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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 156 / 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών
Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των
ομολόγων τους στην τιμή κτήσης.»
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή
και ώρα 18:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την 15859 /
17/03/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ :
1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 6) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΗΓΑΣ 7)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 9) ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 11) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
12) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 13) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 14) ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ
15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 16) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 17) ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ 18) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 20) ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 21) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ 22) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 23)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 24) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ 25) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 26)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 27) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
Α) Δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ
1) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΡΗΣ
ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 5) ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ

3)

ΜΙΧΑΗΛ

Β) Δεν προσήλθαν λόγω της θέσης τους σε αργία σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης οι
κ.κ :
1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 3) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ 4)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 5) ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 6) ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ
7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΡΟΣ 8) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο
αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 27
, αποτελούντες την απόλυτη
πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 τoυ Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/8-6-2006,
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δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των
μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του
Δημάρχου κ.Ευάγγελου Λαμπάκη.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μπίκος Χρήστος, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μπίκος Χρήστος ρωτά το Δ.Σ. αν δέχεται
να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα: «Έκδοση Ψηφίσματος
σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων
Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των ομολόγων τους στην τιμή
κτήσης.» Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010,ο Πρόεδρος του Δ.Σ,
κ.Μπίκο Χρήστο, λέει τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, ο Σύλλογος Φυσικών προσώπων
Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου , ζητά την έκδοση ψηφίσματος , σύμφωνα με
το έγγραφό του, το οποίο αναφέρει τα εξής:
«…………….Σε μία εποχή που το τραπεζικό σύστημα θεωρείτο επίφοβο, το Κράτος,
κάλεσε τους "ιδιώτες αποταμιευτές" να προμηθευτούν τα ομόλογα,
συμβάλλοντας στην προσπάθεια της χώρας να μειώσει τον εξωτερικό της
δανεισμό.
Όμως, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από την τότε πολιτική
ηγεσία, τα Ομόλογα των Φυσικών Προσώπων, συμπεριλήφθηκαν στο "κούρεμα"
της 9ης Μαρτίου 2012, χάνοντας έτσι σε μια νύχτα πλέον του 75 τοις εκατό των
αποταμιεύσεών μας, χωρίς να ερωτηθούμε.
Ο Σύλλογος Ομολογιούχων δημιουργήθηκε προκειμένου να προβάλει τα
προβλήματα που προέκυψαν από την αναγκαστική συμμετοχή των Φυσικών
Προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους στο κούρεμα του Ελληνικού Χρέους τον
Μάρτιο του 2012, αλλά και να συμμετέχει στην εξεύρεση δίκαιης λύσης που
θα αποκαθιστά την απώλεια των αποταμιεύσεών μας.
Με το κλείσιμο δύο χρόνων από την παράνομη και αντισυνταγματική συμμετοχή
15.000 και πλέον οικογενειών στο PSI+ διαπιστώνουμε ότι κανείς αρμόδιος της
κυβέρνησης, δεν ασχολείται με την επίλυση του προβλήματος που έχει
δημιουργηθεί.
Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι απλοί πολίτες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και
επαγγελματίες, που αγόρασαν τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με τις
αποταμιεύσεις μιας ζωής, με μηδενικό ρίσκο, όπως άφηνε να εννοηθεί η
πρόσκληση.
Το αποτέλεσμα ήταν η οικονομική και ψυχολογική μας εξαθλίωση.
Η ζωή 100.000 ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις αποταμιεύσεις 15 χιλιάδων
οικογενειών, εξαρτάται από τις ενέργειες της κυβέρνησης, η οποία δια στόματος
Αντώνη Σαμαρά, είχε προεκλογικά δεσμευθεί δημόσια και ανοιχτά στο Ζάππειο,
να δώσει λύση.
Στα πλαίσια του συνεχούς αγώνα μας, οι 53 περίπου οικογένειες ομολογιούχων κατοίκων του Δήμου σας, καθώς και οι 142
του Ν. Έβρου,(μη
συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων μεταναστών καταγομένων από τον Ν.
Έβρου) σας παρακαλούν να ζητήσετε με ψήφισμά σας από την Κυβέρνηση
να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μια δίκαιη λύση και αποκατάσταση των
αποταμιεύσεών μας, όπως μέχρι σήμερα έχουν κάνει δεκάδες δήμαρχοι από όλη
την επικράτεια και από όλες τις πολιτικές παρατάξεις……..»
Προτείνω την έκδοση του ψηφίσματος στο οποίο θα αναφέρεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο
Α. Ζητά από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της για μια δίκαιη λύση και αποκατάσταση των αποταμιεύσεών
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των φυσικών προσώπων οµολογιούχων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην
τιµή κτήσης των οµολόγων τους .
Β. Θέτει το θέµα στην ΚΕ∆Ε προκειµένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισµα αναλόγου
περιεχοµένου για τους οµολογιούχους όλης της Ελλάδος.
Γ.Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και έγγραφα, καθώς και
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την οποία απουσιάζουν οι κ.κ ΤσονίδουΣκέυα, Δημητριάδης, Ραπτόπουλος, Βραχιόλογλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ
Την έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων
Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των ομολόγων τους στην
τιμή κτήσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Α. Ζητά από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της για μια δίκαιη λύση και αποκατάσταση των αποταμιεύσεών
των φυσικών προσώπων οµολογιούχων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην
τιµή κτήσης των οµολόγων τους .
Β. Θέτει το θέµα στην ΚΕ∆Ε προκειµένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισµα αναλόγου
περιεχοµένου για τους οµολογιούχους όλης της Ελλάδος.
Γ.Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Μ.Ε.Δ.
Η Γραμματέας Δ.Σ.
Μαρία Κλειτσιώτη

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου
2014, συζήτησε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα της και αποφάσισες την έκδοσης
Ψηφίσματος σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων
Ελληνικού Δημοσίου για την απόδοση των ομολόγων τους στην τιμή κτήση.

Α. Ζητά από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας να τηρήσει
τις δεσμεύσεις της για μια δίκαιη λύση και αποκατάσταση των
αποταμιεύσεών των φυσικών προσώπων οµολογιούχων του Ελληνικού
∆ηµοσίου στην τιµή κτήσης των οµολόγων τους .
Β. Θέτει το θέµα στην ΚΕ∆Ε προκειµένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισµα
αναλόγου περιεχοµένου για τους οµολογιούχους όλης της Ελλάδος.
Γ. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

