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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
211/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16ης/ 30-10-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 12ο:

Έγκριση σχεδίου ψηφίσματος της Γενικής Ομοσπονδίας
Καταναλωτών Ελλάδος με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και
την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού Α’
κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2013) και την
επέκταση της για όλους τους δημότες-δανειολήπτες, ανεξαρτήτως
ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της
κατοικίας τους.

Στην Αγιά σήμερα 30/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15674/26-10-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος (προσήλθε στη
συζήτηση του 13ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης)
Απόντες
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά τήρησε ο
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε για προσωπικούς
λόγους ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω:
Θέμα 12ο:

Έγκριση σχεδίου ψηφίσματος της Γενικής Ομοσπονδίας
Καταναλωτών Ελλάδος με θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και
την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού Α’
κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2013) και την
επέκταση της για όλους τους δημότες-δανειολήπτες, ανεξαρτήτως
ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της
κατοικίας τους.

Θέτω προς ψήφιση το παρακάτω ψήφισμα που μας κοινοποιήθηκε από ΙΝΚΑ /
Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος:
«ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος
Γραφείο Γραμματέα για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φώτης Αλεξόπουλος
Αγαπητοί συνάδελφοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτω το παρόν ψήφισμα που
προς γνώση όλων των δημοτικών συμβούλων και απευθύνω έκκληση για την ψήφισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο:
«Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου….. μετέχοντας ενεργά στο πλευρό των συμπολιτών
μας, και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά των συμπολιτών μας, θέτει ως ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής
προτεραιότητας την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού Α κατοικίας
μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2013) και την επέκταση της για όλους τους δημότες
– δανειολήπτες μας, ανεξαρτήτως ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του
περιεχομένου της κατοικίας τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου …… θεωρεί ότι η παράταση ισχύος του μέτρου,
κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένων των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί σε
όλους τους Δημότες – Δανειολήπτες, λόγο αδυναμίας αποπληρωμής των δάνειων που
έχουν συνάψει με τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, αποτέλεσμα της κακής
οικονομικής ύφεσης που χτυπά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.
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Οι τράπεζες σπεύδουν να προσδιορίσουν την διενέργεια χιλιάδων πλειστηριασμών
ακινήτων Α κατοικίας εντός του έτους 2013, πριν την λήξη της δοθείσας παράτασης
που είναι 31/12/2012 ημερομηνία, που δυστυχώς θα βρει πολλούς δημότες μας να μην
μπορούν λόγο της οικονομικής δυσκολίας που βρίσκονται να ανακόψουν τους
πλειστηριασμούς.
Ένεκα τούτου καθίσταται πλέον σαφές ότι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής επίλυσης του
προβλήματος που δημιουργείται στους πολίτες μας είναι αυτός της παράτασης του
ισχύοντος μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12/2013.
Τέλος αναγκαία είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της Α
κατοικίας στον νόμο 3869/2010 καθώς πρέπει να προστατεύεται και το περιεχόμενο
της κατοικίας των πολιτών αφού αποτελεί άσυλο, αλλά και διότι η πλειονότητα των
κινητών πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία του δανειολήπτη εξυπηρετεί
ουσιώδεις βιοτικές ανάγκες του πολίτη και της οικογένειας τους.
Είναι συνεπώς σαφή και ουσιώδης η αναγκαιότητα παράτασης και επέκτασης του
μέτρου αναστολών μέχρι και την 31/12/2013 αλλά και ποιοτικής επέκτασης του…».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου και
- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το ψήφισμα του ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος με
θέμα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την παράταση του μέτρου απαγόρευσης
πλειστηριασμού Α’ κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2013) και την
επέκταση της για όλους τους δημότες-δανειολήπτες, ανεξαρτήτως ύψους χρεών
καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της κατοικίας τους, όπως αυτό
κατατέθηκε και αναγράφεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

