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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 45  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/21.03.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 21η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 21/03/2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  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.3428/15.03.2019, 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. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Καµπάκας Αντώνης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Φασούλα Αλίκη  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Κακανάκης Ευάγγελος  
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 και προσδιορισµός ενεργειών µετά την 
έκδοση της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Γ.Χουλιαράκη σχετικά µε τα 
ταµειακά διαθέσιµα των ∆ήµων και µετά τη σχετική µε αριθµό 29/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία παραπέµπει το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του κ. 
Σταθάκη Ιωάννη για την Νοµική Υπηρεσία του ∆΄πηµου η οποία έχει ως εξής: 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                             Αριθ. πρωτ.:   3684       
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                              
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ 

αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β  ́ 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων και μετά τη σχετική 
με αριθμό 29/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παραπέμπει το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
*************** 

 

Με το από 20 Φεβρουαρίου 2019 ψήφισμα το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατήγγειλε - κατά 
πλειοψηφία - τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που εξαναγκάζει τους Δήμους και τις 

Περιφέρειες να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 29/2019 απόφασή της, παραπέμπει το θέμα 
της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β  ́104) 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της 

σπουδαιότητας και της μείζονος σημασίας του, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

3852/2010. 
Στα πλαίσια της αντίθεσής μας στην ως άνω απόφαση της κυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη και 

ανάλογες ενέργειες άλλων δήμων κατόπιν της σχετικής με το θέμα υπ’ αριθ. 135/2019 



απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και την γνωμοδότηση της ειδικής συνεργάτιδος - νομικού 

του Δημάρχου , που τάσσεται ρητώς υπέρ της  άσκησης ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ, κατά 
της ΥΑ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β  ́ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών, κατόπιν των επισημάνσεών της  ότι με την ως άνω Υ.Α. : 

1. Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Συντ. 102) διότι στερούνται την 
δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης των αποθεματικών και των ταμειακών τους διαθεσίμων, με 

αποφάσεις των οργάνων τους.  

2. Οι ΚΑΠ αποτελούν πόρους της αυτοδιοίκησης και επομένως πρέπει, νομικώς και οικονομικώς, 

να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ. Για την ταυτότητα του 
νομικού λόγου, λοιπόν, παραβιάζεται και ειδικώς ως προς τους ΚΑΠ η οικονομική αυτοτέλεια 

των ΟΤΑ.  

3. Η Υ.Α. δεν κάνει καμία διάκριση, όπως θα όφειλε, μεταξύ φορέων Γενικής Κυβέρνησης που 
απολαύουν οικονομικής αυτοτέλειας και φορέων που δεν απολαύουν του ειδικού 

προστατευτικού καθεστώτος της αυτοτέλειας.  

4. Η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς δεν 
εξυπηρετεί την ειλικρίνεια και ακρίβεια του προϋπολογισμού. 

5. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαιρέσεως επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς, με απόφαση 

της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ του ΥΠΕΣ και του ΓΛΚ επιτείνει την προσβολή της οικονομικής τους 

αυτοτέλειας, καθώς η απόφαση λαμβάνεται από κρατικά όργανα.  
6. Στην Υ.Α. δεν αναφέρεται κανένα απολύτως κριτήριο, που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για 

την εξαίρεση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς με αποτέλεσμα να 

επιτείνεται η αδιαφάνεια και να τίθενται οι προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των ΟΤΑ, ενόψει 
και της επικείμενης προεκλογικής περιόδου. 

7. Τέλος με τις διατάξεις της ΥΑ παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 

Τοπικής Αυτονομίας (ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1850/1989) και ιδιαίτερα το άρθρ. 9 αυτού 
σύμφωνα με το οποίο: « Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια της 

εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους μπορούν να διαθέτουν 

ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους». 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Να ασκηθούν ένδικα μέσα, συγκεκριμένα αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ 

αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β  ́ 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και  
2. Να ανατεθεί στον δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Προυσανίδη ο χειρισμός της υπόθεσης για 

λογαριασμό του Δήμου. 

 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

 

 
 

Σταθάκης Ιωάννης 
 

 
 
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  
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Να ασκηθούν ένδικα µέσα, συγκεκριµένα αίτηση ακύρωσης ενώπιον του 
ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/∆ΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και  
2. Να ανατεθεί στον δικηγόρο Αθηνών Ιορδάνη Προυσανίδη ο χειρισµός της 
υπόθεσης για λογαριασµό του ∆ήµου. 
 
 
 
 
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) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Φασούλα Αλίκη 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17) Λυκούδης 
Αλεβίζος 18) Κακανάκης Ευάγγελος 19) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 20) Γαβρίλης 
Γεώργιος . 
   
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     21/03/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


