
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                     
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  17/28-11-2017 ηαθηηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 211/ 2017                     
 
 

 
 
 
ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  28ε  ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 24/11/2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. 
Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, ε νπνία λόκηκα επηδόζεθε ζε θάζε Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαέμη (16) κέιε, σο θάησζη:  
 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ. Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Μηιηηάδεο Αηδακόγινπ 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
3. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
4. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
5. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (απνρώξεζε ζην 27ν ζέκα) 
6. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (απνρώξεζε ζην 22ν ζέκα) 
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
9. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 
10. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

11. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
12. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
13. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
14. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (απνρώξεζε ζην 27ν ζέκα) 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΚΔΠΟΜ» 
15. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ  

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΠΔ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ:   «Πεξί ηεο κεηαθνξάο ή 
κε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο». 
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16. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  
 

ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ (δηαθηνι.απώλ) 
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (δηθαηνινγ. απώλ) 
3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (δηθαηνι.απνύζα) 
4. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ (δηαθηνι.απώλ) 
5. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (δηθαηνι.απώλ) 
6. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνι. απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 

7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (πξνζήιζε ζην 3ν ζέκα) 
8. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (δηθαηνι.απώλ) 
9. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνι.απώλ) 
10. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ (δηθαηνι.απώλ) 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΚΔΠΟΜ» 
11. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ (δηθαηνι.απώλ) 

 
 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, ελώ δελ πξνζήιζαλ ν 
Πξνέδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Άλσ Μεξάο, αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.  
  

Παξνύζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο ε δεκνηηθή ππάιιεινο θα 
Βαζηιηθή Νηθεθνξίδνπ. 

 
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 11279/16-11-2017εηζήγεζε 
Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 

ΘΔΜΑ: «Μεηαθοπά αποθεμαηικών ηυν Γήμυν ζηην Σπάπεζα ηηρ Δλλάδορ».  

 

σεη.: Σν κε αξ. πξση. 9816/06.10.2017 έγγξαθν ηεο ΚΔΓΔ. 

 

Με αθνξκή ηε λέα πξνζπάζεηα ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο γηα 

κεηαθνξά ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΟΤΑ, ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, πξνηείλσ ζην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπθόλνπ λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηνπ παξαθάησ ςεθίζκαηνο:  

 Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπθόλνπ, παξόηη αληηιακβάλεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο παηξίδα καο, εθηηκά όηη νη ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο 

αζθπμίαο ηνπ 2015 έρνπλ μεπεξαζηεί - όπσο εμάιινπ ηνλίδεηαη θαη από όιεο ηηο 

επίζεκεο θπβεξλεηηθέο αξρέο - θαη όηη δελ πθίζηαηαη πιένλ επείγνπζα αλάγθε 

κεηαθνξάο ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο.  
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Θεσξνύκε παξάδνμν, ζε κηα πεξίνδν πνπ εμειίζζεηαη ν δηάινγνο γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, λα 

επηρεηξείηαη, γηα κηα αθόκε θνξά, ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο θαηνρπξσκέλεο κε ην άξζξν 

102 ηνπ Σπληάγκαηνο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Οξγαληζκώλ 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θαινύκε ηελ ΚΕΔΕ λα εμαληιήζεη όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη 

λνκηθέο δπλαηόηεηεο απνηξνπήο ησλ δπζκελώλ εμειίμεσλ.  

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπθόλνπ επηζεκαίλεη, κε έκθαζε, όηη εμαθνινπζνύλ λα 

παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηα θξίζηκα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ ηακεηαθώλ 

δηαζεζίκσλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθώλ 

πόξσλ εγθπκνλνύλ ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζθνξά ησλ 

Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνηεινύλ πξνπύξγην δηαηήξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηήξημεο ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ.  

Καινύκε ηελ θπβέξλεζε λα μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηεο έλα εηιηθξηλή 

δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνύλ θνηλά απνδεθηέο ιύζεηο κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο.  

Μέρξη ηόηε, νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ καο νξγάλσλ θαη ηνπ Ταθηηθνύ καο 

Σπλεδξίνπ, κε ηηο νπνίεο εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηηο θπβεξλεηηθέο επηδηώμεηο 

θαη ππεξαζπίδνπκε ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Σπληάγκαηνο γηα ηε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη νπνίεο καο 

θαινύλ λα κε θαηαζέζνπκε ηα ρξήκαηα ηνπ Δήκνπ ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, καο 

δεζκεύνπλ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνηείλσ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εθθξάζεη ηε 

γλώκε ηνπ θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα 

Α. Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο, σο ην αλσηέξσ θείκελν ηεο εηζήγεζεο. 

Β. Σελ κε κεηαθνξά ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο. 

 
                                                                               Ο  Γήμαπσορ Μςκόνος 

                                                                                 Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 
  
 
 
 
Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, 
θαζώο θαη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 
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 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξαθήθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα, 
 
 
 

Α.        Σην έκδοζη τηθίζμαηορ, σο θάησζη: 
 

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπθόλνπ, παξόηη αληηιακβάλεηαη θαη αλαγλσξίδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο παηξίδα καο, εθηηκά όηη νη ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο 

αζθπμίαο ηνπ 2015 έρνπλ μεπεξαζηεί - όπσο εμάιινπ ηνλίδεηαη θαη από όιεο ηηο 

επίζεκεο θπβεξλεηηθέο αξρέο - θαη όηη δελ πθίζηαηαη πιένλ επείγνπζα αλάγθε 

κεηαθνξάο ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο.  

Θεσξνύκε παξάδνμν, ζε κηα πεξίνδν πνπ εμειίζζεηαη ν δηάινγνο γηα ηε 

κεηαξξύζκηζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, λα 

επηρεηξείηαη, γηα κηα αθόκε θνξά, ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο θαηνρπξσκέλεο κε ην άξζξν 

102 ηνπ Σπληάγκαηνο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Οξγαληζκώλ 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θαινύκε ηελ ΚΕΔΕ λα εμαληιήζεη όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη 

λνκηθέο δπλαηόηεηεο απνηξνπήο ησλ δπζκελώλ εμειίμεσλ.  

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπθόλνπ επηζεκαίλεη, κε έκθαζε, όηη εμαθνινπζνύλ λα 

παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηα θξίζηκα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ ηακεηαθώλ 

δηαζεζίκσλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ησλ θξαηηθώλ 

πόξσλ εγθπκνλνύλ ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζθνξά ησλ 

Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνηεινύλ πξνπύξγην δηαηήξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηήξημεο ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ.  

Καινύκε ηελ θπβέξλεζε λα μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηεο έλα εηιηθξηλή 

δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνύλ θνηλά απνδεθηέο ιύζεηο κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο.  

Μέρξη ηόηε, νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ καο νξγάλσλ θαη ηνπ Ταθηηθνύ καο 

Σπλεδξίνπ, κε ηηο νπνίεο εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηηο θπβεξλεηηθέο επηδηώμεηο 

θαη ππεξαζπίδνπκε ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Σπληάγκαηνο γηα ηε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη νπνίεο καο 

θαινύλ λα κε θαηαζέζνπκε ηα ρξήκαηα ηνπ Δήκνπ ζηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, καο 

δεζκεύνπλ.  

 

 
Β.     Σην μη μεηαθοπά ηυν αποθεμαηικών ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
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Γ.         Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 211/2017. 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                     Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ                                                  ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ 
ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 

 
 
 
 
 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν 
Μύθνλνο, 05/12/2017 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 

          Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


