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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 86 
 

Ενημέρωςη, ςυζήτηςη και έκδοςη ψηφίςματοσ για τουσ πλειςτηριαςμούσ 
 

Πρακτικϐ τόσ με αριθ. 05/2018 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, τησ 19ησ   

του μηνϐσ Απριλίου, του ϋτουσ 2018. 
 

τον Φολαργϐ ςόμερα, 19.04.2018, ημϋρα Πέμπτη και ώρα 17:00, το Δημοτικϐ υμβοϑλιο του Δόμου Παπϊγου - 
Φολαργοϑ, ςυνόλθε ςε τακτική δημϐςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικϐ Κατϊςτημα Φολαργοϑ, ϑςτερα απϐ την με 
αριθμϐ πρωτ. 8258/13.04.2018 πρϐςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδϐθηκε και 
δημοςιεϑθηκε νϐμιμα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87). 
 

Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νϐμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ϐτι ςε ςϑνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη 

ςυνεδρύαςη 28 και ονομαςτικϊ οι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

Φρϑςα Παρύςη Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ 
Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ Γεωργύα Αρβανύτη Ιωϊννησ Κεχρόσ 

Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη Γεώργιοσ Σςουροπλόσ Δημότριοσ Σοϑτουζασ 
Αθανϊςιοσ Αυγουρϐπουλοσ Μαρύα Δημητριϊδου Αικατερύνη Υαςοϑλη 

Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου Μιχαόλ Σρϊκασ Φαρϊλαμποσ Κουγιουμτζϐπουλοσ 
Μιχαόλ Φατζόσ Βαςύλειοσ ιαμϊνησ Νικϐλαοσ τϊππασ 

Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη Ιωϊννησ κουτϋρησ Γεώργιοσ Ανυφαντόσ 
Βικτωρύα Νικϊκη Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ Φριςτύνα Πολυκαλϊ 

Δόμητρα Ρουφογϊλη Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ  
ΑγλαϏα ουρανό Περικλόσ Ζόκασ  

  
ΑΠΟΝΣΕ  

 

Δημότριοσ Οικονϐμου Νικϐλαοσ Κουτϊκησ Γεώργιοσ Ρεμοϑνδοσ 
Βαςιλικό Μπουφοϑνου Νικϐλαοσ Αποςτολϐπουλοσ  

 (οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).  
 

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρϐεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων 

Παπϊγου και Φολαργοϑ κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκοϑμα αντύςτοιχα.  
 

τη ςυνεδρύαςη παρϐντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολϐπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ 

κα Ειρόνη Πετροποϑλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ. 
 

Ο Πρϐεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερϐμενοσ ςτο 4ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ, 

Διϊταξησ, ϋδωςε τον λϐγο ςτον επικεφαλόσ τησ παρϊταξησ "Δύκτυο Πολιτών" κο Περικλό Ζόκα, ο οπούοσ 

ειςηγόθηκε τα κϊτωθι: 
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        Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο Παπϊγου – Φολαργοϑ, κατϊ τη ςυνεδρύαςη τησ 19ησ Απριλύου 2018, 

αντιλαμβανϐμενο τη δεινό κατϊςταςη των ςυμπολιτών μασ που πλόττονται απϐ τισ αςκοϑμενεσ οικονομικϋσ 

πολιτικϋσ, καθώσ και απϐ την εφαρμογό τησ νϋασ νομοθεςύασ για τουσ ηλεκτρονικοϑσ πλειςτηριαςμοϑσ, που 

απειλεύ και νοικοκυριϊ του Δόμου μασ, δηλώνει και αποφαςύζει τα ακϐλουθα: 
 

Οι πλειςτηριαςμού εύναι ϋνα καυτϐ ζότημα που απαςχολεύ την Ελληνικό κοινωνύα ςυνολικϊ, αλλϊ και τουσ 

δημϐτεσ του Δόμου μασ και εύναι ϋνα ζότημα που θα προκαλϋςει οξϑτατη κοινωνικό κρύςη. Η ποινικοπούηςη 

των αγώνων κατϊ των πλειςτηριαςμών, δεύχνει το μϋγεθοσ του προβλόματοσ, καθώσ και το γεγονϐσ ϐτι ενώ το 

ϋτοσ 2007 τα μη εξυπηρετοϑμενα δϊνεια («κϐκκινα» δϊνεια του ελληνικοϑ τραπεζικοϑ ςυςτόματοσ) 

ανϋρχονταν ςε ποςοςτϐ 4,6%, ςόμερα ανϋρχονται ςε ποςοςτϐ 53%.  
 

Εύναι προφανϋσ ϐτι το πρϐβλημα των ιδιωτικών χρεών, που ςόμερα πνύγει την οικονομύα και την κοινωνύα, 

δεν μπορεύ να αντιμετωπιςθεύ με απϊνθρωπουσ πλειςτηριαςμοϑσ και καταςχϋςεισ. Ειδικϊ ϐταν μεγϊλα 

τμόματα του πληθυςμοϑ επιβιώνουν οριακϊ, μετϊ απϐ οκτώ χρϐνια εφαρμογόσ πολιτικών που μεύωςαν τα 

ειςοδόματα, διϋλυςαν εργαςιακϊ δικαιώματα και εκτϐξευςαν την ανεργύα, εξοντώνοντασ παρϊλληλα χιλιϊδεσ 

μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ. Πολϑ περιςςϐτερο που και αυτού  ςυνϋβαλαν με το μερύδιο που τουσ αναλογοϑςε 

ςτισ ςυνεχεύσ, αδιϋξοδεσ και ςκανδαλώδεισ ανακεφαλαιοποιόςεισ των τραπεζών. 
 

Θεωροϑμε ςυνεπώσ ανεπύτρεπτο ςτη ςημερινό κρύςιμη οικονομικό και κοινωνικό ςυγκυρύα να τεθοϑν ςε 

πλειςτηριαςμϐ πρώτεσ κατοικύεσ και ιδιαύτερα εκεύνων που ανόκουν ςε ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ και ςε 

πολύτεσ που αποδεδειγμϋνα αδυνατοϑν να αποπληρώςουν τισ οφειλϋσ τουσ προσ τισ τρϊπεζεσ, τα αςφαλιςτικϊ 

ταμεύα, το Δημϐςιο ό τουσ Δόμουσ. 

Αυτϋσ οι πρακτικϋσ, το μϐνο αποτϋλεςμα που ϋχουν εύναι να κλονύζουν ςοβαρϊ την κοινωνικό ςυνοχό αλλϊ 

και το κοινϐ περύ δικαιοςϑνησ αύςθημα, γιατύ η διαδικαςύα των πλειςτηριαςμών καταλόγει να γύνεται εργαλεύο 

αθϋμιτου πλουτιςμοϑ και παραβύαςησ του κρϊτουσ δικαύου. 
 

Δυςτυχώσ, αντύ για μϋτρα ουςιαςτικόσ προςταςύασ των πολιτών που αδυνατοϑν λϐγω κρύςησ να 

ανταποκριθοϑν ςτισ οφειλϋσ τουσ, η κυβϋρνηςη δρομολϐγηςε καταιγιςμϐ πλειςτηριαςμών μϋςα ςτη χρονιϊ και 

προώθηςε την αυςτηροπούηςη του νομοθετικοϑ πλαιςύου και τη χρόςη μϋτρων καταςτολόσ και δύωξησ των 

ακτιβιςτών και των ιδιοκτητών κατοικιών, που αγωνύζονται για τη ματαύωςη των ηλεκτρονικών 

πλειςτηριαςμών πρώτησ κατοικύασ και λαώκόσ περιουςύασ. 
 

Με το ςχετικϊ πρϐςφατο «πολυνομοςχϋδιο» θεςπύςτηκε (μετϊ τισ 21/02/18) η υποχρεωτικϐτητα των 

ηλεκτρονικών πλειςτηριαςμών, ϐχι μϐνο για οφειλϋσ προσ τισ τρϊπεζεσ αλλϊ, για πρώτη φορϊ, και για οφειλϋσ 

προσ το Δημϐςιο ό ςτα αςφαλιςτικϊ ταμεύα ϊνω των 500 €. Κατοικύεσ, οικϐπεδα, γραφεύα, καταςτόματα, 

αγροτεμϊχια θα εκποιοϑνται πλϋον με διαδικαςύεσ εξπρϋσ και μϊλιςτα ςτην εμπορικό αξύα τουσ, δηλαδό ςε 

εξευτελιςτικϋσ τιμϋσ. 

Οι ηλεκτρονικού πλειςτηριαςμού «βγϊζουν ςτο ςφυρύ» ακϐμη και την πρώτη κατοικύα, για την οπούα δεν 

υπϊρχει ουςιαςτικό προςταςύα, αφοϑ ο αναθεωρημϋνοσ νϐμοσ Κατςϋλη ελϊχιςτη προςταςύα προςφϋρει και οι 

επαγγελματύεσ δεν μποροϑν να υπαχθοϑν ς’ αυτϐν. 
 

Θεωροϑμε δεδομϋνη την υποχρϋωςό μασ και ςυνολικϊ τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, να προχωρόςουμε ςε 

ενϋργειεσ και πρωτοβουλύεσ που θα επιχειρόςουν να αντιμετωπύςουν ςυνολικϊ, αποτελεςματικϊ & με τρϐπο 

που θα ανταποκρύνεται ςτισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ τα ζητόματα που αφοροϑν το δικαύωμα ςτη τϋγη.  
 

Ωσ Δημοτικϐ υμβοϑλιο δηλώνουμε την αμϋριςτη ςυμπαρϊςταςό μασ ςτουσ ςυμπολύτεσ μασ, που 

κινδυνεϑουν να χϊςουν και τα ελϊχιςτα περιουςιακϊ τουσ ςτοιχεύα. 
 

Ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ δεν προτύθεται να προχωρόςει ςε καταςχϋςεισ κατοικύασ, λϐγω χρεών, ςε 

ςυνδημϐτεσ μασ που δοκιμϊζονται απϐ την κρύςη. 
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Η Νομικό Τπηρεςύα και τα ΚΕΠ του Δόμου μασ θα εύναι ςτη διϊθεςη των πολιτών, ώςτε να παρϋχουν 

δωρεϊν την απαραύτητη ενημϋρωςη, τη Νομικό και ςυμβουλευτικό υποςτόριξη ςε ϐλουσ τουσ 

ενδιαφερϐμενουσ ςυνδημϐτεσ μασ, ςχετικϊ με τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν. Για το ςκοπϐ αυτϐ 

αξιοποιεύ οποιαδόποτε ςυνεργαςύα με νομικοϑσ φορεύσ (Δικηγορικοϑσ υλλϐγουσ, επιτροπϋσ Νομικών, 

μεμονωμϋνουσ εθελοντϋσ Νομικοϑσ) & κοινωνικϋσ οργανώςεισ (Ενώςεισ Καταναλωτών, κινόματα πολιτών 

ενϊντια ςτουσ πλειςτηριαςμοϑσ κοκ). 
 

Ο Δόμοσ Παπϊγου - Φολαργοϑ θα παρεμβαύνει, ϐπου εύναι δυνατϐν, προκειμϋνου η Δ.Ο.Τ. Φολαργοϑ να 

αντιμετωπύζει με κατανϐηςη τουσ πολύτεσ που ϋχουν οφειλϋσ.  
 

το πλαύςιο των ςχετικών αποφϊςεων τησ ΕΝΠΕ και τησ ΚΕΔΕ, αποφαςύζουμε: 

 Να χαρτογραφηθεύ ο αριθμϐσ των δανειοληπτών/οφειλετών του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ που 

κινδυνεϑουν να χϊςουν τα ςπύτια τουσ. 

 Ο Δόμοσ να παρακολουθεύ τισ πρωτοβουλύεσ φορϋων τησ Σ.Α. για την ςτόριξη τησ κατοικύασ.  

 ε ςχϋςη με τη ςϑςταςη «Δημοτικών Εταιρειών Ειδικοϑ κοποϑ» που θα προχωροϑν ςτην εξαγορϊ 

δανεύων δημοτών που απειλεύται η κατοικύα τουσ (με ϐρουσ ανϊλογουσ με αυτοϑσ που θα 

μποροϑςαν να εξαγορϊςουν τα επενδυτικϊ FUNDS, ώςτε να αποτραπεύ η πώληςη των «κϐκκινων» 

δανεύων ςε ξϋνα FUNDS ςε εξευτελιςτικϋσ τιμϋσ), και θα αςκοϑν πολιτικό κοινωνικόσ προςταςύασ, 

εκτιμοϑμε ϐτι χρειϊζεται να διερευνηθοϑν ϐλεσ οι πτυχϋσ του θϋματοσ καθώσ και οι ανϊγκεσ 

αλλαγών ςτο ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο. Μετϊ απϐ διεξοδικό ϋρευνα  που θα βαςιςτεύ ςε 

επιςτημονικό προςϋγγιςη & τεκμηρύωςη και εφϐςον εκτιμηθεύ η αναγκαιϐτητα θα πρϋπει να 

ςυμβϊλλουμε ώςτε οι ϐποιεσ πρωτοβουλύεσ αναληφθοϑν, να εύναι οικονομικϊ, νομικϊ και 

κοινωνικϊ βιώςιμεσ.  
    

Ζητϊμε απϐ την Κυβϋρνηςη: 
 

1. Σην απϐλυτη προςταςύα τησ πρώτησ κατοικύασ αξύασ ϋωσ 300.000€, αντικειμενικό αξύα, με τη 

δημιουργύα αυτοτελοϑσ νομοθετικοϑ πλαιςύου για το θϋμα (καθιϋρωςη ακατϊςχετου), και την 

ορθολογικό διαχεύριςη ςυνολικϊ του ζητόματοσ των δανεύων καθώσ και του πλαιςύου των 

ηλεκτρονικών πλειςτηριαςμών, ειδικϐτερα ϐταν αφοροϑν ανθρώπουσ με μικρϊ ειςοδόματα, 

ανϋργουσ, βαριϊ αςθενεύσ ό ανϊπηρουσ και εν γϋνει για ϐςουσ μπορεύ εϑκολα να αποδειχθεύ ϐτι 

ϋχουν πληγεύ απϐ την κρύςη των τελευταύων χρϐνων. 
 

2. Σην προώθηςη νομοθετικόσ ρϑθμιςησ η οπούα θα προβλϋπει την προτεραιϐτητα του δανειολόπτη 

και του εγγυητό να εξαγορϊςουν το δϊνειο που τουσ βαρϑνει (Δικαύωμα πρώτησ προτύμηςησ 

πώληςησ του δανεύου ςτον δανειολόπτη ό ϋνα ϊτομο που εκεύνοσ θα υποδεύξει - μοντϋλο Κϑπρου). 
 

3. Σην κατϊργηςη του ιδιώνυμου για την καταςτολό των αγώνων του κινόματοσ κατϊ των 

πλειςτηριαςμών και την αυτεπϊγγελτη δύωξη των αγωνιςτών/-τριών, που εδώ και χρϐνια 

παρεμβαύνουν ςτα Ειρηνοδικεύα, μην επιτρϋποντασ ςτισ τρϊπεζεσ να αρπϊξουν λαώκϋσ κατοικύεσ. 
 

4. Σην αθώωςη των αδύκωσ ςυλληφθϋντων διαδηλωτών του κινόματοσ κατϊ των πλειςτηριαςμών. 
 

5. Σην επαναςϑςταςη φορϋα ςτεγαςτικόσ πολιτικόσ δημϐςιου χαρακτόρα - ανϊλογου με τον πρώην 

ΟΕΚ που υπόρχε πριν την περύοδο των μνημονύων -  που θα αντιμετωπύζει την ςτεγαςτικό ανϊγκη 

των πολιτών με κοινωνικϊ κριτόρια και ϐχι με κριτόρια χρϋουσ και αξύασ τησ ακύνητησ περιουςύασ. 
 

Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, μετϊ απϐ διαλογικό ςυζότηςη και αφοϑ ϋλαβε υπϐψη τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 

65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δημοτικοϑ υμβουλύου, 
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ΑΠΟΥΑΙΕ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΥΙΑ 
 

Εγκρύνει την πρϐταςη του επικεφαλόσ τησ παρϊταξησ "Δύκτυο Πολιτών", ςχετικϊ με τουσ πλειςτηριαςμοϑσ 

και ςυγκεκριμϋνα: 

 

1. Σην απϐλυτη προςταςύα τησ πρώτησ κατοικύασ αξύασ ϋωσ 300.000€, αντικειμενικό αξύα, με τη 

δημιουργύα αυτοτελοϑσ νομοθετικοϑ πλαιςύου για το θϋμα (καθιϋρωςη ακατϊςχετου), και την 

ορθολογικό διαχεύριςη ςυνολικϊ του ζητόματοσ των δανεύων καθώσ και του πλαιςύου των 

ηλεκτρονικών πλειςτηριαςμών, ειδικϐτερα ϐταν αφοροϑν ανθρώπουσ με μικρϊ ειςοδόματα, 

ανϋργουσ, βαριϊ αςθενεύσ ό ανϊπηρουσ και εν γϋνει για ϐςουσ μπορεύ εϑκολα να αποδειχθεύ ϐτι 

ϋχουν πληγεύ απϐ την κρύςη των τελευταύων χρϐνων. 

2. Σην προώθηςη νομοθετικόσ ρϑθμιςησ η οπούα θα προβλϋπει την προτεραιϐτητα του δανειολόπτη 

και του εγγυητό να εξαγορϊςουν το δϊνειο που τουσ βαρϑνει (Δικαύωμα πρώτησ προτύμηςησ 

πώληςησ του δανεύου ςτον δανειολόπτη ό ϋνα ϊτομο που εκεύνοσ θα υποδεύξει - μοντϋλο Κϑπρου). 

3. Σην κατϊργηςη του ιδιώνυμου για την καταςτολό των αγώνων του κινόματοσ κατϊ των 

πλειςτηριαςμών και την αυτεπϊγγελτη δύωξη των αγωνιςτών/-τριών, που εδώ και χρϐνια 

παρεμβαύνουν ςτα Ειρηνοδικεύα, μην επιτρϋποντασ ςτισ τρϊπεζεσ να αρπϊξουν λαώκϋσ κατοικύεσ. 

4. Σην αθώωςη των αδύκωσ ςυλληφθϋντων διαδηλωτών του κινόματοσ κατϊ των πλειςτηριαςμών. 

5. Σην επαναςϑςταςη φορϋα ςτεγαςτικόσ πολιτικόσ δημϐςιου χαρακτόρα - ανϊλογου με τον πρώην 

ΟΕΚ που υπόρχε πριν την περύοδο των μνημονύων -  που θα αντιμετωπύζει την ςτεγαςτικό ανϊγκη 

των πολιτών με κοινωνικϊ κριτόρια και ϐχι με κριτόρια χρϋουσ και αξύασ τησ ακύνητησ περιουςύασ. 
 

 

Μειοψόφηςαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ και Φαρϊλαμποσ Κουγιουμτζϐπουλοσ. 
 

«Λευκϐ» ψόφιςε ο Δημοτικϐσ ϑμβουλοσ κοσ Γεώργιοσ Ανυφαντόσ. 
 

Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Φρϑςα Παρύςη, Παναγιώτησ 

Δεμϋςτιχασ, Μιχαόλ Φατζόσ, Γεώργιοσ Σςουροπλόσ, Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ, Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ, 

Δημότριοσ Σοϑτουζασ, Νικϐλαοσ τϊππασ και Φριςτύνα Πολυκαλϊ. 
 

 

Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 86/2018. 
 
 

Ο Γραμματϋασ Ο Πρϐεδροσ 
 
 
 
 

Μιχαόλ Σρϊκασ Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ 
 

 
 

Σα Μέλη 
 

Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρϐπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Α.-Μ. Σςικρικώνη, Β. Νικϊκη, Δ. 

Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Γ. Αρβανύτη, Μ. Δημητριϊδου, Β. ιαμϊνησ, Ι. κουτϋρησ, Π. Ζόκασ, Ν. Καραγιϊννησ, Ι. 

Κεχρόσ, Α. Υαςοϑλη, Φ. Κουγιουμτζϐπουλοσ, Γ. Ανυφαντόσ. 
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