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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
183/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 24-9-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη
διαμαρτυρίας με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο
Δήμο Αγιάς αλλά και την οικονομική κατάσταση που έχει
περιέλθει ο Δήμος.

Στην Αγιά σήμερα 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/20-9-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης
22. Αργύρης Νικόλαος
23. Βαλάρης Γεώργιος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη διαμαρτυρίας
με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς αλλά και την
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,
Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: α) Δήμου Αγιάς,
β) Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακής
Ελληνικής Θερμαλιστικής Εταιρείας - Αν. Ε.Θ. Α.Ε. με σκοπό την εκπόνηση της
μελέτης: «Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου
Κόκκινου Νερού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’
Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Μείωση τελών ύδρευσης. (Εισήγηση: Κυριάκος Πατσάς, επικεφαλής
της παράταξης μείζονος μειοψηφίας). Καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος με τη
μορφή του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας κ. Μπελιάς Αντώνιος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη
διαμαρτυρίας με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο
Δήμο Αγιάς αλλά και την οικονομική κατάσταση που έχει
περιέλθει ο Δήμος.
«Θέλω να κάνω μια ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το διάστημα σ’
όλη την ύπαιθρο της χώρας μας, αλλά και ειδικότερα στο δικό μας Δήμο.
Στο τέλος του μήνα κλείνει η Δ.Ο.Υ. Αγιάς και να ακριβολογήσω μεταφέρεται στην
Α’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας. Δηλαδή εμείς θα παραμείνουμε φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Αγιάς
αλλά αυτή θα στεγάζεται στη Λάρισα.
Στο Νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης προτείνεται μεταξύ άλλων
και το κλείσιμο του Ειρηνοδικείου Αγιάς.
Υπάρχει δυστυχώς η στόχευση μόνο στους αριθμούς. Έχουμε συμφωνήσει με την
Τρόικα να δώσουμε συγκεκριμένα νούμερα και δυστυχώς θα πάμε συνέχεια έτσι. Θα
ακολουθήσει το Ι.Κ.Α., το Δασαρχείο κλπ. Είναι αλήθεια να αναρωτιέται κανείς για
ποιό λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία των Καλλικρατικών «ισχυρών» Δήμων, της
περιφερειακής ανάπτυξης που συζητιέται όλα αυτά τα χρόνια και με τις σημερινές
ενέργειες απαξιώνεται εντελώς.
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Δεν ξέρω ποιά θα πρέπει να είναι η αντίδρασή μας, αλλά τουλάχιστον ως δημοτικό
συμβούλιο πρέπει να εκδώσουμε ψήφισμα με το οποίο θα καταδικάζουμε απερίφραστα
όλη αυτή την πολιτική που δεν έχει κανένα νόημα.
Μιλώντας με την προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Αγιάς, μου ανέφερε ότι το λειτουργικό
κόστος της Εφορίας είναι μόνο 3.000,00€ το μήνα. Πέρα απ’ αυτό έχουμε προτείνει να
αναλάβει ο Δήμος τη στέγαση της Εφορίας ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες του
Δήμου μας. Όσο για το Ειρηνοδικείο τα μηνιαία έξοδα του είναι 250,00€/μήνα. Μιλάμε
δηλαδή για εντελώς αστεία πράγματα και όμως θέλοντας να ότι πρέπει να δείξουν προς
τα έξω ότι κλείνουν Υπηρεσίες,.
Προχωράνε απαξιώνοντας και αποψιλώνοντας οτιδήποτε υπάρχει για την
εξυπηρέτηση του πολίτη και βέβαια μεταθέτουν όλη αυτή την τεράστια ευθύνη στους
Δήμου, διότι πολλές φορές δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνουν λύσεις.
Πρόταση μου είναι λοιπόν να συνταχθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας, που θα τη
στείλουμε σ’ όλες τις κατευθύνσεις, με κεντρικό νόημα του την αποψίλωση της
περιφέρειας και καλό θα ήταν στο ψήφισμα αυτό να συμπεριλάβουμε και την τραγική
οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλοι οι Δήμοι, γιατί πρέπει να σας
πω ότι μέχρι το Δεκέμβριο που πρέπει να ενταχθούμε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ο
Δήμος θα μπορέσει να υπολειτουργήσει όπως κάνει σήμερα. Μετά την ένταξη μας
Ενιαία Αρχή Πληρωμών ο Δήμος την άλλη μέρα κλείνει.
Τι σημαίνει Ενιαία Αρχή πληρωμών; Με την έναρξη εφαρμογής της είμαστε
υποχρεωμένοι να εκταμιεύουμε κάθε μήνα όλα τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την
μισθοδοσία μονίμων και συμβασιούχων υπαλλήλων, αλλά και των αιρετών. Αυτό
σημαίνει για το δικό μας Δήμο ένα κόστος περίπου στις 200.000,00€. Εάν αυτά τα
χρήματα δεν υπάρχουν δεν μπορεί να πληρωθεί κανένας και άρα παύουν οι πληρωμές
και σταματάμε τη λειτουργία του Δήμου. Αυτό μπορεί να συμβεί και πιο νωρίς, αν
υπάρξουν ακόμα κάποιες διαταγές πληρωμής που θα δεσμεύσουν τους λογαριασμούς
μας και έτσι τότε δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα.
Η τακτική μας επιχορήγηση αυτή την ώρα είναι 72.000,00€ όταν μόνο η
μισθοδοσία είναι περίπου 200.000,00€.
Άρα σ’ αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρίας που θα συντάξουμε για το κλείσιμο των
δημοσίων υπηρεσιών, αν συμφωνεί το Σώμα, να συμπεριλάβουμε και τη δεινή
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος, γνωρίζοντας έτσι στο Υπουργείου,
στους εποπτικούς παράγοντες αλλά και στους πολίτες ότι ο Δήμος Αγιάς με μαθηματική
ακρίβεια στο τέλος του χρόνου θα αναστείλει τη λειτουργία του.
Τελειώνοντας θα πρότεινα να συγκροτηθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή που με
ευθύνη του Προέδρου θα συντάξει το σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας για τους λόγους
που σας ανέφερα».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Πιστεύω ότι πρέπει να προηγηθεί μια
σύσκεψη των φορέων και να βγει ένα ψήφισμα που θα υπογραφεί από όλους τους
φορείς που υπάρχουν στον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς. Πέρα απ’ αυτό νομίζω ότι πρέπει
να γίνει κινητοποίηση, δεν αρκεί ένα κείμενο διότι δεν ιδρώνει κανενός το αυτί με ένα
κείμενο. Χρειάζονται πιο αποφασιστικές μορφές ενέργειας στην κατεύθυνση αυτή που
έθεσε ο Δήμαρχος στην εισήγησή του.
Επίσης στο κείμενο θα πρέπει να αναδειχθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης για το χρέος
αλλά και τον Καλλικράτη που πανηγυρίστηκε ως μεγάλη καινοτομία και επανάσταση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά τα αποτελέσματά του είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα
και έπονται χειρότερα».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Δημάρχου, την
τοποθέτηση του κ. Μαρούδα αλλά και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας με θέμα το κλείσιμο των
Δημοσιών Υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς αλλά και την οικονομική κατάσταση που έχει
περιέλθει ο Δήμος.
Β. Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο, τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων.
Σκοπός της διαπαραταξιακής Επιτροπής είναι η σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας
με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς αλλά και την
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. Η σύνταξη του ψηφίσματος θα
γίνει σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 183/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

