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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 112   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/19.06.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,19/06/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 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. 6158 /14.06.2018, 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. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 3. Λυκούδης Αλεβίζος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Κολοβού Κων/να 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Βοσκόπουλος Χρήστος  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  



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:  Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και απόφαση για την 
«Κατάρτιση µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής 
2019-2021» από τον ∆ήµο Καισαριανής 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο ψηφίσµατος το    
οποίο έχει ως εξής:    
 
 
 

Σχέδιο ψηφίσματος για το Μεσοπρόθεσμο 2019-2022 στους Δήμους 

Αρχές του Απρίλη 2018 στάλθηκε στους Δήμους και τις Περιφέρειες  εγκύκλιος του ΥΠΕΣ  με τίτλο 

«Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021». Η εγκύκλιος 

καλεί Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια  να υποβάλουν ισοσκελισμένα στόχους εσόδων -

εξόδων για τα έτη 2019-2022 και επισημαίνοντας  ότι αφορά τη συνεισφορά  δήμων και των 

Περιφερειών στη διαμόρφωση του σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022, με οδηγό τη δημοσιονομική 

προσαρμογή και τις απαιτήσεις για την "ανάπτυξη" υπέρ του κεφαλαίου.  

Όπως φαίνεται και από τις οδηγίες κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου, η Κυβέρνηση ζητά τη συναίνεση 

και τη δέσμευση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων στο αντιλαϊκό πλαίσιο της 

"επόμενης μέρας" όπου θεωρείται δεδομένο:  

• ότι θα  παραμείνει  καθηλωμένη η  κρατική χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών  τουλάχιστον 

μέχρι  το 2022,  

• ότι  θα παραμείνει και θα επεκταθεί ως βασικός πυλώνας των εσόδων των Δήμων και των 

Περιφερειών  τα κάθε είδους  ανταποδοτικά τέλη και φόροι, όσα δηλαδή προέρχονται από την 

τοπική φορολεηλασία. 

• ότι θα παραμείνουν  παγωμένες -στα όρια φτωχιάς  του 2018 - για τα επόμενα  τουλάχιστον 

4χρονια  κάθε είδους  κοινωνικές παροχές   και  οι πόροι για την  κοινωνική πολίτικη,   

• ότι το οποίο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και έργων θα σχεδιαστεί εφόσον το επιτρέψουν 

οι  αναπτυξιακές ανάγκες και η κερδοφορία  των  επιχειρηματικών ομίλων, μιας και με βάση την 

εγκύκλιο  η όποια χρηματοδότηση από  ΕΣΠΑ  και  ΠΔΕ έχει  ως αναφορά  τα ήδη ενταγμένα και  

εγκεκριμένα έργα.   

Η κυβέρνηση  όπως  και οι προηγούμενες απαιτεί από τα δημοτικά και περιφερειακά όργανα να 

ευθυγραμμιστούν άμεσα στις ράγες της ασκούμενης πολιτικής, που είναι ένα αντιλαϊκό σενάριο 



διαρκείας. ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ δεν λένε κουβέντα, επιβεβαιώνοντας τον κάλπικο χαρακτήρα της  

αντιπαράθεσης με αφορμή το νομοσχέδιο “Κλεισθενη Ι” και το εκλογικό σύστημα. Στα κύρια 

ζητήματα, αυτά της στήριξης της χρηματοδότησης  της τοπικής διοίκησης από τις τσέπες του λαού, 

της  μεγαλύτερης εμπλοκής  στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων,  στην  ανατροπή 

εργασιακών σχέσεων, στην καθήλωση των λαϊκών αναγκών, υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και 

συστράτευση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής δεν συναινεί στη λογική που θέλει του Δήμους να 

γίνονται πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί στην προώθηση μιας βαθειάς αντιλαϊκής 

πολιτικής. Δεν θα υπογράψει και δεν θα απαντήσει σε κανένα αντιλαϊκό "σενάριο".  

Ταυτόχρονα και με αυτή την αφορμή, προτάσσει τα αιτήματα που απαντούν στις σημερινές 

ανάγκες και αγωνίες των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων:  

• Πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό,   

• Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, προσλήψεις προσωπικού. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση σε κεντρικό - περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών και 

μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, σεισμούς -πυρκαγιές κλπ 

• Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές δομές στήριξης και φροντίδας του 

παιδιού, της οικογένειας, των γερόντων, για την λειτουργία των υπηρεσιών χωρίς 

ανταποδοτικά τέλη και φόρους.  

 
 
 
 
 
 
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  

Και µε την επισήµανση από το κ. Κοντόσταυλο Γεώργιο ότι δεν πρέπει να 
µηδενίζεται η προσπάθεια και το έργο της Κεντρικής ∆ιοίκησης 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

∆εν συναινεί στη λογική που θέλει του ∆ήµους να γίνονται πιο λειτουργικοί και 
αποτελεσµατικοί στην προώθηση µιας βαθειάς αντιλαϊκής πολιτικής. ∆εν θα 
υπογράψει και δεν θα απαντήσει σε κανένα αντιλαϊκό "σενάριο".  

Ταυτόχρονα και µε αυτή την αφορµή, προτάσσει τα αιτήµατα που απαντούν 
στις σηµερινές ανάγκες και αγωνίες των εργαζόµενων και των λαϊκών 
στρωµάτων:  



• Πλήρη χρηµατοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό 
προϋπολογισµό,   

• Μόνιµη σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα, προσλήψεις προσωπικού. 
• Σχεδιασµός και υλοποίηση σε κεντρικό - περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

υποδοµών και µηχανισµών δηµόσιας προστασίας από πληµµύρες, 
σεισµούς -πυρκαγιές κλπ 

• ∆ραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές δοµές στήριξης 
και φροντίδας του παιδιού, της οικογένειας, των γερόντων, για την 
λειτουργία των υπηρεσιών χωρίς ανταποδοτικά τέλη και φόρους.  

 

 

 

 

 
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) 
Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής 
Μιχαήλ   7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης 
Ιωσήφ   10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος 
Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 
15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17)Καµπάκας 
Αντώνιος  18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος,  . 
   
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     19/06/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


