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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  211 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/28.09.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/09/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11487/22.09.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6.Κακανάκης Ευάγγελος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 7.Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Αξιώτης Χρήστος  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθµ.2/66965/∆Λ∆ της 
13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε θέµα 
«Μεταφορά διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις οµάδες 
λογαριασµών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260-
Ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  εισήγηση   του 
∆ηµάρχου   η  οποία έχει ως εξής:    
 
 
Έρχεται ξανά στο προσκήνιο η απαίτηση της κυβέρνησης για µεταφορά των 
ταµειακών διαθέσιµων-αποθεµατικών των δηµόσιων οργανισµών , ανάµεσα 
τους και των ∆ήµων στην τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για την ίδια 
απαράδεκτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κατέθεσε η κυβέρνηση το 
2015 , που εντάσσεται στις ίδιες µνηµονιακές υποχρεώσεις που υπηρετούν 
τους στόχους του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου . 
Μάλιστα το θέµα επανέρχεται εν µέσω απειλών και εκβιασµού της 
κυβέρνησης για ενδεχόµενες κυρώσεις στους δηµάρχους διακοπή 
χρηµατοδότησης κ.α. Πρόκειται για καθαρά προκλητική ενέργεια .  
Το επιχείρηµα που επιδιώκει να παρουσιάσει η κυβέρνηση σχετικά µε τους 
όρους του δανεισµού είναι προσχηµατικό και υποκριτικό . Είναι η ίδια 
κυβέρνηση που στήριξε µε νύχια και µε δόντια,  µε δισεκατοµµύρια από τις 
τσέπες του ελληνικού λαού το τραπεζικό σύστηµα. Είναι η ίδια κυβέρνηση 
που έφτασε την χρηµατοδότηση των ΟΤΑ στα χαµηλότερα επίπεδα που 
υπήρξε ποτέ πριν και µετά την κρίση , πριν και µετά το µνηµόνιο. 
Τα ταµειακά διαθέσιµα των ∆ήµων αφορούν χρήµατα που πρέπει να 
κατευθυνθούν σε απολύτως απαραίτητες δράσεις για την ανακούφιση της 
ελληνικής λαϊκής  οικογένειας , για έργα που ανταποκρίνονται στις 
προτεραιότητες και τιε ανάγκες της. Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 
της κυβέρνησης επιδιώκεται να στηθεί άλλος ένας ελεγκτικός µηχανισµός που 
θα εγκρίνει ή µη την εκταµίευση των ποσών αυτών ανάλογα µε τους στόχους 
των µνηµονίων και την πορεία των αξιολογήσεων. 
Το δηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής όπως και πλήθος άλλων ∆ήµων 
καταδίκασε το 2015 και αρνήθηκε  να εκτελέσει τα απαιτούµενα της πράξης 



νοµοθετικού περιεχοµένου. Την ίδια στάση και αποφασιστικότητα  καλούµε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να κρατήσει και τώρα . 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κυρίου  Κοντόσταυλου Γεώργιου   
ο οποίος ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ  

 
΄ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
 

Την «Μεταφορά διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις 
οµάδες λογαριασµών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 
260-Ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) 
Αξιώτης Χρήστος 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 15)Καµπάκας 
Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 18) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19)Κατσαρέλης Νικόδηµος 20) Γαβρίλης Γεώργιος 
. 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      28/09/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


