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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  216 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/08.11.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 08/11/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ.µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12087/04.11.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατσαρέλης Νικόδηµος  Αντιπρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Κατηµερτζής Γεώργιος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Λυκούδης Αλεβίζος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  



18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στους πλειστηριασµούς και τα 
µέτρα αναγκαστικών εισπράξεων στα λαϊκά νοικοκυριά . 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση 
του ∆ηµάρχου Σταµέλου Ηλία    η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 

 

Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΛΑΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ. 

 

Η συνέχιση της καπιταλιστικής κρίσης, η φορολεηλασία που εντείνεται 
σε συνδυασµό µε τη µείωση των εισοδηµάτων και την ανεργία που 
διογκώνεται, η αδυναµία να ανταποκριθεί ακόµα και στις στοιχειώδεις 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  04/11/2016  
Αριθ. Πρωτ.:  12078                   



ανάγκες της καθηµερινότητας και τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, είναι 
η σκληρή πραγµατικότητα που βιώνει ο λαός µας. 
Την ίδια στιγµή που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενισχύει µε 
άφθονο κρατικό χρήµα, νέες φοροαπαλλαγές και ευνοϊκές ρυθµίσεις την 
κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου συνεχίζει ακάθεκτη την εφαρµογή 
των αντιλαϊκών πολιτικών και των µνηµονίων, που επιδεινώνει 
καθηµερινά τη ζωή του λαού. 
Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα µεγαλώνει και ακουµπά πλέον µε ένταση 
την λαϊκή οικογένεια ο κίνδυνος των πλειστηριασµών και των 
αναγκαστικών εισπράξεων από την εφορία και τις τράπεζες.  
Το νοµοθετικό πλαίσιο που σύµφωνα µε την κυβερνητική προπαγάνδα 
"προστατεύει" την εργατική πρώτη κατοικία βάζει λεόντειους όρους και 
προϋποθέσεις, εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο την αποπληρωµή των 
τραπεζών µε αποτέλεσµα  χιλιάδες εργατικά λαϊκά σπίτια να βρίσκονται 
στην µέγγενη των εκβιασµών και των απειλών, κινδυνεύοντας από 
κατασχέσεις ακόµα και πλειστηριασµούς. Ακόµα και αυτό το νοµικό 
πλαίσιο έχει ηµεροµηνία λήξης πέρα από το οποίο αίρεται κάθε 
προστασία προς όφελος των τραπεζών και άλλων "επενδυτών" οι οποίοι 
µπορούν να κάνουν µπίζνες µε ότι µε κόπο και µόχθο έχτισε τα 
προηγούµενα χρόνια η λαϊκή οικογένεια. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής έχοντας ως γνώµονα τα 
λαϊκά στρώµατα της πόλης και τις ανάγκες τους, σε διαδοχικές 
συνεδριάσεις του και µε συντριπτική πλειοψηφία καταδίκασε αυτήν την 
πολιτική, που επιπλέον, ως αντιστάθµισµα στις τεράστιες µειώσεις της 
κρατικής χρηµατοδότησης, επιβάλει στις υπηρεσίες του ∆ήµου να 
λειτουργούν ως φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί προκειµένου να 
"εξασφαλιστούν τα δηµόσια έσοδα" και να προχωρούν σε αναγκαστικά 
µέτρα είσπραξης µέχρι και κατασχέσεις για οφειλές ακόµα και 500€. 
Εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να µην επιτρέψει κανένα λαϊκό 
σπίτι της πόλης να βγει στο σφυρί. 
Μπροστά και στο νέο κύµα επίθεσης που εξελίσσεται, ξεκαθαρίζουµε 
ότι θα λάβουµε όλα τα απαραίτητα ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες του 
∆ήµου να µην προβούν σε καµία ενέργεια λήψης αναγκαστικών 
µέτρων ή κατασχέσεων στα λαϊκά νοικοκυριά για οφειλές στο ∆ήµο. 
Για το σκοπό αυτό θα δοθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή σχετική εντολή 
στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα σταθεί µε όλα τα µέσα στο πλευρό των 
εργατικών σωµατείων και των φορέων της πόλης προκειµένου να µη 
βγει στο σφυρί κανένα λαϊκό σπίτι. 
Ταυτόχρονα θα συνεχίσουµε εξαντλώντας τα µέτρα και τις 
πρωτοβουλίες ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών και είσπραξης 
εσόδων από αυτούς που πραγµατικά χρωστάνε και οφείλουν να 



πληρώσουν, από αυτούς που έχουν και όχι από αυτούς που παλεύουν 
να σταθούν στη ζωή όρθιοι. 
∆ίπλα σε αυτές τις προσπάθειες έχουµε την υποχρέωση και το καθήκον 
να στηρίξουµε την πάλη ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου που 
στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις και τσακίζει 
τη ζωή µας. 
 
 
Απαιτούµε: 

• Να προστατευτεί πλήρως η πρώτη και δεύτερη κατοικία και να 

σταματήσει κάθε πλειστηριασμός στα εργατικά λαϊκά σπίτια 

• Να καταργηθούν οι άδικοι φόροι για τα λαϊκά στρώματα 

• Να καταργηθεί το αντιλαϊκό και αντιδραστικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ΟΤΑ, που βάζει στο στόχαστρο πέρα από τα 

φτωχά λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους στο Δήμο  

• Πλήρη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

κατάργηση της ανταποδοτικότητας. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 

 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τις προτάσεις του ∆ηµάρχου και του δίνει εντολή όπως αναφέρεται 
εισηγητικά να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου  να µην προβούν σε καµία ενέργεια λήψης 
αναγκαστικών µέτρων ή κατασχέσεων στα λαϊκά νοικοκυριά για οφειλές στο 
∆ήµο.  

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   
Αργύριος  9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης 
Ιωάννης 12)Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Σοφιανόπουλος 
∆ηµήτριος 17) Γαβρίλης Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19)Βοσκόπουλος 
Χρήστος 20) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος   .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      09/11/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

 
 
 
 


