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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:7959/06.03.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 06.03.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Μαρτίου 2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7348/01-03-2019 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-03-2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.           «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.        Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ            «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    «     «           

  ΑΠΟΦΑΣΗ –041– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το      

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  του ενδίκου μέσου 

α) της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 

(ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον 

του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής., που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας 

τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που 

υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.   

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 7835/05.03.2019 έγγραφο της Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρ. 80 του ν. 4549/2018 παρ. 10 εκδόθηκε η με αρ. 

ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με 

την οποία οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  
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Κατά τη γνώμη μου κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη τόσο η λήψη απόφασης για άσκηση του 

ενδίκου μέσου α) της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-

1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως 

ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής, ώστε να ανασταλεί η άμεση 

εκτέλεση της ως άνω ΥΑ για τους παρακάτω λόγους: 

Α.  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 και 

παραβιάζει βάναυσα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας 

αυτών. 

Β. Επίσης 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. Με τις διατάξεις της ΥΑ παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός  Χάρτης Τοπικής 

Αυτονομίας ( ο οποίος κυρώθηκε με τον . 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». 

Επειδή  η Επιτροπή Σας είναι αρμοδία για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για τις παραπάνω 

ενέργειες κατ’ άρθρο 72 παρ.1  Ιστ και 2  του Ν. 3852/2010 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την άσκηση μη του ενδίκου μέσου α) της αιτήσεως ακυρώσεως 
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ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. 

Οικονομικών, και β) της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως 

προσωρινής διαταγής., που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον 

ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 

4270/2014 ως ισχύει.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 

15830) όπως καταθέσει ενώπιον του ΣτΕ α) αίτηση  ακυρώσεως κατά της ΥΑ αριθμ. Οικ. 

2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών και β) αίτηση αναστολής 

εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής., που αφορά τον 

καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                                 Τα Μέλη 

                                                   Κουμαραδιός Γ.,    Βέργος   Ι., 

                                           Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,   

                                                         Κανελλόπουλος Γ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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