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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  07-05-2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης :131/2018       

 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση για απόφαση ενεργειών προκειμένου να δημιουργηθεί πλαίσιο 

προστασίας κινητής και ακίνητης περιουσίας από τους πλειστηριασμούς των λαϊκών 

οικογενειών.  

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα ΜΑΙΟΥ έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 9562/03-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα(10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόμιμα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Καρράς Ευστράτιος 1 Βαλάνος Νικόλαος 

2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Κυριλλίδης Γεώργιος 

3 Σουσλόγλου Νικόλαος 3 Καζαντζίδης Γεώργιος 

4 Κατζικάς Γεώργιος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 

5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Μαυρίδου Αναστασία 

6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Αβραμίδης Κυριάκος 

7 Εμεινίδης Αναστάσιος 7 Ναλμπαντίδου Αφροδίτη 

8 Κεσόγλου Παύλος 8 Αποστολίδου Μαρία 

9 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 9 Λαΐνάκου Αφροδίτη 

10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10 Αβραμίδης Μωυσής 

11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  

12 Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 12  

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  

14 Γρούγιος Ηλίας 14  

15 Μεζίκης Βασίλειος 15  

16 Γυμνόπουλος Κοσμάς 16  

17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  

18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  

19 Λαδάς Παράσχος 19  

20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  

21 Νοτάκης Ιωάννης 21  

22 Τσομπανοπούλου Μελίσα 22  

23 Σμήλιος Ηλίας 23  

24  24  

25  25  

26  26  

27  27  

28  28  

29  29  

30  30  
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31  31  

32  32  

33  33  

    

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 

95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν  στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Νοτάκης Ιωάννης έθεσε υπόψη των μελών το ψήφισμα για τους Ηλεκτρονικούς 

Πλειστηριασμούς. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σφίγγει ολοένα και περισσότερο τη θηλιά της φοροεπιδρομής και 

των κατασχέσεων σε βάρος της λαϊκής στέγης και  περιουσίας. Ποινικοποίησε τις λαϊκές κινητοποιήσεις και 

τους αγώνες για την περιφρούρηση τους. Μέσα στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης διαδοχικά οι 

κυβερνήσεις συνέτριψαν μισθούς, δικαιώματα εργαζομένων και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα 

σήμερα η λαϊκή οικογένεια, να μην μπορεί να καλύψει  βασικές και πολλές φορές στοιχειώδεις ανάγκες της, 

να μην μπορεί να σηκώσει τις δυσβάσταχτες φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι οι ίδιες πολίτικες που 

προκλητικά  ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένως τους τραπεζικούς ομίλους και στήριξαν  παντοιοτρόπως 

και  με όλα τα μέσα  τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους .   

Μετά τα μέτρα εξασφάλισης της υφαρπαγής της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες με τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς, κυβέρνηση -Τρόικα προχωρούν  ακόμα παραπέρα με την απόφαση για κατασχέσεις 

ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μία απόφαση που θέτει  σε άμεσο 

κίνδυνο την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών αφού οι κατασχέσεις σε δημόσιο και δήμους θα ξεκινάν 

από τα 500 ευρώ!  Σε μία περίοδο που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπερνούν  τα 100 δισ. 

ευρώ και  το 80% αυτών να είναι ποσά μέχρι τις 3.000 ευρώ, είναι καθαρό ποιος έχει μπει στο στόχαστρο.   

Οι οφειλές σε δήμους αφορούν συνήθως σε ανταποδοτικά τέλη, τέλη νεκροταφείου, νερό, τροφεία παιδικών 

σταθμών, τέλη κατάληψης πεζοδρομίων, το τέλος επιτηδεύματος, κλήσεις τροχαίας και της δημοτικής 

αστυνομίας, ΤΑΠ κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις  μεγάλα ποσά οφειλών αφορούν σε προσκυρώσεις - 

ελεύθερων χώρων και πλατειών - που επιβαρύνουν τα παρακείμενα νοικοκυριά. Αυτές οι οφειλές, που 

αφορούν κατά βάση λαϊκά νοικοκυριά, αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς των δήμων ως 

ανείσπρακτα  έσοδα παρελθόντων ετών (ΠΟΕ). Η  κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην διεύρυνση και 

στην είσπραξη αυτών των εσόδων για τους δήμους πρώτον, γιατί το κράτος κρατάει και θα κρατήσει και για 

την συνέχεια στα κατώτατα επίπεδα την χρηματοδότηση τους και δεύτερον, γιατί έχει τεθεί  ειδικός στόχος 

συνεισφοράς της τοπικής διοίκησης στα ματωμένα πλεόνασμα με βάση το Μεσοπρόθεσμο. Να γιατί στο 

στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπαίνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. 

Για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων έχουν προωθηθεί σειρά από  νομοθετικές ρυθμίσεις από την 

σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την  αυστηρή πιστοποίηση των οφειλών στους δήμους,  

ευθυγραμμίζοντας  το  χρόνο και τις διαδικασίες παραγραφής τους με αυτές του δημοσίου, με  έλεγχο των 

δημοτικών  υπηρεσιών και δημοτικών αρχών  από  ελεγκτικό συνέδριο και τον καταλογισμό τυχόν 

παραλήψεων είσπραξης σε υπερεσιακούς παράγοντες και δημοτικές αρχές. Επιδιώκεται η τρομοκράτηση 

και η πίεση σε νοικοκυριά και οφειλέτες ώστε  να ανέβει το ποσοστό εισπραξιμότητας ανταποδοτικών τελών 

και φόρων που μπαίνουν διευρυμένα πια και από τους δήμους, η ακόμη μεγαλύτερη μείωση της 

χρηματοδότησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, η γενίκευση της ανταποδοτικής  και  

επιχειρηματικής λειτουργίας  τους.   
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Όσες κορόνες και να βγάζουν κυβερνητικά στελέχη  και  πολλές  δημοτικές αρχές, ότι ο λαός δεν κινδυνεύει 

και στόχος είναι οι μεγαλοοφειλέτες, είναι μόνο κούφια λόγια. Οι μεγαλοοφειλέτες που επικαλούνται, είναι 

αυτοί που κάθε φορά τους χαρίζονται  δάνεια και χρέη με προκλητικές πολιτικές παρεμβάσεις, είναι αυτοί 

που ενώ χρωστάνε  τα περισσότερα - και  στους δήμους - είναι και αυτοί  που ξεφεύγουν  και σπάνια  

πληρώνουν. Όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα μαζί και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί επιβεβαιώνουν ότι και 

στην φάση ανάπτυξης ο λαός θα συνεχίσει να βιώνει τη φτώχεια, το φοροκυνηγητό, την ανασφάλεια, θα 

αγκομαχά να τα βγάλει πέρα, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα εκμεταλλεύονται όλα τα προνόμια που τους 

δίνει το κράτος με ζεστό χρήμα και φορολογική ασυλία. 

Απάντηση είναι  ο οργανωμένος αγώνας, η πάλη για την υπεράσπιση της περιουσίας  και της ζωής των 

εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών, των ανέργων, των φτωχών αγροτών και επαγγελματιών,   η πλήρης  

προστασία με νόμο  της λαϊκής κατοικίας από τράπεζες  και οφειλές στο δημόσιο .  

Απαιτώντας: 

 Εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο.  

 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη - Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το Δημόσιο, 

τους Δήμους  και ασφαλιστικά ταμεία.  

 Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς.  

 Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων.  

 Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς.  

 Όχι στην φοροληστεία, αφορολόγητο όριο στα 20.000 ευρώ προσαυξημένο 5.000 για κάθε παιδί.  

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.  

 Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς  και τις 

κατασχέσεις λογαριασμών. 

 Πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας (ακατάσχετο πρώτης κατοικίας, 

διαγραφή χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τράπεζες, κράτος, δήμους και ταμεία). 

 Όχι στο Ιδιώνυμο, τις διώξεις και την καταστολή του κινήματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα  για το Δήμο: 

1. Ο  Δήμος με απόφασή του να παρέμβει και να απαιτήσει από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει 

άμεσα την δυνατότητα  διαγραφής όλων των μικρο-οφειλών για νοικοκυριά, μικροεπαγγελματίες και 

φτωχούς αγρότες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν, με ευθύνη και απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Συμβολικά και ουσιαστικά  το Δημοτικό Συμβούλιο να σηματοδοτήσει αυτή του την πολιτική 

βούληση και κατεύθυνση  απαλλάσσοντας όλους όσους εντάσσονται  στο ΚΕΑ,  είναι μακροχρόνια  

άνεργοι, ΑμΕΑ πάνω από 65%, πολύτεκνοι – είναι καταγραμμένοι από τις κοινωνικές τους υπηρεσίες ως 

οικονομικά ανήμποροι και προσφεύγουν στις δομές φτώχειας των δήμων π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία κλπ. 

3. Να σταματήσει ο Δήμος κάθε διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών, το  μπλοκάρισμα της 

φορολογικής ενημερότητας λαϊκών νοικοκυριών, μικροεπαγγελματιών για μικροφειλές.  

4. Να διασφαλίσει τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών από μεγάλες επιχειρήσεις που μόνιμα 

υπεκφεύγουν.   

5. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του να απαιτήσει η κυβέρνηση τώρα  να  άρει νομοθετικά την 

καταναγκαστική θεσμικά διαδικασία που εκβιάζει εργαζόμενους και αιρετούς να στέλνουν τον φτωχόκοσμο 
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στη σέντρα της εφορίας και των  ηλεκτρονικών πλειστηριασμών  και να σηκώνουν τα χέρια μπροστά στους 

μεγαλοκατέχοντες 

 

Ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος δηλώνει ότι: Ο Δήμος μας δεν προέβη, ούτε πρόκειται να βγάλει σε 

διαδικασία πλειστηριασμού καμία λαϊκή κατοικία. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο 

και να πάρουμε πρωτοβουλία, να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αλλαγής θεσμικού πλαισίου.    

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» κ. Λαδάς Ευάγγελος 

δηλώνει ότι συμφωνεί η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατευθεί. Πρέπει να χαριστούν τα δάνεια, όχι μόνο 

οι τόκοι. 

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» κ. Σμήλιος Ηλίας δηλώνει ότι πρέπει να ζητήσουμε την κατάργηση του θεσμικού πλαισίου 

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των κατασχέσεων. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. 

την εισήγηση του προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 16 Κατά στο ψήφισμα για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς που κατέθεσε η παράταξη 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Αρμπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Εμεινίδης 

Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 

Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κατζικάς 

Γεώργιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,)  7 Υπέρ (Λαδάς 

Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης, Νοτάκης 

Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας) 

 

Εγκρίνει το ψήφισμα του Δημάρχου: 

Α) Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του απαιτεί από την κυβέρνηση να τροποποιήσει το θεσμικό 

πλαίσιο που αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς προκειμένου να προστατεύεται η λαϊκή κατοικία. 

Β)Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν προέβη, ούτε πρόκειται βγάλει σε διαδικασία πλειστηριασμού 

καμία λαϊκή κατοικία. 

  Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/ 2018 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

  Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  08 - 05 - 2018 

 

Η Ειδική Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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