
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 

επανέφερε το ζήτημα των πλειστηριασμών στις λαϊκές κατοικίες με δεδομένη την πύκνωση των 

αναγγελιών κατάσχεσης και την ένταξη των υπηρεσιών των Δήμων στο μηχανισμό που βγάζει τα 

λαϊκά σπίτια στο σφυρί.  

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση με μπαράζ τροπολογιών που ψήφισε στις αρχές του 2016 έθεσε σε 

εφαρμογή συμπληρωματικά μέτρα που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των Τραπεζών και των 

διάφορων κερδοσκόπων σε βάρος των όσων με κόπο απέκτησαν οι εργαζόμενοι στην χώρα μας. 

Δίνοντας τη δυνατότητα στις Τράπεζες να μεταβιβάσουν άμεσα τη διαχείριση των στεγαστικών 

δανείων πρώτης κατοικίας σε άλλους «επενδυτές» (τα περιβόητα funds) και μάλιστα ανεξάρτητα 

από το ύψος της υποθήκης και την αξία του ακινήτου.  

Επιπλέον, εντός του Οκτώβρη αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος της Αρχής Δημόσιων Εσόδων που 

θα επιβάλει στους Δήμους να προχωράνε στη διαδικασία των πλειστηριασμών  για να 

εξασφαλίσουν τα «δημόσια έσοδα».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε τις αντεργατικές αυτές εξελίξεις, αναδεικνύοντας τις ευθύνες 

που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει ακάθεκτη την εφαρμογή των αντιλαϊκών 

πολιτικών και των μνημονίων.  

Ξεκαθάρισε, όπως έκανε και με το ψήφισμά του το Νοέμβριο του 2016 ότι θα λάβει όλα τα 

απαραίτητα ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να μην προβούν σε καμία ενέργεια λήψης 

αναγκαστικών μέτρων ή κατασχέσεων στα λαϊκά νοικοκυριά για οφειλές στο Δήμο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταθεί με όλα τα μέσα στο πλευρό του λαού της πόλης, των εργατικών 

σωματείων και των φορέων προκειμένου να μη βγει στο σφυρί κανένα λαϊκό σπίτι. Δίπλα 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. 

Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε εξαντλώντας τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες ανακούφισης των 

λαϊκών νοικοκυριών.  

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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Απόντων των κ.κ Αξιώτη Χρήστο, Κοντόσταυλο Γεώργιο , Βοσκόπουλο Χρήστο, 
Αντωνόπουλο ∆ηµήτριο , Αλεξοπούλου Μαρία και Γαβρίλη Γεώργιο 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με τη λογική του ψηφίσµατος ως έχει και απαιτεί όπως αναλύεται και εισηγητικά : 

• 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 ∆ήµο  
• Πλήρη χρηµατοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισµό και κατάργηση της 

ανταποδοτικότητας. 
 


