ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/12-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 49

Περίληψη
Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην
τράπεζα της Ελλάδος

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ3430/8-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
16. Λύρατζης Πασχάλης
2. Αγκόρτσας Απόστολος
17. Μούρκας Χρήστος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
18. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4. Γιαννώτα Θεοδώρα
19. Μυλωνάς Γεώργιος
5. Γκιρτζίκη Αλεξία
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
6. Γουναρίδης Στυλιανός
21. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Δημούδη Χρυσούλα
22. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ηλιάδης Θωμάς
23. Σδρέβανος Μαρίνος
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
10. Ιγιαννίδης Στέφανος
25. Τσεγγελίδης Ιωάννης
11. Καμαρίδης Ιπποκράτης
26. Τσέπελης Εμμανουήλ
12. Καρά Αχμέτ
27. Φανουράκης Εμμανουήλ
13. Κολλάρος Γεώργιος
28. Χασάν Ογλού Φερτούν
14. Κυριακίδης Αλέξανδρος
29. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
15. Λομβαρδέας Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
7. Παρτσαλίδου Δέσποινα
2. Κιρατζή Ερκάν
8. Ταρενίδης Παναγιώτης
3. Μιχαλοπούλου Αλίκη
9. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
4. Μπαντάκ Σιαμπάν
10. Τσιακίρογλου Σωτήριος
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
11. Χαριτωνίδου Ειρήνη
6. Μποζ Ραμαδάν
12. Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.2775/1-2-2019 εισήγηση
του τμήματος Ταμείου και Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Tις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06) «περί έντοκης κατάθεσης εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις της αριθμ.
4686/2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού
ανώτατου ορίου χρηματικού ποσού που μπορεί να τηρείται σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου». 3. Το άρθρο
1 του Ν. 4323/15 «φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον μητρώο φορέων
Γενικής Κυβέρνησης». 4. Το άρθρο 69Α παρ 10 του Ν. 4270/2014 «Ενιαίος λογαριασμός
Θησαυροφυλακίου». 5. Το άρθρο 80 παρ 1 του Ν. 4549/1018 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 69Α του
Ν. 4270/2014 «Ενιαίος λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» 6. Την απόφαση Υπ. Οικ. οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β’) 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. 7. Το από 19/12/2018 αριθμ. πρωτ. 37069
έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης «Περί ορισμού καθηκόντων Ειδικού Ταμία και
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
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αναπληρωτή (έτους 2019). 8. Την με αριθμ.380/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου «Περί ορισμού
Αντιδημάρχου.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως, αφού λάβετε υπόψη σας τα οριζόμενα στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα
Α) Εγκρίνετε
Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος μέσω του οποίου θα
εκτελούνται οι συναλλαγές που ορίζονται απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019
Β) Ορίσετε
Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού όργανα της υπηρεσίας μας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης, ο οποίος είπε: «Υπάρχει μια
υπουργική απόφαση, η οποία αναφέρεται στο άνοιγμα του λογαριασμού στην ΤτΕ. Είναι ένα ζήτημα το
οποίο απασχολεί τους δήμου πολύ καιρό και πολλά χρόνια. Πέρα του ότι ο δήμος δεν έχει πλεονάζοντα τα
οποία μπορεί να μεταφέρει σ’ αυτόν τον λογαριασμό, το καινούριο της υπόθεσης είναι ότι ζητείται το
άνοιγμα λογαριασμού, προκειμένου τα χρήματα των ΚΑΠ, να περνάνε μέσα σ’ αυτόν τον λογαριασμό της
ΤτΕ. Για την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, έχει συνεδριάσει και η ΚΕΔΕ και βέβαια προσφεύγει στο
ΣτΕ, για συγκεκριμένους λόγους προκειμένου να ακυρώσει αυτήν την υπουργική απόφαση έτσι όπως ήρθε.
Συνεδρίασε και η ΠΕΔ κι έλαβε ομόφωνη απόφαση, μάλιστα ήταν κι ο εκπρόσωπος εκεί του ΔΣ ο κ.
Τσέπελης κι έλαβε ομόφωνη απόφαση, να αποδεχτεί την υπ’ αριθμό 135 του διοικητικού συμβουλίου της
ΚΕΔΕ ως έχει, να προτρέψει τους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕΔ να λάβουν ανάλογες
αποφάσεις των ΔΣ επί του θέματος, για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κι αναστολής ενώπιον του ΣτΕ,
όπως ζητείται από την προαναφερθείσα απόφαση της ΚΕΔΕ και να διαβιβαστούν στην ΚΕΔΕ. Να
αποσταλεί η παρούσα απόφαση προκειμένου η ΠΕΔ ΑΜΘ, να συμπεριληφθεί στους φορείς που
αποδέχονται στα προτεινόμενα στην εν λόγω απόφασή της. Υπάρχει και μία αιτιολόγηση γι’ αυτό. Πέραν
τούτου όμως, το άνοιγμα του λογαριασμού στην ΤτΕ ή το μη άνοιγμα, πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο, τη
χρηματοδότηση του δήμου από τους ΚΑΠ. Προτείνω λοιπόν, να γίνει το άνοιγμα των λογαριασμών
προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο δήμος, από τη χρηματοδότηση στη 1 Μαρτίου και μόνο γι’ αυτόν τον
σκοπό θα γίνει αυτό το άνοιγμα, καθώς επίσης, να εφαρμόσουμε την ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ, όσο
αφορά και το ΣτΕ ακυρώνοντας την υπουργική απόφαση».
Στη συνέχεια τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίες
απαντήθηκαν από την εισηγήτρια και επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή και τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος
μεταξύ άλλων είπε: «Εμείς, θα καταψηφίσουμε την απόφαση, όποια κι αν είναι, αν δεν κινείται στην
κατεύθυνση που έχει θέσει η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ. Δηλαδή να μην ανοίξει κανένας λογαριασμός προσωρινά
και βέβαια για την προσφυγή στο ΣτΕ χωρίς να είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε κι αντίθετοι. Αλλά να
ξέρετε ότι κι εκεί έχει ένα κόστος».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Η
επικείμενη απόφαση του ΔΣ δεν αφορά τα μέτρα τα οποία τυχόν λαμβάνουν όλα τα ΔΣ ή η ΠΕΔ ή η ΚΕΔΕ,
σχετικά με το άνοιγμα ή μη, διότι εμείς δεν έχουμε πλεονάζοντα διαθέσιμα. Αυτό που είπα προηγουμένως
και συντάσσεται πλήρως και με την απόφαση τής ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ, είναι ότι θα πρέπει κι εμείς σαν ΔΣ,
με την απόφασή μας αυτή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μαζί με τους άλλους δήμους και την ΚΕΔΕ και
την ΠΕΔ, προκειμένου να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ή αναστολής στο ΣτΕ. Καταλαβαίνετε όμως, ότι αυτό
έχει να κάνει με μία δικαστική διαμάχη ή εν πάση περιπτώσει μία αίτηση ακύρωσης προς το ΣτΕ η οποία
δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Δεν είναι η μόνη ενέργεια που θα γίνει.
Είναι και η συνάντηση η οποία προγραμματίζεται με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και βέβαια κι
οι ενέργειες οι οποίες θα γίνουν μέσα στον μήνα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να διαφυλάξω, γι’ αυτό λέω ότι
θα πρέπει το ΔΣ να το κάνει, είναι το να αποτρέψω το ενδεχόμενο, τα χρήματα τα οποία είναι το οξυγόνο
του δήμου για την επόμενη μέρα, τα χρήματα από τους ΚΑΠ, μία του μηνός, πρέπει να ξέρω πού θα πάνε.
Γι’ αυτό κι αν αποφασίσετε το άνοιγμα του λογαριασμού, ο σκοπός του ανοίγματος θα είναι μόνο αυτός.
Κατά τα λοιπά λοιπόν, βεβαίως και το ΔΣ πρέπει και στη συνάντηση να ενώσει τις δυνάμεις του με την
ΠΕΔ, και με την ΚΕΔΕ για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν κι αν θέλετε και σε συνεννόηση». Και
συνεχίζοντας, ζήτησε από το σώμα να συμπληρωθεί στην απόφαση η φράση «Αν ανακληθεί η Υπουργική
απόφαση ή μετατεθεί η εφαρμογή της, διότι σ’ αυτήν περίπτωση δεν θα ανοιχτεί λογαριασμός», πρόταση η
οποία έγινε αποδεκτή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Αποδέχεται, την υπ΄αριθμ.135η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ως έχει.
Β. Αποφασίζει, την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ, όπως ζητείται από
την προαναφερθείσα απόφαση της ΚΕΔΕ και τη διαβίβασή της, στην ΚΕΔΕ, προκειμένου και ο
Δήμος Ξάνθης να συμπεριληφθεί στους φορείς που αποδέχονται τα προτεινόμενα στην εν λόγω
απόφαση τής ΚΕΔΕ.

Γ. Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μόνο για να
αποτραπεί το ενδεχόμενο της μη κατάθεσης των νέων ποσών από τους ΚΑΠ, εκτός κι αν ανακληθεί η
εν λόγω υπουργική απόφαση ή μετατεθεί η εφαρμογή της, οπότε και δεν θα πραγματοποιηθεί το
άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού.
Δ. Ορίζει τους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης, Βασιλική Μεταξά και Γεώργιο Πραφτσιώτη για την κίνηση
του εν λόγω λογαριασμού.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος ως προς το Γ΄ και Δ΄ μέρος της παρούσας
απόφασης και για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-2-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

