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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

55/2020

από το πρακτικό της 5 / 29.04.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα :

Ψήφισμα ενάντια στους πλειστηριασμούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών
νοικοκυριών.

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 3454/25.04.2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
8.
Κασίδας Ιωάννης
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Σωτηρίου Βασίλειος
23.
24.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
25.
26.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27.
Αλεξανδρίδου Βασιλική

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Κατσιάβας Αστέριος
Καφετσιούλης Απόστολος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ομολίου Γεώργιος Ταπατάς.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 16:00.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό 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 και αφορά
σε ψήφισμα που αποστάλθηκε στο Προεδρείο από τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» και
αφορά στους πλειστηριασμούς και στη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών νοικοκυριών.
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
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στους πλειστηριασμούς και στη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών
νοικοκυριών, λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
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Θέμα :

Ψήφισμα ενάντια στους πλειστηριασμούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών
νοικοκυριών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Πριν από τη συνεδρίαση μας προωθήθηκε ψήφισμα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ενάντια
στους πλειστηριασμούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας των λαϊκών νοικοκυριών, το οποίο θέτουμε
προς ψήφιση από το δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- το ψήφισμα που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»,
- τη συζήτηση και τις αλλαγές στο αρχικό κείμενο του ψηφίσματος,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα ενάντια στους πλειστηριασμούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας
των λαϊκών νοικοκυριών:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, εκφράζει την αλληλεγγύη του στις λαϊκές οικογένειες που κινδυνεύουν να
χάσουν το σπίτι τους μετά την λήξη κάθε προστασίας της λαϊκής κατοικίας, αφού ανοίγει ο δρόμος για
μαζικούς πλειστηριασμούς και εξώσεις, από τις εκβιαστικές πρακτικές τραπεζών και funds, που έχουν
αποθρασυνθεί από τους αντιλαϊκούς νόμους των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε
συνθήκες πανδημίας του κορωνοϊού και καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.
Καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα τους πλειστηριασμούς και κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης
σπιτιών των λαϊκών νοικοκυριών, που αποτελούν τον κόπο και τον ιδρώτα μιας ολόκληρης ζωής, από
τράπεζες, funds και δημόσιο.
1. 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, αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000€, προσαυξημένη κατά 50.000€ για κάθε παιδί, καθώς επίσης
και για την δευτερεύουσα κατοικία, αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.
2. Πλήρη διαγραφή των τόκων από κεφαλαιοποίηση και ανατοκισμό.
3. Διαγραφή του 50% των οφειλών αυτών που έχουν πραγματική αδυναμία να πληρώσουν τα δάνειά τους.
4. Πάγωμα πληρωμής οφειλών προς τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα για ανέργους, όσο
διαρκεί η ανεργία τους, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Το μέτρο να ισχύει και για όσους είναι
απλήρωτοι από την εργασία τους πάνω από 2 μήνες.
5. Μείωση κατά 30% των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, από επαγγελματικά δάνεια μικρών ΕΒΕ,
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€.
6. Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα κέρδη και τα συσσωρευμένα κεφάλαια της
πλουτοκρατίας.
7. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις και η ποινικοποίηση των αγώνων ενάντια στους πλειστηριασμούς
λαϊκών σπιτιών.
Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στον ηλεκτρονικό και έντυπο
τύπο του Ν. Λάρισας
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

