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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  7/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 83 /2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα  7η Φεβρουαρίου  2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/5646/1.2.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                  
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 36.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

41. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

5. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

6. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου, 
Εμμ.Στάγκας και Δ.Σαλαμαστράκης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α εκτός : Έγκριση της υπ΄αριθ.50/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συζήτηση και λήψη απόφασης 
και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 
υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 
194) του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με 
θέμα: « καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και 
ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του 
Ν.4270/2014 όπως ισχύει».  
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Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Σ.Διακοσταματίου ζητά από το Σώμα να 
προταχθεί το παρόν θέμα λόγω της σοβαρότητας του και επειδή 
συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα. Το Σώμα αποδέχεται την 
πρότασή του, οπότε το θέμα συζητήθηκε πριν τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης.   

Στη συνέχεια, εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.50/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την  
υπ΄αριθ.πρωτ. 2/6580/2019 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας   για το 
θέμα  που έχουν ως εξής: 

Απόφαση αρ.50/2019 Οικονομικής Επιτροπής 

Ο πρόεδρος είπε στα μέλη ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 72 
παρ.4 ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία «η οικονομική επιτροπή με 
ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο 
δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». Λόγω μείζονος σημασίας 
του θέματος «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός 

ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης 

αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του αναπληρωτή 

υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη» προτείνει να παραπεμφθεί στο 
δημοτικό συμβούλιο. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και 72 του Ν. 
3852/2010, 

• Την εισήγηση του προέδρου   
• Το άρθρο 72 παρ.4 του ν. 3852/2010 
• Την απόφαση 49/2019 (ΨΩ1ΦΩ1Ρ-ΓΗΕ) της οικονομικής επιτροπής 

με θέμα «Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 
έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Παραπέμπει το θέμα της αρμοδιότητας της «Συζήτηση και λήψη απόφασης 
και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. υπουργικής 
απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του 
αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη» στο δημοτικό 
συμβούλιο για τη λήψη απόφασης λόγω της  ιδιαίτερης σοβαρότητας του 
θέματος.   
 

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας: 

Θέμα « Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την 

έκδοση της υπ'αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 
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(ΦΕΚ Β' 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη», με την 

οποία αποφασίζεται ότι: 

     ΣΧΕΤ: α) Η απόφαση 135/31-01-2019 Δ.Σ. ΚΕΔΕ β) Εντολή κ. Δημάρχου 
 

         Α)Σύμφωνα με τη αναφερόμενη στο θέμα Υπουργική Απόφαση  αριθμ. οικ. 
2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β' 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
Γ. Χουλιαράκη», αποφασίσθηκαν για τους Δήμους της χώρας τα εξής: 
         -Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 
αυτής (από 24-01-2019) η υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής 
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
       -Η  μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων (όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρ. 11 της ΥΑ) στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
        -Η υποχρέωση των Φορέων όπως προβαίνουν σε συναλλαγές μέσω του 
ανωτέρω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και την 
πολυπλοκότητα και αναποτελεσματικότητα που δημιουργείται από τη διαχείριση 
των πόρων των Δήμων. 
       -Η υποχρεωτική πλέον απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που 
κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους 
OTA Α' και Β' Βαθμού, από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, στους παραπάνω λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
    -Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών», ελέγχεται και 
αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση κριτήρια, που 
ουσιαστικά περιορίζουν - αν όχι αποκλείουν - τη τήρηση λογαριασμών σε άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα πλην της ΤτΕ. 
    -Η παρακολούθηση από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του ΓΛΚ, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, των κινήσεων και των 
υπολοίπων των λογαριασμών των δήμων, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
-Η υποχρέωση των δήμων για έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας τηςΕλλάδος, 
του ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε περίπτωση 
απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 
υψηλότερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. 
 
         Β) Αναφορικά με τη παραπάνω Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με τη 
α΄σχετική απόφαση 135/31-01-2019 του Δ.Σ. της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων 
Ελλάδας, ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα εξής: 
 
      α)Να ζητήσει η Κ.Ε.Δ.Ε. άμεσα συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, 
ώστε να εκφραστούν οι άνω πολιτικές και νομικές απόψεις επί του θέματος, με 
αίτημα την ακύρωση της ισχύος της Υπουργικής Απόφασης για τους ΟΤΑ. 
        β) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνάντηση ή δεν γίνει δεκτό το αίτημα 
για την ακύρωση της άνω ΥΑ, να προβεί η ΚΕΔΕ σε άσκηση αίτησης ακύρωσης και 
αναστολής της ΥΑ ενώπιον του ΣτΕ.  
        γ)Να αποσταλούν επιστολές προς όλα τα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά όργανα, 
με τις οποίες θα ενημερώνονται για την κατάφορη παραβίαση της διοικητικής και 
οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα καθώς και για 
την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. 
        δ)Να ζητηθεί άμεση συνάντηση με τις συστημικές τράπεζες, την ένωση 
Συνεταιριστικών Τραπεζών και την ΟΤΟΕ για την από κοινού αντιμετώπιση των 
θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης. 
         ε) Να αποσταλεί άμεσα η απόφαση προς όλους τους δήμους της χώρας ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων επί του θέματος και για την 
άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ. 
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     Γ) Ειδικότερα η παραπάνω ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ελήφθη 
σύμφωνα : 
       α) Με την εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλη και των 
μελών του Δ.Σ. αυτής , σύμφωνα με την οποία η έκδοση και ισχύς της ως 
άνω ΥΑ καθιστά αδύνατη την λειτουργία των Δήμων και των νομικών τους 
προσώπων, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών τους 
υποθέσεων, παραβιάζει βάναυσα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της 
οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας αυτών. 
      β) Με τις  απόψεις των Νομικών Συμβούλων της Κ.Δ.Ε.Ε  που 
παραστάθηκαν στη συνεδρίαση, οι οποίοι τόνισαν ότι οι επιβληθείσες 
ρυθμίσεις με τους ν. 4270/2014, ν. 4323/2015, 4484/2017, και εν τέλει 
με τον ν. 4549/2018, αποτελούν αντισυνταγματικές παρεμβάσεις, καθόσον 
αφορά τους ΟΤΑ, η δε εκδοθείσα ΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 80 ν. 
4549/2018 ως εκτελεστή πράξη, προσβάλλει βάναυσα την κατοχυρωμένη εκ του 
Συντάγματος αυτοτέλεια των ΟΤΑ, καθόσον: 
    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 ΥΑ 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 ΥΑ 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 
ΕυρωπαϊκόςΧάρτης 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». 
 
    Δ) ΄Υστερα από τα παραπάνω και προσυπογράφοντας και ο υπογράφων τη 
προαναφερόμενη  Γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων της Κ.Ε.Δ.Ε.,   
γνωμοδοτώντας δηλαδή (άρθρο 72 παρ. 1.ιγ και παρ. 2 Ν. 3852/2010)  κατά  
πλήρη ταύτιση  τα ίδια ακριβώς με τα παραπάνω (ανωτ. Γ.β)  , εισηγούμαστε  : 
-Να ληφθεί απόφαση για την από κοινού με την Κ.Ε.Δ.Ε και άλλους Δήμους της 
χώρας ή και μεμονωμένα, άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως 
ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ'αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 
2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β' 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , 
Γ. Χουλιαράκη, και ταυτόχρονα να κατατεθεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της 
παραπάνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με σχέδιο δικογράφου που θα 
αποσταλεί από την ΚΕΔΕ. 
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4  του Ν.. 3852/2010 που 
ορίζουν ότι:  «Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την 
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απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της 
αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει 
ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.», λόγω της μείζονος 
σημασίας και της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος,  να γίνει παραπομπή  για 
οριστική λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Δράκος , Στ.Δράκος και Κ.Τρέχας, απουσίαζαν από τη ψηφοφορία για το 
θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση και ισχύς της ως άνω ΥΑ καθιστά 
αδύνατη τη λειτουργία των Δήμων και των Νομικών τους 
Προσώπων, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των 
δημοτικών τους υποθέσεων, παραβιάζει βάναυσα τις συνταγματικά 
κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας 
αυτών. Αφού άκουσε τις απόψεις των Νομικών Συμβούλων που 
παραστάθηκαν στη συνεδρίαση, οι οποίοι τόνισαν ότι οι επιβληθείσες 
ρυθμίσεις με τους ν.4270/2014, ν.4323/2015, 4484/2017 και εν τέλει με 
τον Ν.4549/2018, αποτελούν αντισυνταγματικές παρεμβάσεις, 
καθόσον αφορά τους ΟΤΑ, η δε εκδοθείσα ΥΑ κατ΄εξουσιοδότηση 
του άρθρου 80 ν.4549/2018 ως εκτελεστή πράξη προσβάλλει 
βάναυσα την κατοχυρωμένη εκ του Συντάγματος αυτοτέλεια των 
ΟΤΑ, καθόσον: 
 

1. Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
(Συντ.102) διότι στερούνται τη 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, 
νομικών και οικονομικώς, να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως τα 
ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ. Γι την ταυτότητα του νομικού λόγου, 
λοιπόν, παραβιάζεται και ειδικώς ως προς τους ΚΑΠ η οικονομική 
αυτοτέλεια των ΟΤΑ. 

3. Η ΥΑ 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 ΥΑ 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 
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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 άρθρο 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»   

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς 
και τις θέσεις όλων των παρατάξεων, ύστερα από διαλογική συζήτηση και  
έχοντας υπόψιν την υπ΄αριθ.50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία παραπέμφθηκε η λήψη απόφασης επί του σχετικού ζητήματος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Σώματος, 
 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

Α)κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 
Κ.Πότσου ο οποίος ψήφισε «κατά» 
 
Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του 
θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με 
την υπ΄αριθ.82/7-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. 
 
Β)Ομόφωνα  
Την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ 
κατά της υπ΄αριθμ. Υπουργικής απόφασης αριθ.οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-
01/2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
Γ.Χουλιαράκη και ταυτόχρονα να κατατεθεί και αίτηση αναστολής 
εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με σχέδιο 
δικογράφου που θα αποσταλεί από την ΚΕΔΕ. 
 
 

       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
                                     

 


