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Από το Πρακτικό Αριθ.: 4/2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων την 5η Μαρτίου 2014

Αριθ. Απόφασης: 65/2014

ΘΕΜΑ:  «Έκδοση  ψηφίσματος  για  την  αποκατάσταση  των  αποταμιεύσεων  των  φυσικών 
προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου στην τιμή κτήσης των ομολόγων τους» 
  
     Στη Γενισέα, σήμερα την 5η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αβδήρων  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γενισέα), ύστερα από την υπ’ αριθ. 6372/28-2-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010). 
     Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 21 μέλη δηλαδή:                                   

  Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                             Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Θεοχάρους Παναγιώτης 
2. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ
3. Παραστατίδης Γεώργιος
4. Ξανθόπουλος Παναγιώτης
5. Τσιναρίδης Νικόλαος
6. Ναβροζίδης Γεώργιος
7. Σίσκος Γεώργιος   
8. Μακρής Αθανάσιος                             
9. Ξανθόπουλος Σωκράτης
10. Γκιρετλή Τζεϊλάν 
11.Καρακώστας Αναστάσιος
12.Μουρατίδης Αθανάσιος
13.Δαλακούρας Ιωάννης
14. Τσιτιρίδης Γεώργιος
15. Γαλανόπουλος Σπυρίδων
16. Ρούφου Παρασκευή
17.Κασσέρης Κωνσταντίνος
18. Γεωργακάκης Αθανάσιος
19.Σαχπαζίδης Ιωάννης 
20.Αμαξάς Δημήτριος
21.Νεοφυτίδης Δημήτριος

1. Ρεσήμ Ουζέλ
2. Ομέρ Νετζιατίν 
3. Εφένδη Εράλπ
4. Ταχήρ Ογλού Ραμαδάν 
5. Γεωργαντζή Ευγενία (Εύη) 
6. Γουσγουριώτης Ιωάννης 

           
  Απουσιάζει από τη συνεδρίαση, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο Δήμαρχος Τσολακίδης Βασίλειος 
και αναπληρώνεται νομίμως από τον παρόντα Αντιδήμαρχο Δαλακούρα Ιωάννη. 
  Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δημοτικός Υπάλληλος Παπαδόπουλος Εμμανουήλ που ορίστηκε 
Ειδικός Γραμματέας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 6/2011) για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης, καθώς και ο Νομικός του Δήμου Μαυρομάτης Δημήτριος Δικηγόρος.   
  Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
δεν παραβρέθηκε κανένας.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: «Έκδοση 
ψηφίσματος για την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων 
του  Ελληνικού  Δημοσίου  στην  τιμή  κτήσης  των  ομολόγων τους»  και  κάλεσε  τον  εισηγητή 
Παραστατίδη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο  να εισηγηθεί το θέμα. Ο εισηγητής αφού έλαβε το 
λόγο είπε τα εξής: 
(Ιστορικό):  όλοι  μας  γνωρίζουμε  την  άδικη  βλάβη  που  υπέστησαν  στις  αποταμιεύσεις  τους 
φυσικά πρόσωπα ενδεχομένως και στο Δήμο μας αλλά και σε όλη την επικράτεια ομολογιούχοι 
του Ελληνικού Δημοσίου.
  Αρκετοί Δήμοι σε όλη την Επικράτεια της Χώρας μας έχουν λάβει αποφάσεις με ψηφίσματα 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ6Γ-ΒΝΣ



διαμαρτυρίας για την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων 
του Ελληνικού Δημοσίου στη τιμή κτίσης των ομολόγων τους και έθεσαν το θέμα στη ΚΕΔΕ 
προκειμένου  να  υπάρξει  κεντρικό  ψήφισμα  ανάλογου  περιεχομένου  για  τους  ομολογιούχους 
όλης της Ελλάδας και για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρουμε την αριθ. 1851/2013 απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  Θεσσαλονίκης,  την  με  αριθμό  442/2013  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλιέων, καθώς και τη με αριθμό 40/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ξάνθης.
(Πρόταση): προτείνουμε στο σώμα να εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο να ζητάμε 
από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της Χώρας την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων 
των  φυσικών  προσώπων  ομολογιούχων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  στην  τιμή  κτήσης  των 
ομολόγων τους και να θέσει το ψήφισμα στην ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισμα 
αναλόγου περιεχομένου για τους ομολογιούχους όλης της Ελλάδας.
  Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης του εισηγητή και μετά το πέρας των ερωτήσεων – 
απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του εισηγητή και μετά από 
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α
Την έκδοση του παρακάτω  ψηφίσματος και την αποστολή του στον κ. Πρωθυπουργό και 
στην ΚΕΔΕ:

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων ζητά από τη Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας 
την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού 
Δημοσίου στη τιμή κτίσης των ομολόγων τους.
  Θέτει το θέμα στη ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισμα ανάλογου περιεχομένου 
για τους ομολογιούχους όλης της Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2014
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

     Ο Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας                                    Τα  Μέλη
     (Υπογραφή)                                       (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Παναγιώτης Θεοχάρους
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