
                                 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54933/14.12.2017 

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                  

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης Τακτικής Συνεδρίασης 

        του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  378/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και 

παροχής νομικών συμβουλών για την 

αντιμετώπιση κόκκινων δανείων 

Σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54170/08.12.2017 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  08.12.2017. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, &  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 Δ.Σ.:,  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κανελλόπουλος, Δαλαμάγκας Δ. & Γρετσίστα Ε. αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας 

διατάξεως ως και από το 26ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, επίσης οι κ.κ. Κακούρης Α. & Φεγγερός Β. 

αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και ο κ. Θεοδωρακόπουλος Γ. που αποχώρησε 

στο 23ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και  άπαντες μέχρι πέρατος αυτής. 
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Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, 

κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που 

αφορά την «Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και παροχής νομικών συμβουλών για την 

αντιμετώπιση κόκκινων δανείων», λόγω του επείγοντος του θέματος 

 

                 ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συγκρότηση 

γραφείου ενημέρωσης και παροχής νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση κόκκινων 

δανείων και δίνει τον λόγο στον κο Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι: 

«Με το υπ’ αριθμ. 124662/14.11.2017 έγγραφο του Κυβερνητικού Συμβουλίου 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ζητείται από 

το Δήμο Ιλίου να παραχωρηθεί χώρος σε κεντρικό σημείο της πόλης, που θα στελεχωθεί με 2 

εργαζομένους, καθώς και να στηριχθεί από υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί το φαινόμενο των κόκκινων δανείων. 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι, ο Δήμος Ιλίου είναι αρωγός σε όλες τις ευπαθείς 

ομάδες του Δήμου μας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις, που σκοπό έχουν την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων του, από 

την αρχή της εμφανίσεως του προβλήματος του φαινομένου των κόκκινων δανείων, η νομική 

υπηρεσία του Δήμου παρέχει νομικές συμβουλές σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και με το Ελληνικό Δημόσιο, από την αρχή της 

οικονομικής κρίσης. 

Δηλαδή καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι, ο Δήμος Ιλίου, πολύ πριν από τη σύσταση 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την ενημέρωση των δανειοληπτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις 

τους. Κατά συνέπεια, εν τοις πράγμασι, η Ειδική Γραμματεία δεν εξυπηρετεί κανένα 

απολύτως σκοπό, αφού δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα, παρά μόνο την 

καταγραφή των δανειοληπτών και την παραπέρα ενημέρωση των φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης, ενώ παράλληλα, δαπανώνται πολλά χρήματα χωρίς λόγο, τα οποία θα μπορούσαν 

να διατεθούν για τη στήριξη των ανθρώπων που μαστίζονται από την οικονομική κρίση. 

Μετά ταύτα προτείνω α) την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, για δημοσιονομικούς λόγους, αφού όπως προαναφέρθηκε, δεν 
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αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος, αλλά αντιθέτως αυξάνει τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και τις δαπάνες και β) τη συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και παροχής 

νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων, όπου ο Δήμος Ιλίου, δια των 

υπηρεσιών του, θα παρέχει πληροφορίες και νομικές συμβουλές σε όλους τους πολίτες του 

Δήμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κόκκινων δανείων. 

Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, θα 

συμβάλλουμε τα μέγιστα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους 

πολίτες. Θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δώσει πολλά για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας. Το 

ίδιο θα πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση, αποφεύγοντας τις επιπρόσθετες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και τις δαπάνες με τη συγκρότηση ανούσιων γραμματειών και γραφείων.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                           

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

Ομόφωνα δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 § 5 του Ν. 3852/2010. 

Κατά Πλειοψηφία  α) τη συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης, στήριξης και παροχής νομικών 

συμβουλών για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων, όπου ο Δήμος Ιλίου δια των υπηρεσιών 

του θα παρέχει ενημέρωση και νομικές συμβουλές σε όλους τους κατοίκους του Δήμου για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου των κόκκινων δανείων και ως εκ τούτου β)προτείνει την 

κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για δημοσιονομικούς 

λόγους, καθώς και όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν αντιμετωπίζει την ουσία του 

προβλήματος, αλλά αντιθέτως αυξάνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις δαπάνες. 

Οι κ.κ. Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ. & Τσακανίκας Α. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης 

«Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & 

Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» και ο κ. Χρόνης 

Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» απέχουν. 

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

           

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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