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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

193/2017 
από το πρακτικό της 15

ης
/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3
ο
 ΕΗΔ: 

 

Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στις κατασχέσεις εργατικών - 

λαϊκών σπιτιών. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.11.2017, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12326/24.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 

4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σκαπέτης Αντώνιος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα 

και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον, αφού 

αφορά σε πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στις κατασχέσεις εργατικών - λαϊκών 

σπιτιών, το οποίο κατατέθηκε στο Προεδρείο από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 

όλους τους δημοτικούς Συμβούλους πριν τη συνεδρίαση και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά σε πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στις 

κατασχέσεις εργατικών - λαϊκών σπιτιών πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

  

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  
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Θέμα 3
ο
 ΕΗΔ: Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στις κατασχέσεις εργατικών - 

λαϊκών σπιτιών. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της 

παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», που έθεσε υπόψη του Σώματος το 

παρακάτω ψήφισμα:  

 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ-ΛΑΪΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 
 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, αξιώνει από την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα την πολιτική αρπαγής των 

σπιτιών και των καταθέσεων των εργατικών-λαϊκών νοικοκυριών, που αποτελούν τον κόπο και τον ιδρώτα 

μιας ολόκληρης ζωής, προς όφελος των τραπεζιτών και των αρπαχτικών. 

Δεν μπορεί την ώρα που η ανεργία, η μερική απασχόληση και η απλήρωτη εργασία τσακίζουν κόκαλα, την ώρα 

που χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και επαγγελματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και 

πολλοί ξεκληρίζονται, την ώρα που οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματα των μικρομεσαίων αγροτών και 

επαγγελματιών μειώνονται δραστικά σε συνδυασμό και με την άγρια φοροληστεία, η κυβέρνηση να επιτρέπει 

τις κατασχέσεις των σπιτιών και των καταθέσεων εργατικών και λαϊκών οικογενειών, από τράπεζες, εφορίες, 

ασφαλιστικά ταμεία. 

Αυτό δείχνουν οι πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα που στην πλειοψηφία τους αφορούν την εργατική 

τάξη, τους μικρομεσαίους αγρότες και ΕΒΕ, τους συνταξιούχους, οι πάνω από 500 πλειστηριασμοί την 

εβδομάδα που αυξάνονται μέρα τη μέρα απειλώντας χιλιάδες χρεωμένες λαϊκές οικογένειες. 

Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που αφορούν και την πρώτη 

κατοικία, θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα (από μία που ίσχυε έως τώρα) και θα δίνεται η δυνατότητα 

στις τράπεζες να εκχωρούν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια σε εταιρείες-αρπαχτικά, προκειμένου να προχωρούν 

άμεσα σε εκποίηση περιουσιών μαζί με τους τραπεζίτες, αφού η κυβέρνηση καταργεί ουσιαστικά την όποια 

προστασία υπήρχε στην πρώτη κατοικία, με την κατάργηση ή ελαχιστοποίηση των κριτηρίων προστασίας της 

πρώτης κατοικίας. 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, αξιώνει από την κυβέρνηση, να φέρει άμεσα για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, 

με το οποίο θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας εργατικών-λαϊκών νοικοκυριών, λόγω 

οφειλών σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία. 

 Να σταματήσει τώρα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 Πάγωμα πληρωμής οφειλών προς τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα όσο διαρκεί η κρίση, 

χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, για ανέργους και απλήρωτους για πάνω από 3 μήνες. 

 Διαγραφή όλων των ποσών από τόκους (συμβατικοί, υπερημερίας κ.λ.π.) και τόκων που 

κεφαλαιοποιήθηκαν. 

 Να μειωθούν άμεσα κατά 50% οι οφειλές προς τις τράπεζες, μετά την διαγραφή των τόκων, εφόσον το 

ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για 

καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες. 

 Μείωση κατά 30% των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, από επαγγελματικά δάνεια μικρών ΕΒΕ, 

μικρών γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 

εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος 

δανείων μέχρι 300.000 ευρώ. 

 Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και χωρίς υποθήκη ή 

προσημείωση υποθήκης περιουσιακών τους στοιχείων, άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε 

μικρομεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών 

εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. 

 Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

 Πλήρη απαλλαγή της πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας, που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες και 

τις ανάγκες αναψυχής της λαϊκής οικογένειας. 

 Να καταργηθούν ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής, φάρμακα, είδη υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, 

σχολικά είδη και ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικό. 
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 Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα κέρδη και τα συσσωρευμένα κεφάλαια της 

πλουτοκρατίας. 

 Καμιά διακοπή ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου, σταθερού τηλεφώνου». 

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να προχωρήσει στην έγκριση ή μη του 

παραπάνω ψηφίσματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», την πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στις κατασχέσεις εργατικών 

- λαϊκών σπιτιών, καθώς και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών)  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα ενάντια στις κατασχέσεις εργατικών - λαϊκών σπιτιών: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

«Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, αξιώνει από την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα την πολιτική αρπαγής των 

σπιτιών και των καταθέσεων των εργατικών-λαϊκών νοικοκυριών, που αποτελούν τον κόπο και τον ιδρώτα 

μιας ολόκληρης ζωής, προς όφελος των τραπεζιτών και των αρπαχτικών. 

Δεν μπορεί την ώρα που η ανεργία, η μερική απασχόληση και η απλήρωτη εργασία τσακίζουν κόκαλα, την ώρα 

που χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και επαγγελματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και 

πολλοί ξεκληρίζονται, την ώρα που οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματα των μικρομεσαίων αγροτών και 

επαγγελματιών μειώνονται δραστικά σε συνδυασμό και με την άγρια φοροληστεία, η κυβέρνηση να επιτρέπει 

τις κατασχέσεις των σπιτιών και των καταθέσεων εργατικών και λαϊκών οικογενειών, από τράπεζες, εφορίες, 

ασφαλιστικά ταμεία. 

Αυτό δείχνουν οι πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα που στην πλειοψηφία τους αφορούν την εργατική 

τάξη, τους μικρομεσαίους αγρότες και ΕΒΕ, τους συνταξιούχους, οι πάνω από 500 πλειστηριασμοί την 

εβδομάδα που αυξάνονται μέρα τη μέρα απειλώντας χιλιάδες χρεωμένες λαϊκές οικογένειες. 

Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που αφορούν και την πρώτη 

κατοικία, θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα (από μία που ίσχυε έως τώρα) και θα δίνεται η δυνατότητα 

στις τράπεζες να εκχωρούν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια σε εταιρείες-αρπαχτικά, προκειμένου να προχωρούν 

άμεσα σε εκποίηση περιουσιών μαζί με τους τραπεζίτες, αφού η κυβέρνηση καταργεί ουσιαστικά την όποια 

προστασία υπήρχε στην πρώτη κατοικία, με την κατάργηση ή ελαχιστοποίηση των κριτηρίων προστασίας της 

πρώτης κατοικίας. 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, αξιώνει από την κυβέρνηση, να φέρει άμεσα για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, 

με το οποίο θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας εργατικών-λαϊκών νοικοκυριών, λόγω 

οφειλών σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία. 

 Να σταματήσει τώρα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 Πάγωμα πληρωμής οφειλών προς τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα όσο διαρκεί η κρίση, 

χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, για ανέργους και απλήρωτους για πάνω από 3 μήνες. 

 Διαγραφή όλων των ποσών από τόκους (συμβατικοί, υπερημερίας κ.λ.π.) και τόκων που 

κεφαλαιοποιήθηκαν. 

 Να μειωθούν άμεσα κατά 50% οι οφειλές προς τις τράπεζες, μετά την διαγραφή των τόκων, εφόσον το 

ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για 

καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες. 

 Μείωση κατά 30% των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, από επαγγελματικά δάνεια μικρών ΕΒΕ, 

μικρών γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 

εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος 

δανείων μέχρι 300.000 ευρώ. 

 Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και χωρίς υποθήκη ή 

προσημείωση υποθήκης περιουσιακών τους στοιχείων, άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε 
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μικρομεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών 

εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. 

 Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

 Πλήρη απαλλαγή της πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας, που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες και 

τις ανάγκες αναψυχής της λαϊκής οικογένειας. 

 Να καταργηθούν ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής, φάρμακα, είδη υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, 

σχολικά είδη και ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικό. 

 Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα κέρδη και τα συσσωρευμένα κεφάλαια της 

πλουτοκρατίας. 

 Καμιά διακοπή ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου, σταθερού τηλεφώνου». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


