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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  91/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(ΦΕΚ 41/20.04.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) ¨ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ¨ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.589/22-4-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα  τα 

15 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Βερικούκης Χρήστος (Προεδρεύων) 9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 10 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 11 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος 12 Σόντρας Ιωάννης 
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 13 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ίου Αναστάσιος 14 Φουνταλής Μιχαήλ 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 15 Χατζόγλου Ιωάννης 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)  7 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)  8 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ασκάλου Χρήστος  9 Πέτκος Χρήστος 

4 Ζδρου Αικατερίνη 10 Ταµβίσκου Ευτυχία 

5 Κούκος Γεώργιος 11 Τσιβόγλου Χρήστος 

6 Μάρκου ∆ιονύσιος 12 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης, λόγω 

απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες 

ψήφους. 

Ο Προεδρεύων ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

Προτείνω να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισµα σχετικά µε την Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου που αφορά τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ιωάννη Σόντρα, 

Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Αντώνιο Ρυσάφη, ∆ηµήτριο Γιώγα και ∆ηµήτριο 

Ταπαζίδη προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα. 

Κατόπιν, ο Προεδρεύων κ. Χρήστος Βερικούκης ανέγνωσε το ψήφισµα – απόφαση 

της ΚΕ∆Ε, το οποίο έχει ως εξής: 
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«Το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, συνεδρίασε σήµερα, 21/04/2015, εκτάκτως για να συζητήσει το ζήτηµα 

της ΠΝΠ µε την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α’ βαθµού να καταθέτουν τα 

ταµειακά τους διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη, παρουσία του Αν. Υπ. Οικονοµικών κ. ∆. 

Μάρδα, Προέδρων των Π.Ε.∆. και ∆ηµάρχων, το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.  

1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη µεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να 

προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., µε την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγµατικά 

κατοχυρωµένη ανεξαρτησία του θεσµού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον 

ρόλο της.  

2. Κρίνει µη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο ∆.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονοµικών , γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άµεσα την Π.Ν.Π. 

και στη συνέχεια, να ξεκινήσει µε πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειµένου 

να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού 

συµφέροντος.  

3. Καλεί τους ∆ήµους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

τους Συµβουλίου, µε σκοπό την έκδοση ψηφισµάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., 

τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόµενό της.  

4. Καλεί τις ∆ηµοτικές Αρχές όλης της χώρας και µέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου 

της Κ.Ε.∆.Ε. της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να µην εφαρµόσουν 

όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία όλων των ∆ήµων και 

των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη 

λειτουργία τους.  

5. Καλεί τους ∆ήµους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µαζί µε το 

προσωπικό τους, αρχής γενοµένης από την ηµέρα κατά την οποία θα έρθει προς 

συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου.  

6. ∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να εξαντλήσουµε κάθε πολιτική και νοµική δυνατότητα που 

θα µας δοθεί , µε σκοπό να ακυρώσουµε το περιεχόµενο της Π.Ν.Π.  

7. Καλούµε τους ∆ήµους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενηµέρωσης των 

πολιτών, χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο, προκειµένου να ενηµερωθούν οι 

δηµότες µε έγκυρο τρόπο για τις δραµατικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική 

οικονοµία και για κάθε επαγγελµατία η εφαρµογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής 

απόφασης.  

8. Ζητούµε άµεσα συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, προκειµένου να του θέσουµε τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί στη λειτουργία των ∆ήµων, η εφαρµογή της Π.Ν.Π.»  



 4 

Ενόψει των ανωτέρω ο Προεδρεύων κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το από 21/4/15 

Ψήφισµα - απόφαση της ΚΕ∆Ε καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 

65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

1. Καταδικάζει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της Κυβέρνησης σύµφωνα µε την 

οποία καθίσταται υποχρεωτική η µεταφορά των διαθεσίµων των ∆ήµων στην 

Τράπεζα της Ελλάδας και ζητά την άµεση κατάργησή της, θεωρώντας ότι τέτοιες 

ενέργειες πλήττουν ευθέως την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηµιουργώντας προβλήµατα στη λειτουργία των ∆ήµων.  

2. Ο ∆ήµος Έδεσσας και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Έδεσσας να µην προβούν σε καµία 

ενέργεια που προβλέπεται στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µέχρι τη λήξη του 

ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕ∆Ε (7-9 Μαϊου). 

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στην ΚΕ∆Ε, στον Πρωθυπουργό, στον 

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, στον Υπουργό Οικονοµικών,  στους Βουλευτές του Νοµού και στα 

Μ.Μ.Ε.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  91/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ  

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  28/4/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου  

Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   Φουνταλής Μιχαήλ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-    Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


