοκάστρου, αν πρέπει να θεωρηθεί το 5 4 7 χρηµατικό

ένταλµα   πληρωµής, οικονοµικού έτους 2010, του ανωτέρω Δήµου.

Αφού µελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και έλαβε υπόψη

Την 349/2010 έγγραφη γνώµη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο

Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύµφωνα µε την οποία το υπό κρίση

χρηµατικό ένταλµα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο

Ι . Ο αναπληρωτής Επίτροπος στο Νοµό Κορινθίας, αρνήθηκε, µε την



181/31.12.2009 πράξη του, να θεωρήσει το 1384, οικονοµικού έτους 2009,

χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του Δήµου Ξυλοκάστρου, ποσού 2.500,00 ευρώ

που εκδόθηκε υπέρ της «Εταιρείας Πνευµατικής & Επιστηµονικής

Αναπτύξεως» (Ε.Π.Ε.ΑΝ.) και αφορά αµοιβή αυτής για την παραγωγή ενός

ντοκιµαντέρ στο οποίο προβάλλεται το Σπήλαιο Ερµής του όρους Ζήρεια. Ως

αιτιολογία της άρνησης του ο αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι η

εντελλόµενη δαπάνη δεν είναι νόµιµη, κατ' αρχάς διότι η ανάθεση παραγωγής

ντοκιµαντέρ από τους Ο.Τ.Α. α' βαθµού ούτε από γενική ή ειδική διάταξη

νόµου προβλέπεται, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλλει, άµεσα ή έµµεσα,

στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί καταγράφονται στο

άρθρο 75 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), κατά δεύτερο δε

λόγο διότι δεν επισυνάπτεται µεταξύ των δικαιολογητικών η απαιτούµενη από

την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε τις

διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3498/2006, προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του

Υπουργείου    Τουριστικής    Ανάπτυξης    για    την    υλοποίηση    της

συγκεκριµένης παραγωγής τουριστικής προβολής της περιοχής. Ο Δήµος

Ξυλοκάστρου ακύρωσε το ανωτέρω χρηµατικό ένταλµα, λόγω λήξης του

οικονοµικού έτους και σε αντικατάσταση αυτού εξέδωσε το 5 4 7 ισόποσο

χρηµατικό ένταλµα, οικονοµικού έτους 2010, το οποίο υπέβαλε για θεώρηση

µε το 9313/16.7.2010 έγγραφο της Προϊσταµένης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

του Δήµου. Δια του εγγράφου αυτού ο Δήµος προβάλλει τη νοµιµότητα της

εντελλόµενης δαπάνης, ισχυριζόµενος ότι αυτή ερείδεται στο εδάφιο α' της

παρ. 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα

των Ο.Τ.Α. α' βαθµού να διαθέτουν πιστώσεις για πολιτιστικές και µορφωτικές

εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την εδαφική τους περιφέρεια και προάγουν,



µεταξύ άλλων, τα πολιτιστικά και πνευµατικά ενδιαφέροντα των κατοίκων της

περιοχής. Όµως, ο αναπληρωτής Επίτροπος, ενέµεινε στην άρνηση του να

θεωρήσει το ως άνω χρηµατικό ένταλµα πληρωµής και έτσι ανέκυψε

διαφωνία, για την άρση της οποίας νοµίµως αυτός απευθύνεται, µε την από

13.9.2010 έκθεση του, στο Τµήµα τούτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα

µε τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α', 189) και

1 3 9 παρ . 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α', 304), σε συνδυασµό µε την

ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β', 1620) κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε µε την ΦΓ8./52557/6.12.2006

(ΦΕΚ Β', 62/25.1.2007) όµοια απόφαση.

II. Η παρ. 3 του άρθρου 158 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν.

3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, ο οποίος ίσχυε κατά

τον  χρόνο ανάληψης της ελεγχόµενης δαπάνης,   ορίζει ότι: «Πιστώσεις που

είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του

Δήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή

κοινοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: α) (...) δ)

Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του Δήµου ή της

Κοινότητας. (...)» . Εξάλλου, ο ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου

Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ Α' 187) ορίζει στην

παρ. 9 του άρθρου 1 αυτού, όπως ισχύει µετά την συµπλήρωση της µε το

άρθρο 3 0 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/24.10.2006), ότι: «(•••) Στο Υπουργείο Τουριστικής

Ανάπτυξης ανήκουν, µεταξύ άλλων, οι εξής αρµοδιότητες: 1. (...) 9. Ο

σχεδιασµός του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Χώρας ή περιοχών

αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. ( . . . ) Διαφηµιστικά προγράµµατα και



γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήµιση της

χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε

εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις σε

έντυπα ή εκδόσεις τους ως και µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία

καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δηµοσίου, της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως κάθε

φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται µε χρηµατοδότηση

από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης

τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρµόνιση προς το γενικό σχεδιασµό και την

εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος τουριστικής προβολής της χώρας

ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. Για την υλοποίηση

των παραπάνω προγραµµάτων και ενεργειών απαιτείται η προηγούµενη

σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης». Από τις

προπαρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι δι' αποφάσεως του οικείου

Δηµοτικού Συµβουλίου οι Δήµοι δύνανται να διαθέτουν πιστώσεις για την

πραγµατοποίηση διαφηµιστικών προγραµµάτων και άλλων ενεργειών

τουριστικής προβολής της εδαφικής τους περιφέρειας. Απαραίτητη όµως

προϋπόθεση της νοµιµότητας υλοποίησης τους και των αντίστοιχων δαπανών

είναι η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουριστικής

Ανάπτυξης, η ύπαρξη της οποίας επιτάσσεται από τον νοµοθέτη, προκειµένου

να εξασφαλιστεί η συµβατότητα των τοπικών διαφηµιστικών δράσεων των

Ο.Τ.Α. µε τις κατευθύνσεις του γενικού, επιτελικού σχεδιασµού του

προγράµµατος τουριστικής προβολής της χώρας, το οποίο καταρτίζει και

εφαρµόζει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τον



Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (πρβλ. Πράξεις V I I Τµ. Ελ.Συν. 183,

296/2008, 78/2009, 195/2009,281/2010).

III. Στην παρούσα υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα

ακόλουθα: Με την 120/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου

Ξυλοκάστρου εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ, σε βάρος

του Κ.Α. 15.6471 του προϋπολογισµού του Δήµου οικονοµικού έτους 2009,

για την ανάθεση παραγωγής ντοκιµαντέρ µε σκοπό την προβολή του σπηλαίου

«Ερµής», το οποίο βρίσκεται στο όρος Ζήρεια ή Κυλλήνη της περιοχής  του

Δήµου   Ξυλοκάστρου.   Στη   συνέχεια,  η   οικεία  Δηµαρχιακή Επιτροπή

ψήφισε την ανωτέρω πίστωση µε την 9/30.4.2009 απόφαση της, και ο

Δήµαρχος Ξυλοκάστρου, µε την 280/2009 απόφαση του, ανέθεσε την

παραγωγή του ντοκιµαντέρ στο «Κέντρο Σπηλαιολογικών Μελετών» της

«Εταιρείας Πνευµατικής και Επιστηµονικής Ανάπτυξης» (Ε.Π.Ε.ΑΝ.), η οποία

ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 (απόφ. 1229/1969 του Πρωτ. Αθηνών) µε

προέχοντα καταστατικό σκοπό την ανάπτυξη της γνώσης, της επιστήµης, του

πνεύµατος. Αντικείµενο της ανάθεσης, σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση,

είναι η παραγωγή ενός αυτοτελούς ντοκιµαντέρ, διάρκειας 20 - 40 λεπτών,

γυρισµένο σε υψηλής ποιότητας ψηφιακή µορφή, σε ταινία 16 ή 35 χιλιοστών,

µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την προβολή του σε κινηµατογραφικές αίθουσες και

τη συµµετοχή σε διεθνή φεστιβάλ, ως βασικά δε στάδια της παραγωγής του

αναφέρονται τα εξής: α): η εικονοληψία και ηχοληψία, β) η επεξεργασία

µοντάζ - εικόνας, γ) η επιστηµονική επιµέλεια µε συνεργασία ειδικών, δ) η

συγγραφή συνοδευτικών κειµένων από λογοτέχνη, ε) η αφήγηση από ηθοποιό -

εκφωνητή, στ) η επεξεργασία τίτλων και γραφικών, ζ) η µουσική επένδυση και

η) η ψηφιακή µεταφορά σε DVD µ ε κατασκευή menu.Μετά την υπογραφή



συµφωνητικού µε την ανάδοχο εταιρεία (5.5.2009) και την παραλαβή του

ντοκιµαντέρ (βλ. την από 25.9.2009 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρµόδιας

τριµελούς επιτροπής παραλαβής του Δήµου), ο Δήµος Ξυλοκάστρου εξέδωσε

για την πληρωµή της Ε.Π.Ε.ΑΝ. το 1384/2009 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής

ποσού 2.500,00 ευρώ. Το ένταλµα όµως αυτό δεν θεωρήθηκε από τον

αναπληρωτή Επίτροπο για τους λόγους που αναπτύσσονται στην 181/2009

πράξη του, ενόψει δε αυτού αλλά και λόγω της λήξης του οικονοµικού έτους

2009 τις πιστώσεις του οποίου βάρυνε, ο Δήµος Ξυλοκάστρου προέβη στην

ακύρωση του και αφού ενέκρινε εκ νέου, µε την 19/8.2.2010 απόφαση του

Δηµοτικού Συµβουλίου δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ για την

πληρωµή της παραγωγής του ανωτέρω ντοκιµαντέρ σε βάρος του

Κ.Α.8115.103 του προϋπολογισµού του Δήµου οικονοµικού έτους 2010, η

οποία ψηφίστηκε και πάλι µε την 71/2010 απόφαση της Δηµαρχιακής

Επιτροπής, εξέδωσε το ελεγχόµενο 547/2010 ισόποσο χρηµατικό ένταλµα. Με

βάση τα ανωτέρω δεδοµένα και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη Π,

το Τµήµα άγεται στην κρίση ότι, παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόµενα

από τον αναπληρωτή Επίτροπο, ο Δήµος Ξυλοκάστρου µπορούσε επιτρεπτώς,

κατά το εδ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, να προβεί στην

ανάθεση παραγωγής του ντοκιµαντέρ προβολής του σπηλαίου «ΕΡΜΗΣ»,

καθόσον αυτή κείται εντός των ορίων της καθ' ύλην και την κατά τόπο

αρµοδιότητας που παρέχεται στους Ο.Τ.Α. α' βαθµού από την εν λόγω διάταξη

για την τουριστική προβολή της εδαφικής τους περιφέρειας. Απεναντίας, είναι

βάσιµος ο λόγος διαφωνίας, µε τον οποίο ο αναπληρωτής Επίτροπος

προβάλλει τη µη νοµιµότητα της δαπάνης, διότι δεν αποδεικνύεται η υποβολή

από το Δήµο Ξυλοκάστρου της ως άνω δράσης τουριστικής προβολής του



µνησθέντος σπηλαίου, πριν από την υλοποίηση της, στο Υπουργείο

Τουριστικής Ανάπτυξης και η ύπαρξη της συνακόλουθης σύµφωνης γνώµης

του Υπουργείου επ' αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1

του ν. 3270/2004. Κατά συνέπεια, και ανεξαρτήτως του ότι   (όπως   προκύπτει

από   το   µεταγενεστέρως   υποβληθέν   στο   Τµήµα 9313/16.07.2010

έγγραφο της Προϊσταµένης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου

Ξυλοκάστρου και το συνηµµένως υποβληθέν DVD του ντοκιµαντέρ) αυτό µη

νοµίµως παρελήφθη από τον Δήµο ηµιτελές, αφού υπολείπονται τέσσερις από

τις προαναφερόµενες επιµέρους εργασίες που ανατέθηκαν στην ανάδοχο (η

συγγραφή συνοδευτικών κειµένων από λογοτέχνη, η αφήγηση από ηθοποιό -

εκφωνητή, η επεξεργασία τίτλων και γραφικών και η µουσική επένδυση του

ντοκιµαντέρ), η ελεγχόµενη δαπάνη δεν είναι νόµιµη, κατά τον βασίµως

προβαλλόµενο δεύτερο λόγο διαφωνίας του αναπληρωτή Επιτρόπου, και το

επίµαχο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

          Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 547 χρηµατικό   ένταλµα   

πληρωµής,   οικονοµικού έτους 2010,   του   Δήµου Ξυλοκάστρου Νοµού 

Κορινθίας,   ποσού   2.500,00 ευρώ,   δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΛΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΦΟΡΤΣΕΡΑ


