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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2015   ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 113/2015 ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-4-2015 τεύχος Α΄) 

«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»   

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  28 Απριλίου  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 

20.00΄  (8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη κατεπείγουσα 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 10022/27-4-2015,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε 

Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 και 

του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι τέσσερα  

(24) μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Ουργαντζόγλου Απόστολος  

3- Αβραμίκας Στέφανος 

4- Κετικίδης Ιωάννης 

5- Μπάτσης Χρήστος 

6- Γούδης Γεώργιος 

7- Σαββίδης Γεώργιος 

8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

9- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

10- Βέσκος Δημήτριος 

11- Δόντσος Χρήστος 

12- Γεωργίου Χρήστος 

13- Ρώσσης Ιωάννης 

14- Ζαχαριάδης Κων/νος 

15- Πασόης Δημήτριος 

16- Καλδερεμτζή Δέσποινα  

17- Παρούτογλου Νικόλαος 

18- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

19- Ιωαννίδης Ιωάννης 

20- Μπαγκή Αικατέρινη 

21- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος  

22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

23- Αμπάρη Γεωργία  

24- Κόγιος Ανδρέας 

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Χουρσόγλου Χρήστος 

2- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 
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3-Μπογδάνης Μιχαήλ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος- Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 

2. Βασιλειάδης Κων/νος –Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

3. Ματζηρίδης Βασίλειος – Τοπικής Κοινότητας Βορεινού 

4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

5. Σούση Χρυσούλα  - Τοπικής Κοινότητας Περίκλειας 

6. Δέλλιος Δήμος- Τοπικής Κοινότητας Τσάκων 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τέσσερις (24 ), 

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

περί  «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-4-2015 

τεύχος Α΄) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»» ανέφερε τα εξής  : 

«Το κατεπείγον έγκειται στο ότι με την Πράξη αυτή που έχει προωθηθεί,  θίγονται άμεσα τα συμφέροντα 

του Δήμου. 

Η κλήση δεν έγινε πιο μπροστά γιατί ο Δήμαρχος είχε πάει στο συνέδριο της ΠΕΔΚM για καλύτερη 

ενημέρωση, συγχρόνως κατέβηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα όπου με άλλους Δημάρχους  συνάντησε 

πολιτικούς αρχηγούς, θα σας τα πει τώρα και ο ίδιος, ήθελε να πάρει μια σφαιρική άποψη για το θέμα, πέρα από 

αυτά που γράφονται στον τύπο και τις ενημερώσεις που έχουμε, για να μπορέσουμε να κατατεθεί πιο πλήρης η 

πρόταση προς το Σώμα» 

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά ως προς το κατεπείγον του θέματος και αφού το Σώμα 

ομόφωνα αποφάσισε πως το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγον συμφώνησε να 

συζητηθεί. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Αλμωπίας, κ. Μπίνο Δημήτριο , ο οποίος είπε τα 

εξής : 

“…Με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ επισκεφτήκαμε μέσα στην βουλή αρχηγούς των κομμάτων, είδαμε τον κ. 

Βενιζέλο, είδαμε τον κ. Θεοδωράκη, είδαμε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είδαμε τον κ. Βορίδη από την Νέα 

Δημοκρατία, είδαμε εκπροσώπους του Κ.Κ.Ε., και παρακολουθήσαμε την συζήτηση ζωντανά που έχει να κάνει 

με το πολύ γνωστό θέμα της δέσμευσης των αποθεματικών των Δήμων…. 

Στόχος μου ήταν λοιπόν να συμμετέχω με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ στο κάλεσμα που μου απηύθυναν, 

κατέβηκα στην Αθήνα να υπερασπιστώ μαζί τους τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που όπως πολύ 

καλά γνωρίζετε αυτή την ώρα πάει να πέσει ως Ιφιγένεια και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο οικονομικό αδιέξοδο 

που έχει δημιουργηθεί. Είπαμε ότι δεν θα φτάναμε σ’ αυτή την κατάσταση, πιστεύοντας όλοι ότι η νέα κυβέρνηση 

θα ήταν περισσότερο ευαίσθητη σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν θα προχωρούσε στη θυσία και 

των λίγων χρημάτων που μπορεί να έχουν οι Δήμοι για να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά 

συμφέροντα  εμείς πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να εξυπηρετηθούν…, χρήματα πιστεύω ότι υπάρχουν κι όχι η 

ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει …στην ανασύνταξη της Εθνικής Οικονομίας.  
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Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση  πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους διεκδίκησης χρημάτων, να 

βρει άλλους τρόπους  για να μπορέσει να ορθοποδήσει κι όχι να γονατίσει την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Θεωρώ λοιπόν ότι σ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, γιατί θίγεται  πραγματικά η κάθε 

Τοπική Κοινωνία, γνωρίζετε ότι οικονομικά οι Δήμοι έχουν προβλήματα και άρα δεν υπάρχουν περισσευούμενα 

χρήματα, τα οποία μπορεί κανείς να διαθέσει. Και φυσικά… κάποια χρήματα μέσω κάποιων προγραμμάτων ή 

κάποιων έργων τα οποία δεν προχώρησαν μπορούν να είναι στην άκρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην καθημερινότητά της αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και ζητήματα και θεωρώ 

ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, φαινόμενα τα οποία η ίδια 

έχει καταδικάσει  και κατηγορήσει ότι ποτέ δεν θα αποφασίσει να δημιουργήσει αυτά τα φαινόμενα. 

Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντική η παρουσία του Δήμου Αλμωπίας. Εκεί συζήτησα  και με τον 

Πρόεδρο της ΠΕΔΚ, θεωρώ ότι ο Δήμος Αλμωπίας πρέπει να έχει συνεχή επαφή και επικοινωνία με τα κέντρα 

αποφάσεων…» 

Και κατόπιν ανέγνωσε την προς ψήφιση πρόταση, η οποία έχει ως εξής : 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, δηλώνει την στήριξή του στην εθνική διαπραγματευτική  προσπάθεια με 

προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την Ευρωζώνη ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Θεωρεί θεσμικά απαράδεκτη την πρακτική  της επιβολής των απόψεων της Κεντρικής Εξουσίας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την ψήφιση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτής του  ΦΕΚ 

41/20-4-2015«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».  

Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του  και χαρακτηρίζει θεσμικά απαράδεκτη την ενέργεια της κυβέρνησης, για την 

δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ενέργεια αυτή ανατρέπει τον 

προγραμματισμό των Δήμων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία  και την αυτοτέλεια  του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Αναμένοντας στην νομοθετική τακτοποίηση της εξέλιξης των ανταποδοτικών τελών απ’ τις προβλέψεις του 

Νόμου την εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, την ανάληψη από το 

Δημόσιο  της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν την πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες  Δήμων ή 

Δημάρχων, την διασαφήνιση του μηχανισμού με το οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας, μέσω της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

Αποφασίζει ότι μέχρι την 7
η
 Μαΐου, ημέρα που ξεκινάει το συνέδριο της ΚΕΔΕ, η Δημοτική Αρχή δεν θα 

εφαρμόσει  όσα προβλέπει η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του 

Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς και η δυνατότητα μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία μας 

και στις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας. 

Να μην υπάρξει καμία νομική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και  των υπαλλήλων που θα υλοποιήσουν αποφάσεις των οργάνων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
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Αυτό λοιπόν είναι ο κορμός, που  εμείς ως Δημοτική Αρχή εισηγούμεθα. Από κει και πέρα θα ακουστούν και οι 

δικιές σας θέσεις ολων ωστέ να συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί και να ενισχυθεί  η θέση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλμωπίας. Ακολουθεί και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, εκεί λοιπόν θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και τα 

ζητήματα, 7,8 και 9/5 στο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική και  από ‘κει και πέρα σύσσωμη η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει τον αγώνα και τον δρόμο ». 

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα οικονομικά 

στοιχεία που έχουν σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα.        

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται 

στο απομαγνητοφωνημένο  πρακτικό της με αριθμό 06 συνεδρίασης της 28-4-2015. Κατά την διαλογική 

συζήτηση, τον λόγο πήραν οι κ.κ Πασόης Δημήτριος, Κόγιος Ανδρέας, Ασβεστόπουλος Δημήτριος, Αμπάρη 

Γεωργία, Παρούτογλου Νικόλαος, Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, Γεωργίου Χρήστος και Κετικίδης Ιωάννης   οι 

οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις  τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες 

διευκρινήσεις από τον εισηγητή. 

Κατόπιν τέθηκαν οι θέσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας: 

  Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κόγιος Ανδρέας, Επικεφαλής της Παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας 

«ΑΔΑΚΑ», μεταξύ άλλων είπε τα εξής  : “Θα πρέπει όσο αφορά τα αποθεματικά του Δήμου Αλμωπίας θα 

πρέπει να δούμε, είναι μια πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση για την χώρας μας. Η χώρα μας βρίσκεται  σε 

αδιέξοδο που δυστυχώς με τους εταίρους μας, τους υποτιθέμενους εταίρους μας, εδώ και πολλά χρόνια. Σ’ αυτή 

την κρίσιμη φάση εγώ θα περίμενα από το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ταυτιστεί με την κεντρική 

προσπάθεια που γίνεται να κρατηθεί στα πόδια του το κράτος, παρά να έχουμε αυτά τα ψηφίσματα… να 

αρνούμαστε αυτή την ηθική συμπαράσταση στους συμπολίτες μας, που οφείλουμε. Αυτό είναι περισσότερο, η 

ηθική συμπαράσταση που δηλώνουμε δίπλα σ’ αυτή την προσπάθεια διατήρησης της ακεραιότητας και της 

αξιοπρέπειας του Ελληνικού κράτους αλλά και του Έλληνα πολίτη…. 

Και έκλεισε την εισήγησή του λέγοντας «προτείνω λοιπόν να δεχθούμε αυτή την πρόταση που έκανε η 

Κυβέρνηση, μόνο και μόνο για ηθικούς λόγους , μόνο και μόνο γιατί πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα έξω, ότι οι 

Έλληνες είναι ενωμένοι και ότι δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, όπως κάνανε τόσο καιρό οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις οι οποίοι τους στέλνανε ένα μέτρο και αυτοί κάνανε δέκα…» 

Ο κ. Πασόης Δημήτριος, Επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ», μεταξύ άλλων, είπε τα εξής : “Συμμετείχα στο Συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ, της προηγούμενης 

Τετάρτης, όπου πάρθηκε η απόφαση, ψήφισμα σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Φυσικά 

είμαστε αντίθετοι για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, πράγμα με το οποίο.. ήταν αντίθετη  και η 

σημερινή κυβέρνηση όταν ήταν στην αντιπολίτευση για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου . Δεν 

επικροτούμε αποφάσεις τέτοιας καίριας  σημασίας που πλήττουν  που χρησιμοποιεί την αυτοτέλεια και την 

αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εισάγονται με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Είχε την 

πολυτέλεια η κυβέρνηση να εισάγει  ένα Νομοσχέδιο στην Βουλή.  

Μπορούσε να είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γενικού χαρακτήρα. Δηλαδή να έλεγε ό τι 

όποιος Δήμος θέλει μπορεί να καταθέσει τα διαθέσιμα του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πιστεύω ότι μπορεί να 

γίνει αυτό. Ταυτιζόμαστε με την άποψη του κ. Κόγιου, ότι πρέπει να στηρίξουμε την διαπραγματευτική 

προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια, την προσπάθεια της Κυβέρνησης με τους εταίρους , με τους δανειστές. 

Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο θύμα του μνημονίου…. Την βιώσαμε εμείς, την 

προηγούμενη Δημοτική Περίοδο, όταν είχαμε περικοπές πόρων πάνω από 60%  και οπότε θεωρούμε ότι δεν 

πρέπει να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο και να γίνεται συνέχεια αιμοδότης η Τοπική Αυτοδιοίκηση. όπως 

ανέφερα θα μπορούσε να έχει γενικό χαρακτήρα η απόφαση αυτή…      

Δηλώνουμε λοιπόν, ότι ναι μεν είμαστε αντίθετοι σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου… είναι 

αντισυνταγματικές , θεωρούμε ότι μπορούσε η κυβέρνηση, όπως ανέφερα, να εισάγει αυτή τη ρύθμιση με 

κανονική διαδικασία… Και δηλώνω ότι, τουλάχιστον προσωπικά, δεν ξέρω οι υπόλοιποι της παράταξης, ότι να 

μην κατατεθούν τα διαθέσιμα, μέχρι και  το Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στις 8-9/5 όπου θα παρθούν 

αποφάσεις. Οπότε να επανακαθορίσουμε τη στάση μας μετά τις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.»   
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Η κα Αμπάρη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «ΑλλάΖΟΥΜΕ 

την Αλμωπία», δήλωσε :  

 “Ως δημοτική Παράταξη Αλλάζουμε την Αλμωπία, έχοντας υπόψη την πρόσφατη Π.Ν.Π. με την οποία η 

Κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, 

προς επένδυση, στην Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλουμε με νηφαλιότητα, να κάνουμε ορισμένες διευκρινιστικές 

επισημάνσεις και να εκφράσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, με στόχο της ενημέρωση των πολιτών. 

 Αρχικά τονίζουμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων δεν αποτελούν ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και γι’ 

αυτόν τον λόγο  η διαχείριση τους θα μπορούσε να διατεθεί σε τρίτους, για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Ειδικά τα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων αφορούν κοινωνικά ευαίσθητους τομείς, όπως οι 

Παιδικοί Σταθμοί, που δεν μπορούν να διακόψουν, ούτε να αναστείλουν το έργο τους, που προορίζονται για την 

υλοποίηση συγκεκριμένου κοινωφελούς σκοπού. 

 Κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης πιστεύουμε ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλει 

στην προσπάθεια που καταβάλλεται, χωρίς όμως να αναστείλει ή να περιορίσει την αποστολή και το έργο της.  

Για το λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τους παρακάτω προβληματισμούς μας: 

1. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι η εφαρμογή της Π.Ν.Π. δε θα αποτελέσει 

«θηλιά» στην εκτέλεση του ήδη «φτωχού» προγράμματός του Δήμου  μας και δικαιολογία αναστολής κάθε 

προσπάθειας ανάπτυξης. 

2 Θέλουμε δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης Π.Ν.Π. δε θα δημιουργήσει 

επιπλέον γραφειοκρατία στους δυσκίνητους και δαιδαλώδης διοικητικούς μηχανισμούς, με περαιτέρω αύξηση 

του λειτουργικού κόστους προς τον πολίτη 

3. Και τέλος αναρωτιόμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την έγκαιρη και απρόσκοπτη διεκπεραίωση 

των βασικών λειτουργιών του Δήμου, χωρίς να έχουμε την άμεση διαχείριση των ταμειακών μας διαθεσίμων και 

πόσο σίγουροι μπορεί να νιώθουμε για την επιστροφή των χρημάτων ; 

Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε πως διανύουμε την πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων  ετών, τόσο για τη 

Χώρα μας, όσο και για τον Δήμο μας. Οφείλουμε όλοι, να επιδείξουμε σύνεση, ψυχραιμία και ομοψυχία. 

Ευχόμαστε και προτρέπουμε την Ελληνική Κυβέρνηση στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης το συντομότερο 

δυνατό, για να υπάρξει σταθερότητα στην οικονομία και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, προϋποθέσεις 

απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Δήμου μας». 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά, αφού ανέγνωσε το τελικό προς έγκριση ως ανωτέρω ψήφισμα 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, του κ. Προέδρου καθώς και  τις 

απόψεις και προτάσεις των μελών και αφού έλαβε υπόψη την με αρίθ. (ΦΕΚ 41/20-4-2015 τεύχος Α΄) 

«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς 

επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»   

      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(με 23 ψήφους υπέρ) 
 Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-4-

2015 τεύχος Α΄) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»   
 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, δηλώνει την στήριξή του στην εθνική διαπραγματευτική  

προσπάθεια με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την Ευρωζώνη ως ισότιμο μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρεί θεσμικά απαράδεκτη την πρακτική  της επιβολής των απόψεων της Κεντρικής 
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Εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την ψήφιση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτής 

του  ΦΕΚ 41/20-4-2015«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».  

Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του  και χαρακτηρίζει θεσμικά απαράδεκτη την ενέργεια της κυβέρνησης, για την 

δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ενέργεια αυτή ανατρέπει τον 

προγραμματισμό των Δήμων και θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία  και την αυτοτέλεια  του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Αναμένοντας στην νομοθετική τακτοποίηση της εξέλιξης των ανταποδοτικών τελών απ’ τις προβλέψεις του 

Νόμου την εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, την ανάληψη από το 

Δημόσιο  της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν την πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες  Δήμων ή 

Δημάρχων, την διασαφήνιση του μηχανισμού με το οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας, μέσω της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

Αποφασίζει ότι μέχρι την 7
η
 Μαϊου, ημέρα που ξεκινάει το συνέδριο της ΚΕΔΕ, η Δημοτική Αρχή δεν θα 

εφαρμόσει  όσα προβλέπει η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του 

Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς και η δυνατότητα μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία μας 

και στις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας. 

Να μην υπάρξει καμία νομική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και  των υπαλλήλων που θα υλοποιήσουν αποφάσεις των οργάνων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

 

 Μειοψηφεί ο κ. Κόγιος Ανδρέας, ο οποίος πρότεινε να αναβληθεί το ψήφισμα μέχρι τις 7 Μαΐου, για 

να υπάρχει πλήρη και σαφέστερη εικόνα.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   113/2015 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε  το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία   28 Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
 

    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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