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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
220/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 17ης/ 30-11-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Λήψη απόφασης για τη μη εφαρμογή αποστολής στοιχείων σχετικά με τη
διαθεσιμότητα υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών στα πλαίσια του
Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Στην Αγιά σήμερα 30/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
16804/26-11-2012 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. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης).
Απόντες
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
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), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Αλέξιος Μπουζούκης.
Επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ και
μέλος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ. Σουλούκος Σωτήριος και
ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας και μέλος του
Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ, κ. Γιαλαμάς Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος
Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, 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 ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα
Μεγαλοβρύσου. (Εισήγηση: Χρίσινα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την άμεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.115/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθώσεων δημοτικών
καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς». (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,
Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης και έγκριση υποβολής
αιτήματος για τη λήψη δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012. (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την εκτροπή
του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών. (Εισήγηση: Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»).
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε από τη συνεδρίαση
ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που εξέθεσε
στην τοποθέτησή του και οι οποίοι καταγράφονται στα ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα
πρακτικά της συνεδρίασης. Στη συνέχεια συντασσόμενοι με την τοποθέτηση του κ.
Τριανταφύλλου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. κ.
Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
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Θέμα 1ο:

Λήψη απόφασης για τη μη εφαρμογή αποστολής στοιχείων σχετικά
με τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών στα
πλαίσια του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016».
«Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης και ειδικότερα αυτές
που προβλέπονται στις παραγράφους Ζ2 και Ζ4 του κεφαλαίου Ζ του προσφάτως
ψηφισθέντος «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και αναφέρονται στη διαθεσιμότητα
υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω κατάργησης της θέσης τους, σας καλούμε
στη λήψη απόφασης με την οποία:
1. εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή
αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά συγκεκαλυμμένη
απόλυση.
2. καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και
δηλώνουμε ότι, στηρίζουμε πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων.
3. δηλώνουμε ότι δεν συμπράττουμε με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων (αποστολή καταλόγου
ονομάτων, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητας κλπ).
4. αναθέτουμε στο Δήμαρχο να δώσει τις σχετικές εντολές στην αρμόδια υπηρεσία.».
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν επί του θέματος ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου
ΠΟΕ – ΟΤΑ και μέλος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ.
Σουλούκος Σωτήριος και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού
Λάρισας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ, κ. Γιαλαμάς Δημήτριος.
Ακολούθως ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα της παράταξής
του και ζήτησε την υπερψήφισή του:
«Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγιάς δηλώνουμε ότι:
• Δεν θα συνταχθούμε με την απόφαση της κυβέρνησης και δεν θα στείλουμε
ονομαστικούς καταλόγους των εργαζόμενων γιατί αυτό οδηγεί στην κατάργηση
των οργανικών θέσεων, σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και αργότερα στην
απόλυσή τους. Δεν θα υπογράψουμε διαπιστωτικές πράξεις σε περίπτωση που
μας σταλούν ονομαστικοί κατάλογοι από το ΥΠ.ΕΣ.
• Ζητάμε από την κυβέρνηση να καταργήσει τη διάταξη για την απαγόρευση των
προσλήψεων όπως και τη μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών
μετατάξεων που οδηγούν στην υποβάθμιση και κατάργηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τελικά στην παράδοσή τους σε ιδιώτες. Ζητάμε επίσης την
κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων που
στοχεύει στην εξαφάνιση του συνόλου των κρατικών κονδυλίων ενώ με
πρόσχημα την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών στους ΟΤΑ θα
επιβάλλει νέα χαράτσια και φόρους στη λαϊκή οικογένεια.
• Αρνούμαστε να επιβάλλουμε νέα χαράτσια στην ΤΑΠ κλπ.
• Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη δημιουργία του ειδικού ταμείου που έχει σαν
στόχο την εκποίηση της κρατικής και της δημοτικής περιουσίας το τίμημα της
οποίας θα πάει για την ικανοποίηση του κρατικού χρέους.
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Τέλος, καλούμε τους εργαζόμενους σε οργανωμένη λαϊκή πάλη με σκοπό τη ρήξη και
ανατροπή των μνημονίων διαρκείας όπως και της πολιτικής που τα αναπαράγει».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των κ.κ. Σουλούκου Σωτήριου και Δημήτριου
Γιαλαμά, το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή
αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά
συγκεκαλυμμένη απόλυση.
2. καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και δηλώνει
ότι, στηρίζει πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων.
3. δηλώνει ότι δεν συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εφαρμογής
των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων (αποστολή καταλόγου
ονομάτων, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητας
κλπ).
4. αναθέτει στο Δήμαρχο να δώσει τις σχετικές εντολές στην αρμόδια υπηρεσία.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας, που ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε η
παράταξή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 220/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

