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Από το πρακτικό της 6/29-4-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 103/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Σήμερα, 29-4-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 8762/27-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένας
(41) μέλη, συμμετείχαν τα τριάντα τρεις
(33), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
21. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
22. Καλλινικίδης Νικόλαος
2. Απατσίδης Δημήτριος
23. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
3. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
24. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
4. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
25. Ωραιόπουλος Λάζαρος
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
26. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Γκατζές Στέλιος
27. Ζησάκος Χρήστος
7. Καγιαμπίνη Ειρήνη
28. Ακριτίδης Δημήτριος
8. Συμεωνίδης Απόστολος
29. Σαγινίδης Αναστάσιος
9. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
30. Βέλλης Χαράλαμπος
10. Τερζίδου Αλεξάνδρα
31. Σταματίου Χρήστος
11. Τσακιρίδης Αναστάσιος
32. Λαθήρας Ιωάννης
12. Ανδριανίδου Σοφία
33. Κυπραίου Μαρία
13. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Ασβεστά Σοφία
1. Σαουλίδης Αντώνιος
15. Καλτσίκας Αθανάσιος
2. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
16. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
3. Κυζιρίδης Θεόδωρος
17. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
4. Ζάχαρης Ηλίας
Απόστολος
5. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
18. Καδίκας Αθανάσιος
6. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
19. Ζαρίφης Ιωάννης
7. Ασβεστάς Βασίλειος
20. Βαρσάμης Νικόλαος
8. Πάππου Μιχαήλ
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1348/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαρρενάκη Ελισσάβετ.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο και 1ο θέμα ημερήσιας
διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Πάππου Μιχαήλ.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ.
Σαουλίδης Αντώνιος και αποχώρησε πριν την ψήφισή του.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ.
Μπαμπούλας Κωνσταντίνος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα

για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το σχέδιο
ψηφίσματος που κατέθεσε ο Δ.Σ. κ. Ωραιόπουλος με τις προσθήκες της Διοίκησης

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Βέλλης Χαράλαμπος δήλωσε ότι το ΚΚΕ
κατέθεσε στη Βουλή τρεις φορές προτάσεις να μετατεθεί το βάρος των νοικοκυριών
στους τραπεζικούς ομίλους. Δεν υπάρχει λύση που να ευνοεί και τους δυο. Το βάρος
και αυτής της κρίσης θα πέσει στις πλάτες του λαού μας. Στη συνέχεια κατέθεσε δικό
του σχέδιο ψηφίσματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο και
ψηφίζει ο ίδιος και ο Δ.Σ. κος Σταματίου Χρήστος.

Ο Δ.Σ. κος Λαθήρας Ιωάννης δήλωσε ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι
πλειστηριασμοί, να διαγραφούν τα χρέη των ανέργων, να μειωθούν τα χρέη ανάλογα
με το ύψος του εισοδήματος και να προστατευτούν τα νοικοκυριά από τα χρέη για το
ηλεκτρικό και τη ΔΕΗ, διαφορετικά το ψήφισμα είναι μια υποκρισία. Αν δεν
συμπεριληφθούν στο ψήφισμα οι προτάσεις του ψηφίζει λευκό.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ενώ όλοι οι πολίτες συνεχίζουμε να «μένουμε σπίτι» και να τηρούμε με
υπευθυνότητα τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, σε λίγα εικοσιτετράωρα, στο
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τέλος του μήνα, παύει να ισχύει το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, με
ό,τι αυτό σημαίνει για χιλιάδες συμπολίτες μας δανειολήπτες και τις οικογένειές τους.
Θεωρούμε αδιανόητο να ισχύσει ένα τέτοιο αντικοινωνικό μέτρο τη στιγμή που η
χώρα καλείται ν' αντιμετωπίσει μια νέα έκτακτη οικονομική κρίση, εξαιτίας της
πανδημίας, με δυσοίωνες προβλέψεις για το μέγεθος της ύφεσης και τους δείκτες
της ανεργίας.
Θα είναι η πρώτη φορά από το 2010 και το Ν.3869 μέχρι σήμερα, που δεν θα
υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σε μια χώρα
που επί χρόνια σχεδόν ο ένας στους τρεις πολίτες ήταν άνεργος και χωρίς
εισοδήματα, δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αδιέξοδο, λόγω
των

σκληρών

μνημονιακών

πολιτικών

λιτότητας,

είναι

υποχρέωση

ενός

δημοκρατικού κράτους, που επιθυμεί να επιδείξει ελάχιστη κοινωνική ευαισθησία, η
προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για να μην οδηγηθούμε από το «μένουμε σπίτι» στο «μένουμε δίχως σπίτι» το
δημοτικό συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση:


Να μην προχωρήσει στην άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.



Να παραταθεί η προστασία τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.



Να συσταθεί άμεσα διακομματική επιτροπή της Βουλής ώστε να επεξεργαστεί
άμεσα ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα αφορά την αντιμετώπιση του
ιδιωτικού χρέους, που θα περιλαμβάνει και την προστασία της πρώτης
κατοικίας και τον εκσυγχρονισμό του Πτωχευτικού ∆ικαίου των Φυσικών
Προσώπων.



Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στο καθεστώς του Ν.
3869/2010, με σκοπό την εξάλειψη της απειλής που αισθάνονται πολλά
νοικοκυριά

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βέλλης Χαράλαμπος και Σταματίου Χρήστος
Οι Δ.Σ. κ.κ. Λαθήρας Ιωάννης και Κυπραίου Μαρία ψήφισαν λευκό και δεν
υπολογίζονται στα παρόντα μέλη
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 103/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξιάδου Ιωάννα
Απατσίδης Δημήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Ασβεστά Σοφία
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Βαρσάμης Νικόλαος
Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
Καλλινικίδης Νικόλαος
Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Μασλαρινός Δημήτριος
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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