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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 27-04-2015
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690
Αριθµός απόφασης : 114 / 2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της από 20/4/2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
Κυβέρνησης (κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων της Γεν.
Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Απριλίου έτους 2015
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από την 5472/24-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Εµεινίδης
Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος,
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία,
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή,
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης,
Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης αλλά παρέστη
µόνο η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.
Ο πρόεδρος αφού αναφέρεται στον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης καλεί τα µέλη να
τοποθετηθούν επι του θέµατος. Οµόφωνα γίνεται αποδεκτός από το σύνολο των µελών ο έκτακτος
χαρακτήρας της συνεδρίασης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος παρουσιάζει αναλυτικά
στα µέλη την πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τις ενέργειες που ακολούθησαν από τη πλευρά των
∆ηµάρχων, της ΠΕ∆ΚΜ και της ΚΕ∆Ε, αναφέρεται τόσο στον χαρακτήρα της ΠΝΠ στηλιτεύοντας την
µεθόδευση της Κυβέρνησης, η οποία µε τέτοιου είδους καταδικαστέες ενέργειες, τις οποίες ως
Αντιπολίτευση καταδίκαζε µε τον πλέον αποφασιστικό τρόπο, διασαλεύει τα θεµέλια της θεσµικής
λειτουργίας του Κράτους ∆ικαίου και επισηµαίνει τις συνέπειες που θα έχει για το ∆ήµο µας η ΠΝΠ, για
τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές και την λειτουργία των κοινωνικοπρονοιακών δοµών, τις οποίες
οδηγεί σε παραλυσία.
Προτείνω, συνεχίζει ο ∆ήµαρχος, να εναρµονισθούµε µε τις ληφθείσες αποφάσεις της ΚΕ∆Ε καθώς και
το Ψήφισµα – απόφαση της ΠΕ∆ΚΜ µε το οποίο καταγγέλλεται ως απαράδεκτη η µεθόδευση της
Κυβέρνησης και η απόφαση της να προχωρήσει στην έκδοση της ΠΝΠ κρίνοντας ως µη ικανοποιητικές
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της παρασχεθείσες από τον αρµόδιο υπουργό εξηγήσεις, και θεωρώντας ως απαράδεκτη την πρακτική
της επιβολής των απόψεων της κεντρικής εξουσίας στην Αυτοδιοίκηση.
Να περιµένουµε µέχρι την 7η Μαϊου που θα πραγµατοποιηθεί το τακτικό συνέδριο της ΚΕ∆Ε όπου θα
αποφασιστεί η θέση των ∆ήµων σχετικά µε την παραπέρα πορεία µας, οπότε και θα επανέλθουµε
έχοντας υπόψη µας και τα νέα δεδοµένα.
Ο κος Κυριλλίδης (εκφράζοντας καθαρά προσωπική άποψη) λέει ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση σήµερα εφόσον αναµένονται εξελίξεις, να περιµένουµε να υπάρξει
αποκρυσταλλωµένη κυβερνητική απόφαση και στην συνέχεια να τοποθετηθούµε. Απέχω.
Ο κος Καζαντζίδης (παράταξη «Οραµα για το Μέλλον») συµφωνεί επίσης ενόψει των επικείµενων
εξελίξεων να περιµένουµε και να επανέλθουµε όταν θα έχουµε ξεκάθαρα δεδοµένα. Απέχουµε.
Ο κος Λαδάς Παράσχος (παράταξη «Ενότητα για Αλληλεγγύη και Ανατροπή») τοποθετείται αρνητικά
ως προς την ΠΝΠ, την κατανοεί όµως λόγω των κρίσιµων καταστάσεων που διέρχεται η χώρα. Τα
χρήµατα δεν πρόκειται να χαθούν, πρέπει όλοι να συµβάλλουµε στην διευθέτηση του σηµερινού
αδιεξόδου και να µην προχωρούµε σε εκµετάλλευση του θέµατος. Να περιµένουµε να ξεκαθαρίσει το
θέµα και να επανέλθουµε. Απέχουµε.
Η κα Λαϊνάκου Αφροδίτη, ζητά να παράσχουµε συνδροµή στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να βρεθεί
διέξοδος και συνηγορεί υπέρ της µεταφοράς των διαθεσίµων του ∆ήµου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο κος Νοτάκης (παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση») λέει ότι όλα γίνονται καθ΄υπόδειξη των δανειστών, η
ΠΝΠ οδηγεί στην µετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τοπική ∆ιοίκηση όπως σταθερά
καταγγέλλουµε ως παράταξη, της αφαιρεί την αυτονοµία και την ανεξαρτησία της. Είµαστε
επιφυλακτικοί απέναντι στις δηλώσεις της ΚΕ∆Ε και απέχουµε ζητώντας να µην δώσουµε χρήµατα
ούτε την 7η Μαϊου αλλά ούτε και στο µέλλον.
Ο κος Σµήλιος (παράταξη «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αµπελοκήπων και της Μενεµένης» λέει ότι
θα πρέπει να ζητήσουµε την κατάργηση των µνηµονίων, την διαγραφή του χρέους, έξοδο της Ελλάδας
από την ΟΝΕ και να αρνηθούµε την µεταφορά των χρηµάτων µας ούτε µέχρι την 7η Μαϊου αλλά ούτε
και στο µέλλον.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την ΠΝΠ της Κυβέρνησης, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,
τα ψηφίσµατα – αποφάσεις της ΚΕ∆Ε και της ΠΕ∆ΚΜ, την πρόταση του ∆ηµάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 21 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος,
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος,
Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης
Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου
Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα,
Σµήλιος Ηλίας) αποχή 9 (Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη –
Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), κατά 1 ((Λαϊνάκου Αφροδίτη).
Α). Συντάσσεται µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδος
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ενωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας
(επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση).
Β). Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη µεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφαση της να προχωρήσει
στην έκδοση Π.Ν.Π. µε την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξαρτησία του
θεσµού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο της.
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Γ). Μέχρι την σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.∆.Ε. της 7ης Μαϊου, όπου θα ληφθεί οριστική
απόφαση, να µην εφαρµόσει όσα προβλέπει η Π.Ν.Π. γιατί τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία όλων
των ∆ήµων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στην στοιχειώδη
λειτουργία τους.
∆). Μετά το συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε. της 7-9/4/2015 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα συνεδριάσει και θα
εκτιµήσει εκ νέου την κατάσταση.
Ε). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 114/ 2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αµπελόκηποι 28 - 4 - 2015
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος
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