
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  27- 09 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 262/ 2017        
 
ΘΕΜΑ: Μεταφορά διαθεσίµων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις οµάδες 
Λογαριασµών Nο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/1997 και Nο 260-Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 21:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 19587/22-09-2017 
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 τέσσερις(24) και απόντες εννιά(09) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αποστολίδου Μαρία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Κυριλλίδης Γεώργιος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Κεσόγλου Παύλος 8 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Νοτάκης Ιωάννης 
10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Λαδάς Παράσχος 18  
19 Λαΐνάκου Αφροδίτη 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
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26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν  στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, δηλαδή ότι: µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ. 
2/69965/∆Λ∆/13.9.17 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών/ΓΛΚ, µε θέµα: «Μεταφορά διαθεσίµων 
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις οµάδες Λογαριασµών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 
2469/97 και Νο 260-Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος» καλούνται οι εποπτευόµενοι 
από το Υπουργείο Εσωτερικών Φορείς δηλαδή και οι ∆ήµοι να µεταφέρουν τα πλεονάζοντα κεφάλαιά 
και τα ταµειακά διαθέσιµά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας προς επένδυσή τους σε repos (συµβάσεις 
πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς) µε γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Άρθρο 15 παρ. 11 
υποπαρ. Ζ’ του ν. 2469/1997 όπως ισχύει).  
 
Ο δήµαρχος, αφού έλαβε το λόγο έθεσε υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου τα εξής: µε το έγγραφο αυτό 
γίνεται επανεκκίνηση της από 20.4.15 ΠΝΠ. Η ΚΕ∆Ε µε αποφάσεις του ∆Σ της, των Γ.Σ. και των 
Συνεδρίων της, η ΠΕ∆/ΚΜ αλλά και το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο είχαν ταχθεί τότε κατά της µεταφοράς 
των διαθεσίµων στην ΤτΕ (οι υπ’ αριθµ.114/15 και 184/15 Α∆Σ). Με βάση όσα είπε στην ∆ΕΘ ο κ. 
Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή σήµερα δεν βρισκόµαστε στο ασφυκτικό δηµοσιονοµικά περιβάλλον, στο 
οποίο βρισκόµασταν το 2015, δεν κατανοούµε σήµερα σε τί συνίσταται «η έκτακτη περίπτωση 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» (άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγµατος). Η ΠΝΠ του 
2015 και το συγκεκριµένο έγγραφο βάλουν ευθέως κατά του Συνταγµατικού προστατευτικού θεσµικού 
πλαισίου, µε το οποίο κατοχυρώνεται η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων. Επίσης ο 
∆ήµαρχος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το περιεχόµενο των από 20.4.15 και 22.4.16 εγγράφων της ΤτΕ και 
του από 18.4.16 εγγράφου του Ο∆∆ΗΧ. Στο έγγραφο του Ο∆∆ΗΧ µάλιστα µε έντονα γράµµατα (3η 
σελίδα, 4η παράγρ.) ρητά αναφέρεται: «Παρόλα αυτά τονίζεται ότι, ουδεµία παρελθούσα απόδοση δεν 
δύναται να διασφαλίζει το ύψος µελλοντικών αποδόσεων.». Η Τ.Α. τα τελευταία επτά έτη των 
µνηµονίων έχει υποστεί περικοπές των πόρων της σε ποσοστό 65% περίπου δηλ. όσο κανένας άλλος 
φορέας της γενικής κυβέρνησης. Τέλος τέθηκε υπόψη του ∆.Σ. ότι και το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε (20.9.17) και 
το ∆.Σ. της ΠΕ∆ΚΜ (27.9.17) τάχθηκαν κατά της µεταφοράς στην ΤτΕ. 

  
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις επικεφαλής και εκπροσώπων όλων των παρατάξεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε τις οποίες τάσσονται κατά της µεταφοράς των διαθεσίµων του ∆ήµου στην ΤτΕ. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των µελών,  
                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α) Να µην εφαρµόσει όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε 
θέµα την µεταφορά διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Να µην µεταφερθούν τα 
ταµειακά διαθέσιµα  του ∆ήµου στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
β) Θεωρεί επιβεβληµένη την άµεση κατάργηση της απαράδεκτης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
της 20-04-2015. 
 
γ) Να πραγµατοποιηθεί  άµεσα συνάντηση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος µε τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών. 

   
  δ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 262/2017. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 
                                                                            
                                                                
Ακριβές Απόσπασµα,  Αµπελόκηποι  28 - 09 - 2017 
 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


