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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  29-06-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 100/2020       
 
ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου &Ελευθερίας) σήμερα 

την 29η του μήνα Ιουνίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε «δια 

ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε τακτική συνεδρίαση μετά από τη με Α.Π. 11022/25-06-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόμιμα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Καρράς Ευστράτιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μανωλόπουλος Βασίλης 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Σιδηρόπουλος Σάββας 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Σουσλόγλου Νικόλαος 

5 Ζυγανιτίδης Απόστολος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Κουσίδης Γεώργιος 11  

12 Γυμνόπουλος Κοσμάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραμίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 15  

16 Παπαδήμας Αναστάσιος 16  

17 Σεμερτζίδου Αγγελική 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Αποστολίδου Μαρία 19  

20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  

21 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 21  

22 Μύθυμη Ελένη 22  

23 Ράπτου Όλγα 23  

24 Σμήλιος Ηλίας 24  

25 Τσομπανοπούλου Μελίσα 25  

26 Καρασαρλίδου Σοφία 26  

27  27  

28  28  

 
 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, 

οι οποίοι απουσίαζαν. 

 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης «δια ζώσης 

κεκλεισμένων των θυρών» στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, 

σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως 

έκτακτα . 
 

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την εγκύκλιο 163/29-05-2020 με θέμα 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων». 

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα ελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες με γνώμονα την πρόληψη της 

μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση 

και στη λειτουργία των δήμων. Στο πλαίσιο παροχής έγκυρης πληροφόρησης για το νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης των δήμων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η 

δυνατότητα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς, υφίστατο ήδη στην κείμενη αυτοδιοικητική νομοθεσία και ειδικότερα στο 

άρθρο 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), υπήρξε 

πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα 

είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια 

τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.  

Ζήτησε απο το σώμα βάση της ανωτέρω εγκυκλίου να εγκρίνουν τον τρόπο και τον χώρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το σώμα ομόφωνα ενέκρινε της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων. Οι συνεδριάσεις  θα 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών στο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων. 

  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και  Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών  την 

από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου [: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών 

διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», (ΦΕΚ Α΄ 41/20-

04-2015), που κυρώθηκε με τον Ν. 4323/27-04-2015: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)», (ΦΕΚ  Α΄ 43/27-04-2015)], 

εκδοθείσα για την αντιμετώπιση «εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», επιχειρήθηκε να 
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επιβληθεί η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).  

Οι ρυθμίσεις της ΠΝΠ, εκτός από τον αιφνιδιαστικό τους χαρακτήρα, ήταν παντελώς αναιτιολόγητες και 

χωρίς καμμία τεκμηρίωση:  δεν ανέφεραν, ούτε καν υπαινικτικά, για ποιους συγκεκριμένους λόγους 

ήταν τόσο κατεπείγουσα και τόσο αδήριτη η ανάγκη μεταφοράς των πενιχρών ταμειακών διαθεσίμων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΤτΕ και γιατί αυτή η μεταφορά θα αποτελούσε ένα καθοριστικό μέτρο σωτηρίας 

και ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας, - δεν υπήρχε καμμία αιτιολογική έκθεση ή ανάλυση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με παράθεση συγκεκριμένων ποσών, τα οποία, μεταφερόμενα, από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των Δήμων και των Περιφερειών στα θυλάκια της ΤτΕ, θα μπορούσαν να 

τονώσουν τους διεθνείς «χρηματοδοτικούς ελιγμούς» της Κεντρικής Τράπεζας.  

Στο πνεύμα της ως άνω έωλης ΠΝΠ, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. 

Βούτσης εξαπέλυσε την 199/10-06-2015 εγκύκλιό του προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας, με την 

οποία ζητούσε, επιτακτικά, από τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες να μεριμνήσουν για την «αμελλητί 

συμμόρφωσή» τους προς το περιεχόμενο της κυρωθείσας με τον Ν. 4323/2015 ΠΝΠ.   

Παρά τις επανειλημμένες, έντονες διαμαρτυρίες του συνόλου του αυτοδιοικητικού κόσμου, για το ύφος και το 

ήθος της επιστολής αυτής, και παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματα πλήθους συλλογικών αυτοδιοικητικών 

οργάνων για την ανάκλησή της, μέχρι σήμερα η επιστολή αυτή ΔΕΝ έχει ανακληθεί και το περιεχόμενό της 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα «μελανό σημείο» στο αυτοδιοικητικό στερέωμα. 

Πάντως, οι όποιοι (προσχηματικοί και αόριστοι) λόγοι είχαν προβληθεί ως δικαιολογία για την έκδοση της 

ΠΝΠ πολύ σύντομα εξέλιπαν, καθώς ακολούθησε, ευθύς αμέσως, η δανειακή σύμβαση [Ν. 4334/16-07-

2015 : «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)»,  (ΦΕΚ  Α΄ 80/16-07-2015)], η εφαρμογή της οποίας κατέστησε τυπικά και ουσιαστικά 

περιττή την ανάγκη ερανισμού των διαθεσίμων των Δήμων και την δέσμευση και μεταφορά τους στην ΤτΕ 

(άλλωστε, το συνολικό ύψος των δημοτικών διαθεσίμων, είχε κριθεί εξ αρχής ως τελείως ανεπαρκές για την 

αντιμετώπιση των τότε αναγκών της Χώρας, - σύμφωνα με δηλώσεις τόσο του ίδιου του τότε Πρωθυπουργού 

κ. Α. Τσίπρα, όσο και των αρμοδίων εκπροσώπων της ΤτΕ). 

Μετά από σχετική νηνεμία δύο και πλέον ετών, η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΓΔΠ), με 

το οικ2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό της, ανέσυρε την ΠΝΠ του 2015 και 

ανακίνησε την υποχρέωση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στην ΤτΕ, 

προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται από τον ΟΔΔΗΧ για την σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων 

διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (repos).  ] 

Παρά τις νέες, επανειλημμένες διαμαρτυρίες και τα έντονα διαβήματα σύσσωμου του αυτοδιοικητικού 

κόσμου, η Κεντρική Εξουσία δεν έπαψε να εποφθαλμιά τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ και να απεργάζεται 

την καταστρατήγηση των συνταγματικών εγγυήσεων της αυτοτέλειας και αυτοδυναμίας τους.   

Έτσι, χωρίς να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ούτε μια από τις προδιαληφθείσες διατάξεις, που καθιέρωναν μια, 

εν τοις πράγμασιν ατελή, υποχρέωση των ΟΤΑ να μεταφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμά τους στην ΤτΕ, με το 

άρθρο 80 του Ν. 4549/2018 (: νόμος για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-

2022», ΦΕΚ  Α΄ 105/14-06-2018, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει -και παγιώνει- την μείωση, τόσο των 

πόρων, όσο και του προσωπικού των ΟΤΑ), τροποποίησε το άρθρο 69Α του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  Α΄ 143/28-

06-2014), επαναλαμβάνοντας, ανακεφαλαιώνοντας και συστηματοποιώντας όλες τις προηγούμενες διατάξεις, 

για τον «Ενιαίο Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου» του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέποντας (§ 10), για μια 

ακόμη φορά την υποχρεωτική υπαγωγή των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 

«συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού», στην ΤτΕ, 

καθιερώνοντας (§ 16) «ποινολόγιο», και εξουσιοδοτώντας (§ 20) τον Υπουργό Οικονομικών, για την έκδοση 

απόφασής του με την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας υπαγωγής στην ταμειακή 

διαχείριση της ΤτΕ, της απόληψης ποσών από αυτήν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ.   

Βάσει της παρασχεθείσας, με το ως άνω άρθρο 80 του Ν. 4549/2018, εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, εκδόθηκε η 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 194), που αποτελεί και την πρώτη εκτελεστή 
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διοικητική πράξη σε όλη αυτή την επιχείρηση άλωσης των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ. Κατ’ αυτής (και 

κατά των ΥΑ  που την διαδέχθηκαν) η ΚΕΔΕ, ΠΕΔ και Δήμοι της Χώρας άσκησαν αιτήσεις ακυρώσεως 

ενώπιον του ΣτΕ. 

Με την επίκληση άλλοτε της τότε προεκλογικής και εκλογικής περιόδου και άλλοτε της ανάγκης 

«λειτουργικής και τεχνικής προσαρμογής» των ΟΤΑ «στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους στο θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου», με νεότερες ΚΥΑ μετατέθηκε η έναρξη 

ισχύος της «επίμαχης» ΚΥΑ, και της αντίστοιχης υποχρέωσης υπαγωγής των ΟΤΑ στην ΤτΕ, αρχικά για την 

01-07-2019 (με την 2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 ΥΑ), κατόπιν για την 01-09-2019 (με την 2/54366/ΔΛΓΚ/01-

07-2019 ΥΑ), και μετά για την 01-10-2019 (με την 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-08-2019 ΥΑ).   

Οι τελευταίες ΥΑ εξαρτούν ευθέως την συνέχιση, από 01-10-2019, της ομαλής ροής των τακτικών εσόδων 

των φορέων της Τ.Α. από την άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή (δηλαδή συμμόρφωση και 

υποταγή τους) στις επιταγές μιας, σαφώς αντισυνταγματικής και κατάφωρα αντιαυτοδιοικητικής σειράς 

διατάξεων, που πλήττουν  ανεπανόρθωτα την λειτουργία όλων των αυτοδιοικητικών φορέων. 

Προ αυτών των εξελίξεων (και κυρίως προ του φάσματος της διακοπής καταβολής των ΚΑΠ), οι ΟΤΑ είτε 

(στις λιγότερες περιπτώσεις) προέβησαν στο άνοιγμα λογαριασμού στην ΤτΕ, είτε (στις περισσότερες 

περιπτώσεις) έκαναν χρήση του (έως πότε ανοιχτού;) «παραθύρου» της δυνατότητας τήρησης λογαριασμού 

στο ΤΠΔ [καθώς το σχετικό πλαίσιο απαλλάσσει (έως πότε όμως;) από την υποχρέωση κατάθεσης στην ΤτΕ 

όσους έχουν κατατεθειμένα τα διαθέσιμά τους στο ΤΠΔ]. 

Οι ασκηθείσες αιτήσεις ακυρώσεως απορρίφθηκαν συλλήβδην από το ΣτΕ. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη 

να μελετηθούν ενδελεχώς και να αναλυθούν λέξη προς λέξη, για τον εντοπισμό τυχόν «τρωτών» σημείων 

τους, επί των οποίων θα είναι δυνατό να θεμελιωθεί μια νέα αίτηση ακυρώσεως (η άσκησή της μπορεί να 

«μεθοδευτεί», εφόσον υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία και ανάλογος συντονισμός, από την ΚΕΔΕ). 

Όμως, μέχρι την επαναφορά του θέματος στο ΣτΕ, ισχύουν οι επίμαχες ΥΑ και είναι ενεργές οι 

υποχρεώσεις των ΟΤΑ για την μεταφορά των διαθεσίμων τους στην ΤτΕ (εφόσον δεν τηρούν λογαριασμό 

στο ΤΠΔ). Το σημαντικότερο: ισχύει, τυπικά (και τίποτε δεν εμποδίζει να εφαρμοστεί και στην πράξη) το 

αυστηρό και οδυνηρό «ποινολόγιο», που απειλεί όσους δεν συμμορφώνονται προς τις ως άνω ρυθμίσεις.  

 

Γι αυτό απαιτείται να αναληφθεί πολιτική -αυτοδιοικητική «σταυροφορία», ώστε: 

(α) να επαναδιατυπωθούν οι διατάξεις του άρθρου 69.Α. του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 80 § 1 του Ν. 4549/2018, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της εφαρμογής του οι 

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

(β) να ανακληθούν 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 ΥΑ (Β΄ 104), 2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 ΥΑ (Β΄ 568), 

2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 ΥΑ (Β΄ 2680) και η 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-08-2019 ΥΑ (Β΄ 3389), στο μέρος που 

αφορούν στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και  

(γ) να ανακληθεί (επιτέλους!) η 199/10-06-2015 εγκύκλιος του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Βούτση, 

ώστε να πάψει να υπάρχει στο διοικητικό στερέωμα η, επονείδιστη για την Δημόσια Διοίκηση και άκρως 

προσβλητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγγελία περί «αμμελητί συμμόρφωσης» των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού της Χώρας στους ορισμούς μιας, όπως αποδείχτηκε, έωλης και καταφανώς αντισυνταγματικής 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Ζητώ την εισαγωγή του συγκεκριμένου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Η σημερινή 

κυβέρνηση, η οποία ήταν αντίθετη ως αξιωματική αντιπολίτευση προς την από 20.4.15 ΠΝΠ και τις εξ αυτής 

εν συνεχεία εγκυκλίους, καλείται, έαν θέλει να είναι συνεπής στις προηγούμενες διακηρύξεις της, να παρέμβει 

θεσμικά και με νέα νομοθετική ρύθμιση να αποκαταστήσει την υφιστάμενη θεσμική αταξία. Να αποκαταστήσει 

την θεσμική (εκ του Συντάγματος) αυτοδιοικητική τάξη. Να άρει το αδιέξοδο το οποίο δημιουργήθηκε από τις 

αποφάσεις του ΣτΕ.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 

σχετικές διατάξεις, 



ΑΔΑ: ΨΒΓΤΩΨΕ-0Α5 
 

 

                                           

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Απαιτεί να αναληφθεί πολιτική -αυτοδιοικητική «σταυροφορία», ώστε: 

(α) να επαναδιατυπωθούν οι διατάξεις του άρθρου 69.Α. του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 80 § 1 του Ν. 4549/2018, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της εφαρμογής του οι 

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

(β) να ανακληθούν 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 ΥΑ (Β΄ 104), 2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 ΥΑ (Β΄ 568), 

2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 ΥΑ (Β΄ 2680) και η 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-08-2019 ΥΑ (Β΄ 3389), στο μέρος που 

αφορούν στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και  

(γ) να ανακληθεί (επιτέλους!) η 199/10-06-2015 εγκύκλιος του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Βούτση, 

ώστε να πάψει να υπάρχει στο διοικητικό στερέωμα η, επονείδιστη για την Δημόσια Διοίκηση και άκρως 

προσβλητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγγελία περί «αμμελητί συμμόρφωσης» των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού της Χώρας στους ορισμούς μιας, όπως αποδείχτηκε, έωλης και καταφανώς αντισυνταγματικής 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

  

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  30 - 06 - 2020 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

 


