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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2020
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης προσωρινής παραίτησης από την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης.
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 31 του μήνα Μαρτίου
του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8800/17/2603-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87)
με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4
του ίδιου άρθρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών δήλωσαν ότι
παρίστανται στη συνεδρίαση 38 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
20 ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.
1 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
21 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
2 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
22 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
3 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.
23 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
24 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.
25 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.
ΘΑΝΟΥ Μ.
26 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.
27 ΧΑΛΑΡΗ Α.
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
28 ΔΗΜΟΥ Π.
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.
29 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.
30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.
31 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
32 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.
33 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
34 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.
ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
35 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.
36 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.
ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
37 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ 38 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ
Α
Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με
την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου
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Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
σχετικό με την περίληψη, αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη διόρθωσης του τίτλου από
«…για
αναστολή…»
σε
«…προσωρινής
παραίτησης
από
την
εκτέλεση…»

ΑΔΑ: ΩΚ72Ω63-23Δ
και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος: την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9886/31-03-2020
εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ: «Εισήγηση

προσωρινής παραίτησης από την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων

είσπραξης».
Κύρια Πρόεδρε,
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της προσπάθειας του να ισορροπήσει μεταξύ δημόσιου συμφέροντος και
προστασίας των πολιτών με σεβασμό και κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθώντας να αναχαιτίσει τις αρνητικές συνέπειες διασποράς του κορονοϊού, εισηγείται την προσωρινή
παραίτηση από τις επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (Τράπεζες) και από κάθε απαίτηση
που απορρέει από αυτές εις βάρος των οφειλετών του Δήμου, για οφειλές μέχρι του ποσού των
2.000,00 € και μέχρι νεότερη έγγραφη εντολή μας.
Τα ανωτέρω δεν τυγχάνουν εφαρμογής για ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία
λήψης της παρούσας.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναστάσιος Σοφιανόπουλος>>
Στην συνέχεια τέθηκε πρόταση από την παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ η οποία έχει ως εξής:
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ: <<κ. Πρεκετές: η αναγκαία
λήψη ανακουφιστικων μέτρων που αφορούν τους συνδημότες μας δεν πρέπει να έχουν οριζόντια
κατεύθυνση ώστε να καθίστανται δίκαια και να μην ζημιώνουν πολλάκις ανεπανόρθωτα τα
συμφέροντα των πολλών τους οποίους εκπροσωπούμε στο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι πρέπει να
εμπλουτίσουμε τις αποφάσεις μας έτσι ώστε να μην αποτελέσουν ευκαιρία απαλλαγής
μεγαλοοφειλετών του δημου ακόμη και ανώνυμων εταιρειών.
Συγκεκριμένα η πρόταση που καταθέτει η ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ...για τον Άγιο Δημήτριο και
την καταθέτουμε προς ψήφιση είναι να εξαιρεθούν από την προσωρινή παραίτηση του δήμου από
τις επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων ( Τράπεζες ) και από κάθε απαίτηση που απορρέει
από αυτές εις βάρος των οφειλετών του δήμου ,όλοι οι προσφεύγοντες εναντίον του δήμου για μη
καταβολή των βεβαιωμένων εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης των ακινήτων τους στο σχέδιο
περιοχής ΕΚΤΕΛ..>>
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ψηφοφορία
μεταξύ των προτάσεων, κατά την οποία ψήφισαν:
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 28 ΥΠΕΡ (Αδαμόπουλος,
Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη,
Κουτσανδρέας, Μπαντούνας, , Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος,
Συρράκος, Χατζηδημητρίου, Κουτσοβασίλης, Αντιμισάρη, Σταματάκης, Λασκαρίδης,
Παπαδακάκης, Κοτσόπουλος, αλλά να αναγράφεται ως «αναστολή» και όχι ως «προσωρινή
παραίτηση», Βαζαίου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Δήμου με την επιφύλαξη ότι κατά πόσο ο
διαχωρισμός που θέτει η διοίκηση για οφειλές έως 2.000€ αφήνει απροστάτευτες περιπτώσεις
οφειλετών που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες και μικρο-επαγγελματίες, ότι σε τέτοια
περίπτωση χρειάζεται η δημοτική αρχή να επανέλθει και ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει, σε
επόμενη φάση που πιθανά ο δήμος επανακινήσει τη διαδικασία (κάτι που θα χρειαστεί σε αντίστοιχο
μελλοντικό ΔΣ να συζητήσουμε, ανάλογα και με τις εξελίξεις), αυτές οι οφειλές να έχουν επιβαρυνθεί
με τόκο) .
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ: 10 ΥΠΕΡ (κ.κ. Πρεκετές, Αδαμοπούλου, Αχουλιά, Βρεττός, Γρίλλιας, Κοκοτσάκης,
Μαλαθούνης, Μπάντος, Ταμπακόπουλος, Χάλαρη) .
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Με ψήφους 28 υπέρ και 10 κατά (κ.κ. Πρεκετές διότι ψήφισαν τη δική τους πρόταση, Αδαμοπούλου,
Αχουλιά, Βρεττός, Γρίλλιας, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος, Ταμπακόπουλος, Χάλαρη)
Εγκρίνει την προσωρινή παραίτηση από τις επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (Τράπεζες)
και από κάθε απαίτηση που απορρέει από αυτές εις βάρος των οφειλετών του Δήμου, για οφειλές
μέχρι του ποσού των 2.000,00 € και μέχρι νεότερη έγγραφη εντολή μας.
Τα ανωτέρω δεν τυγχάνουν εφαρμογής για ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία
λήψης της παρούσας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 70/31-03-2020.
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

