ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 8ης έκτακτης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την 10960/22.4.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς
Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος Ιωάννης, 22.
Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας
Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29. Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 31. Ευσταθίου Αναστάσιος, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34.Πούλος
Ιωάννης και 35. Σόφης Γεώργιος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Καλούδης Κων/νος, 2. Κούρτης
Ανδρέας, 3. Γεωργίου Δημήτριο, 4. Κοκοτίνης Χρήστος,, 5. Αγαδάκος Γεώργιος και 6. Πίκουλα Αργυρώ, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης , ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης
του Δημότη κ. Αραμπατζής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καπλουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 145/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων
και Περιφερειών από την Κυβέρνηση.

Στην έναρξη της συζήτησης , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σεφτελής, ζήτησε την έγκριση
του Σώματος για την κατεπείγουσα πρόσκληση-συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010
επικαλούμενος αφενός την σοβαρότητα και κρισιμότητα του θέματος που αιφνιδιαστικά και

χωρίς

προειδοποίηση προέκυψε και αφετέρου την υλοποίηση της απόφασής του ΔΣ της ΚΕΔΕ για την σύγκλιση
έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα για την κατεπείγουσα πρόσκληση-συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλος Βασίλειος, που εισηγήθηκε το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π) της Κυβέρνησης με σκοπό τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και Περιφερειών
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επεσήμανε πως η Κυβέρνηση κατά τρόπο απαράδεκτο πήρε αυτήν την πρωτοβουλία, αφού αιφνιδιαστικά και
χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση αποφάσισε μονομερώς για την μεταφορά
τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Πράξη που πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.
Επίσης προχώρησε στην διαδικασία έκδοσης της Π.Ν.Π. χωρίς να έχει προσδιορίσει τις τεχνικές διαδικασίες
εφαρμογής της, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των Δήμων,
αφού τους στερεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε προγραμματισμό.
Η Αυτοδιοίκηση πάντα έκανε το χρέος της απέναντι στην χώρα και αυτό πρέπει να κάνει και σήμερα
που η πατρίδα μας δοκιμάζεται .
Με αυτήν την λογική ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει στα πλαίσια
της στήριξης της εθνικής προσπάθειας για την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές και
αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την υλοποίησή της Π.Ν.Π. να στηρίξει την εφαρμογή της.
Επίσης πρότεινε σύμφωνα και με την απόφαση της ΚΕΔΕ , να αναστείλει ο Δήμος την λειτουργία του την
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 από τις 12.00 έως τις 15.00 με εξαίρεση τις υπηρεσίες κοινωνικών παροχών , ως
ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη και αιφνιδιαστική μεθόδευση της Κυβέρνησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη και Σόφη, οι κ.κ. Κουρής και Αναγνώστου δήλωσαν
λευκό, ενώ ο κ. Ευσταθίου έχει αποχωρήσει κατά την ψηφοφορία)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της
Κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να έχει προηγηθεί
διαβούλευση και με τον τρόπο αυτό πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του
Θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο της.
Παράλληλα, επισημαίνουμε πως ο Δήμος μας είναι διατεθειμένος να στηρίξει την απόφαση της
Κυβέρνησης προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας.
Στις κρίσιμες στιγμές που περνά η χώρα μας, η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κάνει το χρέος της,
όπως έκανε μέχρι σήμερα
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται μετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις που θα
δοθούν μετά την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου να προχωρήσει στην υλοποίησή της.
Ο Δήμος μας ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για την απαράδεκτη και αιφνιδιαστική μεθόδευση της
Κυβέρνησης που πλήττει καίρια την ανεξαρτησία του θεσμού, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΔΕ,
συντάσσεται με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας και τους εργαζόμενους και την Παρασκευή
24/4/2015 θα αναστείλει τη λειτουργία του από τις 12:00 έως τις 15:00 με εξαίρεση τις υπηρεσίες
κοινωνικών παροχών.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24.4.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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