
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους 

δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και 

ΔΕΝ παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 

ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 19ο  Ψήφισμα – απόφαση Δ.Σ. για την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Αριθμός Απόφασης :142  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 19ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε: «Κύριοι συνάδελφοι, πριν από μία εβδομάδα ο Δήμος Πολυγύρου συμμετείχε στην 

πρόσκληση της ΚΕΔΕ και προέβη στο συμβολικό κλείσιμο του Δημαρχείου ως αντίθεση στην 

υπό συζήτηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που αφορούσε τη δέσμευση 

των αποθεματικών των Δήμων και γενικότερα των δημοσίων οργανισμών, η οποία βεβαίως 

είχε τη σφοδρή αντίδραση τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Δημάρχων και των άλλων φορέων.  

Το αποθεματικό το οποίο έχουμε το είδατε, περισσότερο συμβολική συμπαράσταση 

προς την ΚΕΔΕ είναι το ψήφισμα το οποίο εισηγούμαι, το οποίο είναι προς την αγωνιστική 

κατεύθυνση η οποία έχει να λέει ότι θα πρέπει οι Δήμοι να αφεθούν αυτοδιοικητικά να κάνουν 

τη δουλειά τους, χωρίς να υπάρξουν αυξομειώσεις στα οικονομικά τους που δημιουργούν 

θέματα στον Προϋπολογισμό και εν πάση περιπτώσει στη λειτουργία τους. Εκτιμώ ότι μία 

τέτοια απόφαση-ψήφισμα μέσα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα ενδυναμώσει το όργανο 

της ΚΕΔΕ μέσα στο σύνολο των ψηφισμάτων, ούτως ώστε να συνεχίσει τη διεκδικητική της 

πορεία, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν παύει να είναι ένας αγώνας διεκδίκησης, με 

οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιαδήποτε συνθήκη.  

Ο ρόλος μας είναι πάντα ανταγωνιστικός προς την εκάστοτε κυβέρνηση και 

αποζητούμε ως αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσουμε τους περισσότερους δυνατούς πόρους για να 

μπορέσουμε να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο παροχών στους δημότες μας.  

Στόχος μας είναι δηλαδή μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση η δυνατότητα για παιδεία, 

η δυνατότητα για κοινωνικές παροχές, η δυνατότητα για υποδομές οι οποίες μας λείπουν και 

εκτιμούμε ότι μία τέτοια κατεύθυνση που δεσμεύει πόρους από την τοπική αυτοδιοίκηση –υπό 

οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι υπό τη μορφή των περικοπών που έχουν γίνει το 2010, το 2011 

κ.λπ., είτε υπό τη μορφή της δεσμεύσεως των αποθεματικών με τους ελαστικούς όρους που 

θέτει η κυβέρνηση– μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Πρέπει να διατρανώσουμε όλοι μαζί 

αυτήν την άποψή μας και να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί με 

πόρους, διότι ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής προσδίδει πάρα πολλά στο 

ελληνικό δημόσιο και παίρνει τα λιγότερα και, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η στάση μας θα πρέπει 

να είναι ομόφωνη κατά αυτών των ενεργειών. Με αυτό το σκεπτικό, καλώ το Σώμα να 

εναρμονιστεί με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. 

Αναστάσιο Κανταράς: «Αν άκουσα καλά τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο Δήμος Πολυγύρου δεν 

έχει αποθεματικά, δεν έχει διαθέσιμα. Αν είναι έτσι –και δεν θέλω να το αμφισβητήσω– η 

συμμετοχή του σε αυτήν τη διαδικασία είναι σχετικά περιττή.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ προσωπικά λέω, κι ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 

έκανα συγκεκριμένη τοποθέτηση, άρα αυτήν την τοποθέτηση μεταφέρω και εδώ και στην 

κρίση των φίλων και συναδέλφων της «Ενωτικής Κίνησης» να σταθούν έτσι και αλλιώς, ο 

καθένας δηλαδή είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί, δεν είναι μία group απόφαση της «Ενωτικής 

Κίνησης».  

Φυσικά και έκανα κριτική στο θέμα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του μη 

διαλόγου με τα όργανα της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αυτή ήταν η στάση μου και γι’ 

αυτό ψήφισα λευκό στην απόφαση της ΚΕΔΕ. Τα δύο αυτά έχουν ξεπεραστεί, με την έννοια 

ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γίνεται γιατί μία κυβέρνηση θέλει να έχει τη 

δυνατότητα να εφαρμόσει το περιεχόμενό της μέσα σε διάστημα 70 ημερών, έτσι ώστε να 

φέρει στη Βουλή μετά, να ψηφίσει δηλαδή νόμο για το περιεχόμενο και να καλυφθεί. Αν –
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προφανώς– δεν το κάνει μέσα στις 70 ημέρες, τότε εκπίπτει η ουσία του περιεχομένου της 

πρωτοβουλίας αυτής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ καταγράφω ερασιτεχνισμό της 

κυβέρνησης, γιατί 24 ώρες μετά ξεπεράστηκε η Πράξη γιατί ήρθε στη Βουλή ως τροπολογία 

και ψηφίστηκε, και ταυτόχρονα υπήρξαν συναντήσεις με τα όργανα και των Περιφερειών και 

της ΚΕΔΕ και μάλιστα δύο ώρες είδε ο πρωθυπουργός το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, έγιναν οι 

απαραίτητες διευκρινίσεις, εξηγήσεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν αυτές τις ενστάσεις 

που έβαλε η ΚΕΔΕ, δηλαδή δεν αφορά τους μισθούς, δεν αφορά τα ανταποδοτικά, δεν αφορά 

τα κληροδοτήματα, δεν αφορά μία σειρά προβλήματα που έβαλε. Στο τελευταίο Συμβούλιο 

έμεινε η εκκρεμότητα ότι στη σημερινή… Προφανώς υπάρχει στη Βουλή αυτή τη στιγμή, δεν 

το ξέρω, μία συζήτηση για την ΕΡΤ, ότι θα ερχόταν μία τροπολογία να καταγραφούν και να 

ψηφιστούν αυτά που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός και θα έρθουν και οι όποιες ενστάσεις 

υπάρχουν. Θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί δηλαδή το θέμα, με αυτήν την έννοια, και δεν έχει 

αντικείμενο να το συζητάμε. Προφανώς εάν οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού γι’ αυτά τα 

υπόλοιπα που  μένουν δεν επιβεβαιωθούν, κι εγώ θα είμαι απέναντι και θα καταγγείλω και θα 

καταδικάσω μία τέτοια πράξη». 

Ο κ. Βορδός απήντησε: «Γι’ αυτό προσπάθησα στην τοποθέτησή μου να πω ότι 

γενικότερα ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι –σε σχέση με την κεντρική διοίκηση 

πάντα– σε ρήξη και ανταγωνιστικός. Σας θυμίζω ότι προβήκαμε και στο κλείσιμο των Δήμων 

τότε στους μειωμένους πόρους, και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ένα ψήφισμα στην 

κατεύθυνση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να δεχτεί εν τη απουσία της, χωρίς διάλογο, 

αποφάσεις που την επηρεάζουν ζωτικά, υπό την έννοια ότι θίγονται οι Προϋπολογισμοί, ότι 

θίγεται η λειτουργία της… Ξέρετε πολύ καλά ότι αν ο Προϋπολογισμός τιναχτεί στον αέρα για 

τον α ή β λόγο υπάρχει σοβαρό δημοσιονομικό ζήτημα, πρέπει λοιπόν να προηγείται σε κάθε 

περίπτωση διάλογος κι αυτή η αντίδραση είναι αυτή η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να 

καταγραφεί υπό το πνεύμα που κι εσείς ορίσατε –είπατε δηλαδή ότι η απουσία διαλόγου είναι 

κατακριτέα σε οποιαδήποτε περίπτωση– και υπό το πρίσμα αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να 

καταγραφεί μία αντίδραση η οποία όντως πρέπει να υπάρξει και πιστεύω όλοι οι συνάδελφοι 

να συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει και από εμάς μία αντίδραση η οποία τουλάχιστον να 

είναι καταγεγραμμένη όσον αφορά στο πλαίσιο «κάτω τα χέρια από την τοπική αυτοδιοίκηση». 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. 

Αγγελική Χριστιανού: «Επειδή έχω την αίσθηση ότι διυλίσαμε τον κώνωπα και κατάπιαμε 

την κάμηλο, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω κάποια πράγματα. Η Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου ήταν απαίτηση της Τρόικας, των Θεσμών ή όπως αλλιώς θα βαφτιστούν 

αργότερα, δεσμεύει υποχρεωτικά τα ταμειακά διαθέσιμα δημοσίων φορέων. Η συγκυβέρνηση 

βάζει χέρι σε νοσοκομεία, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Δήμους, Περιφέρειες, ταμεία 

ασφαλιστικών φορέων, ΟΑΕΔ και άλλους οργανισμούς για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 

δανειστών και τρέχουσες ανάγκες του κράτους. Ο εσωτερικός δανεισμός που έρχεται με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι μορφή λιτότητας, αρπάζει πάλι μόνο από το λαό και 

αφήνει στο απυρόβλητο το κεφάλαιο που έχει και κατέχει.  

Για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν η ίδια η κυβέρνηση έφερε μία άλλη Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία διέγραψε μέχρι και στο 100% τα πρόστιμα, τους 

τόκους και κάθε είδους προσαύξηση που είχε επιβληθεί σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους 

για παραβάσεις όπως λαθρεμπόριο, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, απόκρυψη 

φορολογητέας ύλης, μη απόδοση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κ.ά. και ταυτόχρονα προχώρησε 

σε πληρωμή 500.000.000,00 € στην αμερικάνικη Lockheed Martin για επισκευή αεροσκαφών, 

για να ξέρουμε τι μας γίνεται.  
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Τα χρήματα που αρπάζουν με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι 

αναγκαίοι και κρίσιμοι πόροι που τους έχει πληρώσει ο ίδιος ο λαός από το υστέρημά του 

μέσω της φορο-επιδρομής και των ανταποδοτικών τελών και, αντί αυτοί οι πόροι να 

κατευθυνθούν στην κάλυψη των μεγάλων άμεσων αναγκών του λαού, καταλήγουν πάλι στις 

τσέπες των δανειστών. Πολλά είναι τα επιχειρήματα και τα διλήμματα που θα χρησιμοποιήσει 

και χρησιμοποιεί η συγκυβέρνηση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: μας λένε ότι το 

ταμείο είναι ένα, τι αυτοδιοίκηση, τι κρατικός φορέας, όμως στις δημοτικές εκλογές του 2014 

και πριν από τις βουλευτικές του 2015 οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν τις περικοπές 

των πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητούσαν αύξηση της χρηματοδότησης του κράτους 

προς τους Δήμους. Τώρα το ταμείο είναι ένα, τότε ήταν δύο.  

Κάποια στελέχη της συγκυβέρνησης επικαλούνται πως αυτά τα χρήματα που 

δεσμεύτηκαν υποχρεωτικά θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά για να πληρωθούν μισθοί, 

συντάξεις κ.λπ., από αυτό προκύπτουν τα εξής επικίνδυνα αντιλαϊκά διλήμματα: Να 

πληρωθούν μισθοί και συντάξεις ή να μείνει ανοιχτός ο παιδικός σταθμός; Να πληρωθούν 

μισθοί και συντάξεις ή να λειτουργεί ο τομέας της καθαριότητας; Να πληρωθούν μισθοί και 

συντάξεις ή να λειτουργούν τα προγράμματα πρόνοιας και το «Βοήθεια στο σπίτι»; Θέτουν 

έτσι ένα άθλιο δίλημμα, αναπαράγοντας τη λογική της έκπτωσης των λαϊκών αναγκών, δηλαδή 

καλούν το λαό, τους εργαζόμενους, να διαλέξουν τι θα χάσουν.  

Ένα άλλο ζήτημα είναι η θέση της ΚΕΔΕ: Ενώ με απόφασή της καταδίκασε την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου και θα την επανεξέταζε κατά τις 7 Μαΐου στο συνέδριό της, 

πολλοί αιρετοί άρχισαν από την αρχή αυτό το πράγμα να το μποϊκοτάρουν και να 

διαφοροποιούνται, όπως ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Πατούλης, που είπε «Εάν είναι για το καλό 

της πατρίδας, να δώσουμε και από τις τσέπες μας». Μήπως όμως αυτές οι απόψεις 

προετοιμάζουν το άλλοθι ώστε η ΚΕΔΕ να συναινέσει στην Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου; Άλλωστε, η ΚΕΔΕ έχει πλούσιο παρελθόν σε τέτοιες συναινέσεις: Χάρισαν τα 

χρέη του κράτους στους Δήμους (το 1996 με την ΟΝΕ χάρισαν 600.000.000,00 €, δηλαδή 

10.000.000.000 δραχμές τότε), δέχτηκαν τις περικοπές του Μνημονίου, υλοποίησαν τις 

ελαστικές μορφές εργασίας, άρα έχουν ένα παρελθόν, άρα απ’ ότι φαίνεται θα κάνουν γαργάρα 

και τούτη την Πράξη, να μη στηριζόμαστε λοιπόν και πολύ στη στάση της ΚΕΔΕ. 

Πατριωτισμός για εμάς, για τη «Λαϊκή Συσπείρωση», δεν είναι η αρπαγή των διαθέσιμων, 

δίκαιο και πατριωτικό είναι να μη συναινέσει κανένας Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος που 

σέβεται τη λαϊκή ψήφο, κανένας εργαζόμενος σε αυτήν τη χώρα, στην ανέντιμη μεταφορά των 

διαθεσίμων, στο παιχνίδι του εσωτερικού δανεισμού, στην κάλυψη των πιστωτών, να μη 

συμβιβαστεί δηλαδή στο να ξαναπληρώσει ο ίδιος ο λαός το λογαριασμό για το κεφάλαιο. 

Κανένας Δήμαρχος δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μεταφορά πόρων που 

έχουν πληρώσει με αίμα οι δημότες του για να πληρωθούν οι δανειστές δυνάστες, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν». 

Ο κ. Βορδός απήντησε: «Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να 

καταγραφεί η στήριξή μας ως προς το όργανο της ΚΕΔΕ, το οποίο έμαθε να δίνει διαχρονικά 

αγώνες υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η στάση και να 

καταγραφεί σαν αντίδραση από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι εκ των 

πραγμάτων θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε μία αντίθεση με την κάθε κυβέρνηση –είτε είναι 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας– διότι 

θεωρούμε για τον τόπο μας και πάντα πολεμούμε για το καλύτερο, είτε αφορά την παιδεία, είτε 
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αφορά την καθαριότητα, είτε αφορά την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Υπό αυτό το 

πνεύμα, νομίζω ότι θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε και να επαναλάβουμε τη στήριξη προς τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ, και βεβαίως να πούμε ότι σε οποιοδήποτε θέμα έρθει 

και θελήσει υπό οποιαδήποτε μορφή να θίξει τα κεκτημένα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μας 

βρει σύσσωμους αντίθετους». 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Λαφαζάνη: «Δεν 

διαφωνούμε επί της ουσίας, το ζήτημα είναι ότι εδώ και πέντε χρόνια οι Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου μας έχουν ξεζουμίσει. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση εδώ, ούτε τέθηκε κανένα ζήτημα 

κεντρικά από την ΚΕΔΕ, από κάποιο φορέα, να συζητήσουμε για τις Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Μιλάμε για δεκάδες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες ούτε καν 

πέρασαν και τη Βουλή. 

Μιλώ για Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που μας πάτησαν κάτω σαν σκουλήκια, 

δηλαδή μας πήγαν στο 50% των αποδοχών μας. Πήγαν την ανεργία στο 27%, το 60% των νέων 

με δύο και με τρία πτυχία είναι άνεργοι, δεν κουβεντιάσαμε τίποτα γι’ αυτά εδώ μέσα. 

Διαφωνώ ριζικά προσωπικά με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Στην παραίνεση του Προέδρου του Δ.Σ. να  αφήσουνε τη Βουλή και να μιλήσουνε για 

την τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε μία τέτοια 

διαδικασία, γιατί το θεωρώ γελοίο, ο κ. Κανταράς δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι το θέμα είναι 

ξεπερασμένο, οπότε δε συμμετέχει, και η κυρία Χριστιανού  δήλωσε ότι πρέπει να βγει ένα 

ψήφισμα, αλλά από εκεί και πέρα να είναι δεσμευτικό, στη λογική ότι ο δικός μας τουλάχιστον 

Δήμαρχος δεν θα υπογράψει μεταφορά αποθεματικών διαθεσίμων, ό,τι έχει, και μπορεί να έχει 

αύριο-μεθαύριο. Συμπλήρωσε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, αφορά τους δημότες, αφορά τον 

ιδρώτα τους και το αίμα τους, δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε έτσι. Δεν είναι μανιφέστα, είτε 

πολιτικές τοποθετήσεις».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την 81/22-04-2015 απόφαση  

του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ, τα έγγραφα της ΚΕΔΕ και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   

Την έκδοση ψηφίσματος  όπου καταγγέλλεται η Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική 

πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της, και με το οποίο : 

 Κρίνει θεσμικά απαράδεκτη την πρακτική της επιβολής των απόψεων της 

Κεντρικής Εξουσίας στην Αυτοδιοίκηση, μέσα από την ψήφιση Πράξεων 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 Αναμένεται άμεσα να προχωρήσει η νομοθετική τακτοποίηση των 

ζητημάτων που τέθηκαν στον Πρωθυπουργό, όπως μεταξύ άλλων η 

εξαίρεση των ανταποδοτικών τελών από τις προβλέψεις του Νόμου, η 

εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές 

δεσμεύσεις, η ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά 

ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και 

Δημάρχων,  να διασαφηνιστεί ο μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται η 

διαχείριση των χρημάτων μας μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, εφόσον 

αυτά κατατεθούν, να εξασφαλιστεί η άμεση ταμειακή διαχείριση όπως 
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γίνεται σήμερα από τις εμπορικές τράπεζες, να εξαιρεθούν τα διαθέσιμα που 

είναι στις συνεταιριστικές τράπεζες. Θεωρούμε θετική τη δέσμευση του 

Πρωθυπουργού ότι η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου θα είναι 

ολιγόμηνη και θα μετατραπεί σε προαιρετική κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. 

 Εάν δεν ολοκληρωθούν οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις για την 

αποδέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων θα αποφασίσουμε για την τελική 

μας στάση στις 7 Μαΐου, στο Συνέδριό μας, από το σύνολο της 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στο κυρίαρχο όργανό μας. 

 Να αναζητηθούν άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία βοήθειας των ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού τα οποία δεν προσβάλλουν την αυτοτέλεια, την καταστατική και 

συνταγματική τους θέση. 

Τέλος, δηλώνουμε τη στήριξη μας στην εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια, 

με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και την ευρωζώνη, 

ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. 

Αναστάσιος Κανταράς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λαφαζάνης για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 142/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 15-5-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 67ΦΩΩΞΜ-ΚΙΛ


		2015-05-18T13:47:25+0300
	Athens




