ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 8
της από 23/04/2015 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 93
«Λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20.4.2015
τεύχος Α΄) σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων
στην Τράπεζα της Ελλάδας»
Στη Σμίνθη σήμερα 23 του μηνός Απριλίου, του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
7353/23-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 67 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι –επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Πετσενίκ Αδνάν
2. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
3. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
4. Σαλή Ογλού Χασάν
5. Καβάς Κενάν
6. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
7. Μουσά Σεϊντάν
8. Μούτε Μαμούτ
9. Ραμαδάν Μπαχρή
10. Κιούρτ Εμβέρ
11. Αδέμ Χασάν
12. Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
13. Χόμκο Ερκάν
14. Κιρατζή Χουσείν
15. Χασάν Σαλήχ Σαμή
16. Γιουρούκ Σαλή
17. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Εφέντη Εμπιέ
2. Καρά Αλή Χαιριδήν
3. Χατζηοσμάν Σινάν
4. Τουμπάρ Εκρέμ
5. Μπουγιουκλού Χουσείν
6. Κιοσέ Μετήν
7. Τζουκάλ Μουσταφά
8. Ντελή Γιουσούφ
9. Χασάν Σαλή Ρετζέπ
10. Εμίρ Ορχάν

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του για την
τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 17 μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον ειδικό συνεργάτη
του Δημάρχου Μύκης κ. Παπουτσόγλου Στέλιο ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το από 21-04-20115 ψήφισμα της ΚΕΔΕ αναφέρονται τα κατωτέρω:
«Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει το ζήτημα της Π.Ν.Π. με την
οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού να καταθέτουν τα ταμειακά τους
διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη, παρουσία του Αν. Υπ. Οικονομικών κ. Δ.
Μάρδα, Προέδρων των Π.Ε.Δ. και Δημάρχων, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της
να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά

2.

3.

4.

5.

6.
7.

κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά
ακυρώνει τον ρόλο της.
Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών , γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει
άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας
ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που
στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του Δημοτικού
τους Συμβουλίου, με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την
Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της.
Καλεί τις Δημοτικές Αρχές όλης της χώρας και μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού
συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση , να
μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή
λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους
να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους.
Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το
προσωπικό τους, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς
συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα
που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.
Καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης
των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να
ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα
έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της
πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης.»

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Μύκης, ανακοίνωση της ΚΕΔΕ σχετικά
με τις άμεσες ενέργειες των επόμενων ημερών:
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. προγραμματίζει μια σειρά από κινητοποιήσεις,
ενόψει της συζήτησης σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή στη Βουλή και την αυριανή ψήφιση
από την Ολομέλεια, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τη δέσμευση των
ταμειακών διαθεσίμων φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
προγραμματίζεται:
• Σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 6.30 μ.μ. , αντιπροσωπεία της Κ.Ε.Δ.Ε. θα παρευρεθεί
στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης θα παρουσιάσει
ενώπιον των Βουλευτών της Επιτροπής τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με το περιεχόμενο
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
• Αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, στις 11.30 π.μ. , το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχοι
από όλη τη χώρα θα συγκεντρωθούν στη Βουλή, προκειμένου να επιδώσουν στο Προεδρείο
της και στους Πολιτικούς Αρχηγούς όλων των κομμάτων το ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και
αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενόψει της ψήφισης της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου στην Ολομέλεια της Βουλής που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό στις 12 το
μεσημέρι.

• Ταυτόχρονα αύριο Παρασκευή οι υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας θα παραμείνουν
συμβολικά κλειστές από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες
και οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από τα δημοτικά καταστήματα, ως ένδειξη
συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της Αυτοδιοίκησης.
Παραμένει το αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. για συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να
ενημερωθούμε με υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο για την πραγματική κατάσταση της
οικονομίας, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην
εθνική προσπάθεια για ξεπέρασμα της κρίσης», καταλήγει η ανακοίνωση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις προς ψήφιση προτάσεις σχετικά με το θέμα όπως
κατωτέρω:
Σχετικά με την μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα
Ελλάδος:
1. «Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της
να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π. χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, με την
οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού
της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ της ΚΕΔΕ, ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας Δημήτριος, γι αυτό καλούμε την
Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να
ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να
αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του
εθνικού συμφέροντος.
3. Καταγγέλλουμε την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό
της και δεν εφαρμόζουμε μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, όσα προβλέπει η Π.Ν.Π.,
γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών μας,
καθώς και η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία του.
4. Θα συμμετέχουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό μας, αρχής
γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
5. Οι δανειακές συμβάσεις του Κράτους να εγκρίνονται από την Ολομέλεια της
Βουλής ώστε να ενημερώνονται οι Φορείς του Δημοσίου και ο Ελληνικός Λαός»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και προτάθηκε από τους Δημ. Συμβούλους κ. Ντελή
Χουσεϊν Ριτβάν και κ. Αδέμ Χασάν η αφαίρεση της 5ης παραγράφου του ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα πρόταση κάλεσε τα μέλη του
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω:
Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος:
1. «Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της
να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π. χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, με την
οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού
της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ της ΚΕΔΕ, ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας Δημήτριος, γι αυτό καλούμε την
Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να
ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να
αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του
εθνικού συμφέροντος.
3. Καταγγέλλουμε την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό
της και δεν εφαρμόζουμε μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, όσα προβλέπει η Π.Ν.Π.,
γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών μας,
καθώς και η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία του.
4. Θα συμμετέχουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό μας, αρχής
γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί:





Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ.)
Στον Τύπο
Στο Διαδίκτυο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Υπογραφή )

Τα Μέλη του Δ.Σ.
(Υπογραφές )
Σμίνθη 23/04/2015
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πετσενίκ Αδνάν

