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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μήνα Μαίου του έτους 2015 και
ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 203/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 24-4-2015.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
9/24-4-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δέσμευση
των ταμειακών αποθεμάτων του Δήμου.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 5.00' μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7756/23-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε
σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

18) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

1) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

2) Αντωνίου Σωτήριος

19) Τσιούκης Λάμπρος

2) Διαμαντή Ευαγγελία

3) Αραμπατζής Δημήτριος

20) Βαρελάς Βάιος

3) Κουρκούνας Βασίλειος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Αμπαντζή Μαρία

4) Μαντζιάρας Παναγιώτης

5) Γιαννέλος Κλεομένης

22) Λάππας Σπυρίδων

5) Ντελής Ιωάννης

6) Γούλας Γεώργιος

23) Λέμμας Ευάγγελος

6) Γούλας Σωτήριος

7) Καπράνας Απόστολος

24) Χατζής Ηλίας

7) Μαρκινός Αθανάσιος

8) Κολοκύθα Άλκηστις

25) Κρανιάς Βασίλειος

8) Σχορετσανίτης Ηλίας

9) Λέκκας Αλέξανδρος
10) Μπακαλάκου Σωτηρία
11) Ξυλομένος Κωνσταντίνος
12) Σβάρνας Ιωάννης
13) Τάντος Μιχαήλ
14) Τίκας Τριαντάφυλλος
15) Ψημμένος Κωνσταντίνος
16) Παπαλός Κωνσταντίνος
17) Παπαγεωργίου Σταύρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με “Επί της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δέσμευση των ταμειακών αποθεμάτων
του Δήμου” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος έκανε λόγο για κατάλυση της αυτοδυναμίας των
Δήμων. Εξέφρασε την αντίθεσή του στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία
θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματική και με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς σημείωσε ότι έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση
για την εκμετάλλευση των ποσών.
2. Με την τοποθέτηση του Δημάρχου συμφώνησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ.
Κων.Παπαλός ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Αυτοδιοίκηση οφείλει να βοηθήσει την
κυβέρνηση αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με καθαρούς όρους. Επίσης πρότεινε να
ευθυγραμμιστούμε με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ όπως διαχρονικά κάναμε σαν Δημοτικό
Συμβούλιο.
3. Την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Λάππα ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που
επικρατεί στη χώρα και στην κρισιμότητα της απόφασης ενώ υπογράμμισε ότι δεν
κινδυνεύουν τα αποθεματικά κανενός δημόσιου φορέα και η ΠΝΠ είναι σύμφωνη με το
Σύνταγμα, αποτελεί ένα όπλο για την κυβέρνηση προκειμένου να δείξει στους δανειστές ότι
εξασφαλίζει την καταβολή μισθών και συντάξεων.
Δεν εκβιάζεται σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά η χώρα από τους δανειστές εταίρους και
τα εγχώρια συμφέροντα.
4.Την τοποθέτηση του κ. Λέμα ο οποίος εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην πρακτική
των κυβερνήσεων που νομοθετούν για ζητήματα της Αυτοδιοίκησης με πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου,συνιστά θεσμική εκτροπή και πλήττει ευθέως τη συνταγματική κατοχυρωμένη
ανεξαρτησία του θεσμού μας ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης η διαφύλαξη του κύρους των
θεσμών του κράτους μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας η επίκληση της
δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για να
προσφεύγουμε σε τέτοιες τακτικές.
5.Την τοποθέτηση του κ. Βασίλη Κρανιά ο οποίος αναφερόμενος στην κόντρα κυβέρνησης
-αιρετών έκανε λόγο για στημένο παιχνίδι, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τα μνημόνια
που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση.
6.Την τοποθέτηση του κ. Γεννάδιου ο οποίος διαφωνεί με τις πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου όταν γίνονται σε περιόδους εκτός πολέμου,αλλά εδώ πρόκειται για οικονομικό
πόλεμο και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει τα χρήματά της
τοποθετώντας τα στη γενική τράπεζα και όχι στις συστημικές και αυτό είναι δραματικό διότι
σημαίνει κούρεμα καταθέσεων κάτι που δεν ισχύει για την τράπεζα της Ελλάδος.
Σαν αιρετοί πρέπει να αναβαθμίσουμε την εικόνα της Τ.Α. για να μην αποτελεί πάντα τον
εύκολο στόχο.

7. Την τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου ο οποίος επισήμανε ότι οι πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου είναι αντισυνταγματικές και συνιστούν εκτροπή και στη συγκεκριμένη
περίπτωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική
αυτοτέλεια των ΟΤΑ γιατί άλλο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση η χώρα και παίρνουν τα
αποθεματικά όλα των άλλων φορέων αλλά όχι της Αυτοδιοίκησης γιατί είναι ένας θεσμός
συνταγματικά κατοχυρωμένος. Δεν διαφωνώ με τη μεταφορά των χρημάτων στην τράπεζα
της Ελλάδος γιατί προέχει η σωτηρία της χώρας που βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο και
όλοι θα πρέπει να συνδράμουν για να μη καταρρεύσει η χώρα και επομένως και η
Αυτοδιοίκηση.
8.Την τοποθέτηση του κ. Ξυλομένου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τους προβληματισμούς
του σχετικά με τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση για την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου, ότι οι καταστάσεις είναι κρίσιμες και για το καλό όλων πέρα από κομματικά
και οτιδήποτε άλλο πρέπει η κυβέρνηση να επιτύχει μία επωφελή συμφωνία όπως λέγεται
κατά κόρον με τους θεσμούς..
9. Την τοποθέτηση του Προέδρου των εργαζομένων στους ΟΤΑ κ. Αποστόλη Ταξιάρχη ο
οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τη διαδικασία της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου,να καταργήσει το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ χωρίς καμία ενημέρωση καμία
διαβούλευση και καμία ειδοποίηση. Ζητά την άμεση απόσυρση της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου και καλεί το Δ. Σ. να πάρει απόφαση να μην κατατεθεί ούτε ένα ευρώ από τα
χρήματα του Δήμου και καλούνται οι αιρετοί
σε συνεργασία με τους εργαζόμενους να
πάρουν αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις.
10.Την επιστολή του κ. Ηλία Σχορετσιανίτη ο οποίος απουσίαζε και ανέγνωσε ο Πρόεδρος, με
την οποία τάσσεται στο πλευρό του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής εφόσον αποφασίσουν
να εκπροσωπήσουν τους δημότες με ένα ΟΧΙ στην ΠΕΔ,την ΚΕΔΕ και την Κυβέρνηση.
11.Το σχέδιο του ψηφίσματος
αναγνώσθηκε από τον ίδιο

το οποίο κατέθεσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας και το οποίο

12. Το σχέδιο του ψηφίσματος το οποίο κατέθεσε ο κ. Βαρελάς με την προοπτική να γραφεί
στα πρακτικά για να φανούν οι δικές τους απόψεις και όχι να μπεί σε αντιπαράθεση με το
ψήφισμα του Δημάρχου, και το οποίο έχει ως ακολούθως:
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.
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 Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
΄Ολοι αυτοί που οδήγησαν τον θεσμό στην εντατική χύνουν σήμερα κροκοδείλια δάκρυα
υπερασπιζόμενοι δήθεν την Αυτοδιοίκηση.
Η απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων για την 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.
΄Οσοι επιθυμούν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα να
το πούν ξεκάθαρα, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία που
αισθάνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια λιτότητας και μνημονίου να δίνεται να δίνεται
από ελληνική κυβέρνηση μία ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας του λαού μας.
΄Ολοι και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης,όπως και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά,ότι είμαστε
στην ίδια βάρκα.΄Η μαζί θα περάσουμε απέναντι ή μαζί θα βουλιάξουμε.
Στο πλαίσιο αυτό χωρίς πανικό,κατανοούμε και υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα
επιτρέπει στο κράτος να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του και θα σταθούμε
στο πλευρό της Κυβέρνησης όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση.
13.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ του σχεδίου του ψηφίσματος του
Δημάρχου ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην του κ. Κρανιά Βασίλειου ο
οποίος καταψήφισε, παρών ψήφισε ο κ. Βαρελάς και η κ. Αμπαντζή η οποία ψήφισε
παρούσα.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος “Επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για
τη δέσμευση των ταμειακών αποθεμάτων του Δήμου”, το οποίο έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι απαράδεκτη
και πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της
Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο της.
Το Δ.Σ. Απαιτεί την ανάκλησή της. Ζητάει να υπάρξει διάλογος,επαρκείς εξηγήσεις από
τον Πρωθυπουργό και να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης.
Θεωρεί ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να υποστηριχθεί να της δοθούν περισσότεροι πόροι
για να μπορεί να ανταπεξέλθει στον ρόλο της και τις υποχρεώσεις και όχι να δεσμεύονται
και οι ελάχιστοι που σήμερα τις διατίθενται.΄Αλλωστε έχει ήδη συμβάλλει και με το
παραπάνω στην Εθνική προσπάθεια με τη μείωση των πόρων της κατά 60%.
Είναι αυτονόητο ότι η Αυτοδιοίκηση είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο και τη συνεργασία
με στόχο το κοινό όφελος,του συνόλου της χώρας και των τοπικών κοινωνιών.
Το Δ.Σ. ευθυγραμίζεται με την ΚΕΔΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Συμπαρίσταται
και συμμετέχει στον κοινό αγώνα για την προστασία των συμφερόντων της Αυτοδιοίκησης.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 203/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο8
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

