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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 28-5-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ :

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της επιστολής του Βουλευτή
Σύριζα/ΕΚΜ Λάρισας Δημήτρη Γελαλή σχετικά με τις ποινικές
διώξεις που ασκήθηκαν στους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις
ενάντια στα διόδια.

Στην Αγιά, σήμερα 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6781/24-5-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στους 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σμυρλής Βασίλειος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας), και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Μπουζούκης Αλέξιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα ΕΗΔ :

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της επιστολής του Βουλευτή
Σύριζα/ΕΚΜ Λάρισας Δημήτρη Γελαλή σχετικά με τις ποινικές
διώξεις που ασκήθηκαν στους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις
ενάντια στα διόδια.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω επιστολή του Βουλευτή Σύριζα/ΕΚΜ
Δημήτρη Γελαλή:
«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΛΑΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑΣ κ. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ
Στις 5 Ιουνίου γίνονται τα δύο εξ αναβολής δικαστήρια, στα οποία διώκονται ποινικά
συντοπίτες μας για τη συμμετοχή τους στο κίνημα “Δεν πληρώνω” ενάντια στα διόδια.
Στις 13 Ιουνίου 2013 γίνεται το τρίτο δικαστήριο όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο
διώκομαι ποινικά και ο ίδιος για τη συμμετοχή μου στην πανελλαδική κινητοποίηση
ενάντια στα διόδια μαζί με άλλους 7 συμπολίτες μας και συνολικά στα τρία δικαστήρια
διώκονται 27 συμπολίτες μας. Ανάμεσα στις υπόλοιπες κατηγορίες αντιμετωπίζουμε και
αυτή της αυτουργίας, για την οποία δικαζόμαστε με το μετεμφυλιακό νόμο του 1951 και
το άρθρο 184 του Ποινικού Κώδικά.
Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις συγκεκριμένες διώξεις σε βάρος μας είναι ότι
κατηγορούμαστε όχι για κάποια ενέργεια που κάναμε οι ίδιοι αλλά για ηθική αυτουργία
«παράνομων» ενεργειών, σύμφωνα με τις οποίες «παροτρύναμε» να κάνουν οι
διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων. Για να στηρίξουν το κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς
πρωτοδικών Λάρισας ανέσυραν από τα συρτάρια νόμους άλλων εποχών όπως το
άρθρο 184 του ΠΚ.
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Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει μια βιομηχανία διώξεων σε όποιον
αγωνίζεται ενάντια στο ξεπούλημα της χώρας. Οι διώξεις αυτές όχι μόνον
ποινικοποιούν ολόκληρο το μαζικό πολιτικό κίνημα ενάντια στα διόδια, συνιστώντας
ευθέως πολιτικές διώξεις, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα ευθεία βολή στην καρδιά όλων
των κινημάτων που αντιστέκονται στις πολιτικές ξεπουλήματος της δημόσιας
περιουσίας ή στην επιβολή παράνομων τελών.
Την ίδια στιγμή που οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους εθνικούς δρόμους με αρωγό την
κυβέρνηση, σέρνουν συμπολίτες μας στα δικαστήρια και προχωρούν σε διαταγές
πληρωμών χιλιάδων ευρώ σε βάρος δεκάδων πολιτών, απαιτούν από το δημόσιο
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την επανεκκίνηση των έργων που σταμάτησαν με
δική τους ευθύνη ενώ εξακολουθούν να εισπράττουν παράνομα διόδια, η κυβέρνηση
προβαίνει σε προσπάθειες ποινικοποίησης των κινημάτων και των ιδεών με βαριά
κατηγορητήρια.
Όπως προβλέπεται από το νέο Πειθαρχικό Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων
(Ν.4057/2012), απειλούνται να τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία ως επίορκοι, σύμφωνα με
την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του Ν. 4093/2012, οι υπάλληλοι που απλώς
παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για ορισμένα
πλημμελήματα, δηλαδή ακόμη και όταν η πράξη τους διαθέτει μικρή ποινική αξία, λόγω
ακριβώς της παραπομπής τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Στις δίκες που διεξάγονται
διώκονται και δημόσιοι υπάλληλοι που θα έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
απόλυσης.
Ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση σχετικά με:
1. Όλο αυτό το χαράτσωμα εις βάρος των πολιτών, με τους 3 σταθμούς διοδίων
εντός των ορίων του Ν. Λάρισας και σε πολύ μικρή χιλιομετρική απόσταση με
αποτέλεσμα και λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες να σκέφτονται
την παραμικρή μετακίνηση τους στα παράλια των Νομών.
2. Την αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων εξαιτίας του γεγονότος ότι η
κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων έχει εκτραπεί, αφού γίνεται μέσω
επικίνδυνων παράδρομων που δεν πληρούν στοιχειώδεις προδιαγραφές.
3. Το γεγονός ότι ενώ εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια οι εταιρίες έχουν σταματήσει
τα έργα, συνεχίζουν να εισπράττουν το αντίτιμο παράνομα μέσω των διοδίων.
4. Το γεγονός ότι διωκόμαστε με βάση τον μετεμφυλιακό νόμο και την κατηγορία
της αυτουργίας και όχι για κάποιο συγκεκριμένο αδίκημα.
Ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την καθολική και αμέριστη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους διωκόμενους αγωνιστές αναγνωρίζοντας την
πολιτική σημασία της δίκης.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος στην τοποθέτηση του πρότεινε: «Στην απόφασή
του το Δημοτικό συμβούλιο πρέπει να εκφράσει την συμπαράσταση του σε όλους όσοι
διώκονται ποινικά για τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα διόδια και απαιτεί να
σταματήσουν άμεσα αυτές οι διώξεις».
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα καταψηφίσω.
Να εφαρμοστεί ο Νόμος».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή
του: «Εγώ δεν θα συμμετέχω στη λήψη απόφασης. Την επιστολή αν την έστελνε ο
Πρόεδρος του κινήματος «Δεν πληρώνω» θα το καταλάβαινα. Οι βουλευτές αν ήθελαν
ψηφίσματα και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ας τις ζητούσαν όταν σκοτώθηκαν
τα παιδάκια και αυτοί έφαγαν τα λεφτά, τότε θα το συζητούσα. Δηλώνω «παρών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την επιστολή του Βουλευτή Σύριζα/ΕΚΜ κου Δημήτρη Γελαλή,
- την πρόταση του δημοτικού σύμβουλου κου Μαρούδα Ρίζου,
- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κου Σιμούλη Θωμά και
- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βατζιάς Αντίγονος και Καλαγιάς
Γρηγόριος δήλωσαν «παρών»

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εκφράζει την συμπαράσταση του σε όλους όσοι διώκονται ποινικά για τις
κινητοποιήσεις τους ενάντια στα διόδια και απαιτεί να σταματήσουν άμεσα αυτές οι
διώξεις.
Μειοψήφισαν: ο δημοτικός σύμβουλος Σιμούλης Θωμάς που καταψήφισε και οι
δημοτικοί σύμβουλοι: Βατζιάς Αντίγονος και Καλαγιάς Γρηγόριος που δήλωσαν
«παρών».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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