
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 8/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  83 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης- ψηφίσματος σχετικά με τη μεταφορά 

                                                                      ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων της Γενικής 

                                                                      Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της 

                                                                      Ελλάδος »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 23
η
  του μηνός   

Απριλίου  του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  13.30  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 2804/23-4-2015  εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα έντεκα 

(11), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

3. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο 

οποίος αφού ενημέρωσε το Σώμα για τη συμμετοχή του στο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ και για τα θέματα 

που τέθηκαν μετά την ενημέρωση των μελών για την αριθμ. 41/20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου  με θέμα: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση  στην Τράπεζα της Ελλάδος»  έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την παρακάτω γραπτή εισήγηση επί του θέματος: 

«Κατόπιν της αριθμ. 41/20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγουσα 

ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση 

στην Τράπεζα της Ελλάδος», καταθέτω στο Σώμα την παρακάτω εισήγηση:  

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Πάτμου είναι έτοιμος να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια και 

στην ανάγκη της Χώρας  και της κοινωνίας, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο 

χρονοδιαγράμματος και τρόπου διάθεσης των χρηματικών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. 

Πάνω απ’  όλoυς  και όλα είναι η Πατρίδα. 

Μέχρι όμως να καταστεί σαφής ο τρόπος και ο χρόνος χρησιμοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων των 

Ο.Τ.Α, συντασσόμαστε με την απόφαση της ΚΕΔΕ, δηλαδή τη μη εφαρμογή της Πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου που αναγκάζει τους ΟΤΑ να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της 
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Ελλάδας, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή  λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών μας  καθώς και η 

δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη λειτουργία του. 

  Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου θα συντονίζει τις περαιτέρω ενέργειές του σύμφωνα  με τις 

αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε),  δεσμεύει τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών 

διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και καλεί τα Διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου 

Πάτμου να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις. 

Παρακαλώ το Σώμα για τη λήψη της  σχετικής  απόφασης- ψηφίσματος» . 

   Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαυρωνάς Σπυρίδων ο οποίος 

κατέθεσε στο Σώμα την παρακάτω γραπτή εισήγηση: 

   «Ως Δημοτική Αρχή πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αίσθημα ευθύνης αλλά και επιφύλαξη το 

συγκεκριμένο χειρισμό της κυβέρνησης, η οποία όφειλε να ενημερώσει και να διαβουλευτεί με τους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αυτοτελής οικονομικά, δημοσιονομικά και διοικητικά, 

στοχεύοντας στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη συλλογικότητα κλπ αποτελώντας το βασικό 

συντελεστή στη συλλογική εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. 

Τόσα χρόνια δεν αντιτάχθηκαν στις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επί 

πέντε χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκοβαν συνεχώς χρηματοδότηση και προσωπικό από την 

Αυτοδιοίκηση, υπονόμευαν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ  και με Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου εισήγαγαν θεσμούς όπως το μνημονιακό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας 

ΟΤΑ. 

Όλοι αυτοί που οδήγησαν το θεσμό στην εντατική χύνουν κροκοδείλια δάκρυα υπερασπιζόμενοι 

δήθεν την Αυτοδιοίκηση. 

Στην παρούσα περίοδο η κυβέρνηση βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Δίνει τη 

μάχη ώστε να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, χωρίς να πάρει υφεσιακά μέτρα, χωρίς 

να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και συντάξεων και νέες απολύσεις. 

Η απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος 

σκοπεύει με ένα προσωρινό χειρισμό, να διευκολύνει την βραχυπρόθεσμη ταμειακή ρευστότητα ώστε 

να ξεφύγει η χώρα από το ασφυκτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές μας. 

Κατά τρόπο μάλιστα που συμφέρει και οικονομικά τους ΟΤΑ (με μεγαλύτερο επιτόκιο) και είναι και 

ασφαλέστερος (τοποθέτηση στην τράπεζα της Ελλάδος). 

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν σημαίνει, ούτε μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της 

αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της κυβέρνησης με 

τους αιρετούς των Δήμων και των περιφερειών και τα συλλογικά τους όργανα. 

Η αυτοδιοίκηση, όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να συμβάλει στις εκρηκτικές 

ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι σε συνεργασία με την 

κυβέρνηση θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα συνδράμει στον αγώνα της και θα 

αντιδράσει ανάλογα. 

Ιδιαίτερα όταν αυτή η ενέργεια της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων εντάσσεται στο πλαίσιο 

της μη υποχώρησης απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται από τους «δανειστές» και τους «θεσμούς», 

όπου με εργαλείο την πιστωτική ασφυξία , προσπαθούν να σύρουν τη χώρα μας σε άνευ όρων 

υποχωρήσεις και στην υπογραφή νέου μνημονίου. 

Όσοι επιθυμούν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα να το πουν 

ξεκάθαρα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία που αισθάνεται για 

πρώτη φορά μετά από χρόνια λιτότητας και μνημονίου να δίνεται από ελληνική κυβέρνηση μία 

ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας του λαού μας.   

Όλοι και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά,  ότι είμαστε στην 

ίδια βάρκα. Ή μαζί θα περάσουμε απέναντι ή μαζί θα βουλιάξουμε. 

Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς πανικό, πρέπει να κατανοήσουμε και να υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που 

θα επιτρέπει στο κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του και να σταθούμε στο 

πλευρό της κυβέρνησης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση».  
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Έπειτα ο πρόεδρος εισηγήθηκε στο Σώμα την ψήφιση της εισήγησης του κ. Δημάρχου και κάλεσε τα 

Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του , 

 Την εισήγηση του κ. προέδρου 

 Την εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπ. 

 Την αριθμ. 41/20-4-2015 Π.Ν.Π  

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Την έκδοση της παρακάτω  απόφασης –ψηφίσματος σχετικά με την αριθμ. 41/20-4-2015 Π.Ν.Π με 

θέμα: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης προς επένδυση  στην Τράπεζα της Ελλάδος» :  

 

 «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Πάτμου είναι έτοιμος να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια και 

στην ανάγκη της Χώρας  και της κοινωνίας, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο 

χρονοδιαγράμματος και τρόπου διάθεσης των χρηματικών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. 

Πάνω απ’ όλους και όλα είναι η Πατρίδα. 

Μέχρι όμως να καταστεί σαφής ο τρόπος και ο χρόνος χρησιμοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων των 

Ο.Τ.Α, συντασσόμαστε με την απόφαση της ΚΕΔΕ, δηλαδή τη μη εφαρμογή της Πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου που αναγκάζει τους ΟΤΑ να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της 

Ελλάδας, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή  λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών μας  καθώς και η 

δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη λειτουργία του. 

  Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου θα συντονίζει τις περαιτέρω ενέργειές του σύμφωνα  με τις 

αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε),  δεσμεύει τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ αυτού να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών 

διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και καλεί τα Διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου 

Πάτμου να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις». 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  83/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                       Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Γρύλλης Π. 

                                                                Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Κλεούδη Ανθούλα 

                                                               Μαυρωνάς Σπ.-Σκεμπές Ι.-Τουρτουλής Διαμ.      

                                                                                                                                                           

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 23/4/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 

ΑΔΑ: 6ΘΩ2ΩΞΦ-ΝΝΑ


		2015-04-23T16:06:00+0300
	Athens




