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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2015
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ».
Σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00΄ πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση με αριθ.πρωτ: 6417/23-4-2015 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε
δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε
επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως
ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να
πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27
δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ
2. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
3. ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
4. ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Κ.
5. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σκύδρας
6. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος
7. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ.Κ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
8. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ.ΠΕΤΡΙΑΣ
9. ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΚΟΥΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
15. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
16. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
17. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ) ΔΙΑΜΑΝΤΩ
18.ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20.ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ
1.ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
4.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
6.ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κωλύματος
και τον αντικατέστησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κωστόπουλος Κων/νος σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010.
Για το παραπάνω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τον Ν.3852/10 άρθρο 67
παρ.5 ο προεδρεύων του Δ.Σ. ανακοίνωσε το μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης είναι :
«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» και ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του
λόγω του κατεπείγοντος του θέματος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
και καλεί τη Δήμαρχο να εισηγηθεί σχετικά.
Το λόγο πήρε η Δήμαρχος κ. Ιγνατιάδου και παρουσίασε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λέγοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2010
συμβάλλει τα μέγιστα για την σωτηρία του Κράτους καθώς η χρηματοδότηση της είναι
μειωμένη κατά 60-70%. Επίσης τόνισε ότι διαφωνεί με τον τρόπο με το οποίο έρχεται μια τέτοια
απόφαση να εφαρμοστεί δηλαδή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή χωρίς διάλογο
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έθεσε το θέμα ότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο λειτουργίας
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον
προγραμματισμό των Δήμων για εργασίες με την έλευση του θέρους και όχι μόνο και αν τελικά
θα είναι άμεσα διαθέσιμο το 10% των αποθεματικών μας από την Τράπεζα της Ελλάδας αφού
όλοι οι Δήμοι και οι φορείς θα ζητούν ανάλογα τα χρήματα τους και πόσο γρήγορα θα
ικανοποιούνται τα αιτήματα τους.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κανάκης και είπε ότι με την ανακοίνωση της απόφασης
του Υπουργείου επικοινώνησε με την Δήμαρχο και πίστευε ότι ήταν πιο κάθετη στις απόψεις
της. Επίσης είπε ότι αν είναι να διασωθεί η χώρα τι μας πειράζει αν είναι με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά το κυρίαρχο θέμα είναι αλλού αφού αξιωματούχος της
ΤΡΟΙΚΑΣ είπε ότι ήταν πάγιο αίτημα τους για να υπάρχει συνολικός έλεγχος. Προφανώς
συνέχισε δεν είναι κάτι προσωρινό γιατί παρότι παρουσιάζεται ότι τα χρήματα θα πάνε σε
μισθούς και συντάξεις τελικά μόλις το προηγούμενο διάστημα έφυγε 1 δισεκατομμύριο στο
ΔΝΤ και σε εξοπλιστικά προγράμματα. Η απόφαση δεν αφορά μόνο τους Δήμους αλλά και τα
νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου αλλά εξαιρεί τις ΔΕΚΟ που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο. Μπορεί να έχουμε ένα νέο PSI συγκεντρώνοντας όλα τα χρήματα στην Τράπεζα
Ελλάδος. Επίσης είπε ότι το σχέδιο είναι αόριστης διάρκειας. Τελικά είπε ρωτώντας για ποιόν
διαπραγματεύεται για τον λαό και την πατρίδα γιατί αν πτωχεύσει η χώρα να έχουμε για τρεις
μήνες παραπάνω χρήματα για πετρέλαια για περισυλλογή απορριμμάτων ή λειτουργία των
παιδικών σταθμών ας γίνει έτσι γιατί μας βάζουν το δίλημμα να σώσουμε την χώρα ούτως ή
άλλως χαμένοι θα βγούμε από την όποια επιλογή μας και για αυτό προτείνει προς ψήφιση τα
εξής:
1.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
2.
Απαιτεί την άμεση και οριστική απόσυρση της
3.
Αποφασίζει να μην εφαρμόσει την πράξη και να μην καταθέσει τα χρήματα
4.
Αποφασίζει την ημέρα συζήτησης στην Βουλή, να οργανώσει κινητοποίηση μαζί με τον
λαό του Δήμου και τους εργαζομένους.
5.
Τα διαθέσιμα του Δήμου είναι για τους εργαζόμενους, το λαό και τις ανάγκες του, όχι για
τις τράπεζες, τους δανειστές και το κεφάλαιο.
Το λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Αλεξανδρίδου και είπε ότι πρέπει να είμαστε
κατηγορηματικοί, ας ασκούσανε σωστή πολιτική για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Τόνισε
ότι δεν έχουν καμία δουλειά στους Δήμους.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραγιάννης και είπε ότι τα αποθεματικά του Δήμου
αποτελούν ένα αξιόλογο ποσό αλλά ποιο είναι το αίτιο αυτής της κατάστασης.
Η χώρα συνεχίζοντας είπε ότι είναι σε οικτρή οικονομική κατάσταση και τα χρήματα που
κινούνται στην αγορά είναι ελάχιστα, αν η κυβέρνηση δεν καταλήξει σε συμφωνία με τους
εταίρους η απάντηση είναι εύκολη θα πρέπει να δοθούν.
Οι δήμαρχοι δεν είναι πεισμένοι ότι θα τους δίνουν το 10%. Είπε ότι η απόφαση της ΚΕΔΕ τον
έχει καλύψει. Ήδη όμως επιδοτούμαστε από το κράτος και το να παριστάνουμε ότι δεν
συμβαίνει είναι αυταπάτη.

Η αλήθεια είπε ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πείσει τους εταίρους αλλά γίνεται σοβαρή
διαπραγμάτευση και θα πρέπει να περιμένουμε την οριστική απόφαση που θα λάβει η ΚΕΔΕ.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλεξίου και είπε ότι μπορούμε να αρνηθούμε να τα
δώσουμε αλλά αν σε τρεις μήνες χρεοκοπήσει το κράτος θα έρθει και σε μας το πρόβλημα τότε.
Αν μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση γιατί γίνεται προσπάθεια να μην είμαστε
αρνητικοί.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαουντός και εκφράζοντας την πολιτική του
τοποθέτηση είπε ότι δεν πρέπει να δοθεί ούτε ένα ευρώ γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και
χαλαρότητα και δεν είναι η κυβέρνηση αξιόπιστη ότι θα καταφέρει κάτι.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σπανός και είπε ότι η κατάσταση είναι τραγική και θα
πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χατζηιωαννίδης και είπε ότι εδώ και πέντε χρόνια ο λαός
εξαπατάται από όλους αυτούς που κυβέρνησαν και δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο
τους. Αν υπήρχε συνέχισε ο κ. Χατζηιωαννίδης θα τους δίναμε αμέσως τα χρήματα γιατί θα
ξέραμε ότι θα τα πάρουμε πίσω. Τόνισε ότι αν δεν υπάρχει κράτος δεν θα υπάρχει και Δήμος. Η
απόφαση τους είναι ειλλημένη οπότε ότι και να κάνουμε αυτοί θα το πραγματοποιήσουν.
Το λόγο πήρε η Δήμαρχος και παρουσίασε το σχέδιο ψηφίσματος του Δήμου που είναι το
εξής: Στην ούτως ή άλλως δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και
βιώνουν καθημερινά οι Δήμοι της Χώρας μας, έρχεται να προστεθεί ξαφνικά η απόφαση
της κεντρικής διοίκησης να υποχρεώσει τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρουν τα ταμειακά τους
διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδας.
Είμαστε αντίθετοι με την παραπάνω ενέργεια και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί
εγκαίρως σχετική ενημέρωση και να ακολουθήσει ο απαιτούμενος διάλογος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, διαφωνεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για
τη δέσμευση των ταμειακών αποθεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Κυβέρνηση έθεσε μέσα σε δύο ημέρες σε διαβούλευση Κράτους – Αυτοδιοίκησης την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα αναδείξει το πρόβλημα, θα σχεδιάσει τον τρόπο
αντιμετώπισής του σύμφωνα με την οικονομική ταυτότητα κάθε Δήμου και θα οριοθετήσει
διαδικασίες συνεργασίας αντιμετώπισής του.
Θέτουμε στην Κεντρική Εξουσία την σταθερή μας βούληση να βοηθήσει και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση το Κράτος την δύσκολη περίοδο που διανύει, υπό την προϋπόθεση στήριξης
του ρόλου και της θέσης που της ανήκει βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των
φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπερψηφίστηκε ήδη από τα
κόμματα της συμπολίτευσης, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Ζητάμε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου να εκθέσει στους
εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, τον σχεδιασμό πίσω από τη μεταφορά των διαθεσίμων των Δήμων,
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη
της χώρας και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνεργασίας και συνοχής και θα συνεχίζει να
πράττει το ίδιο.
Η αυτοδιοίκηση παλεύει κι αγωνίζεται με χρηστή διοίκηση και εξορθολογισμό των
οικονομικών της, ν΄ ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια και τιμιότητα στο θεσμικό της ρόλο,
δυστυχώς, μ΄ ελάχιστους πόρους και υποστελεχωμένες δομές.
Το κράτος μπορεί να αναζητήσει πόρους κι από άλλες πηγές.
Ταυτιζόμαστε, λοιπόν, μέχρι νεοτέρας, με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των συλλογικών
μας οργάνων. Ζητάμε την απόσυρση της προωθούμενης Π.Ν.Π. και δηλώνουμε ότι μέχρι τη
συζήτηση του θέματος στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε, στη Χαλκιδική, 7 – 9 Μαΐου
τ.ε., δεν θα προχωρήσουμε στην μεταφορά των ταμειακών μας αποθεμάτων στην Τράπεζα
της Ελλάδας.

Ενόψει των ανωτέρω ο προεδρεύων καλεί το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον πρόεδρο,
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Στην ούτως ή άλλως δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και βιώνουν
καθημερινά οι Δήμοι της Χώρας μας, έρχεται να προστεθεί ξαφνικά η απόφαση της
κεντρικής διοίκησης να υποχρεώσει τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρουν τα ταμειακά τους
διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδας.
Είμαστε αντίθετοι με την παραπάνω ενέργεια και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί
εγκαίρως σχετική ενημέρωση και να ακολουθήσει ο απαιτούμενος διάλογος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, διαφωνεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για
τη δέσμευση των ταμειακών αποθεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Κυβέρνηση έθεσε μέσα σε δύο ημέρες σε διαβούλευση Κράτους – Αυτοδιοίκησης την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα αναδείξει το πρόβλημα, θα σχεδιάσει τον τρόπο
αντιμετώπισής του σύμφωνα με την οικονομική ταυτότητα κάθε Δήμου και θα οριοθετήσει
διαδικασίες συνεργασίας αντιμετώπισής του.
Θέτουμε στην Κεντρική Εξουσία την σταθερή μας βούληση να βοηθήσει και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση το Κράτος την δύσκολη περίοδο που διανύει, υπό την προϋπόθεση στήριξης
του ρόλου και της θέσης που της ανήκει βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των
φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπερψηφίστηκε ήδη από τα
κόμματα της συμπολίτευσης, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Ζητάμε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου να εκθέσει στους
εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, τον σχεδιασμό πίσω από τη μεταφορά των διαθεσίμων των Δήμων,
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη
της χώρας και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνεργασίας και συνοχής και θα συνεχίζει να
πράττει το ίδιο.
Η αυτοδιοίκηση παλεύει κι αγωνίζεται με χρηστή διοίκηση και εξορθολογισμό των
οικονομικών της, ν΄ ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια και τιμιότητα στο θεσμικό της ρόλο,
δυστυχώς, μ΄ ελάχιστους πόρους και υποστελεχωμένες δομές.
Το κράτος μπορεί να αναζητήσει πόρους κι από άλλες πηγές.
Ταυτιζόμαστε, λοιπόν, μέχρι νεοτέρας, με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των συλλογικών
μας οργάνων. Ζητάμε την απόσυρση της προωθούμενης Π.Ν.Π. και δηλώνουμε ότι μέχρι τη
συζήτηση του θέματος στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε, στη Χαλκιδική, 7 – 9 Μαΐου
τ.ε., δεν θα προχωρήσουμε στην μεταφορά των ταμειακών μας αποθεμάτων στην Τράπεζα
της Ελλάδας.
Κατά της απόφασης αυτής μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Κανάκης Εμμανουήλ
υπερψηφίζοντας την δική του πρόταση.
Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 112/2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα.
Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

