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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2ης/ 16-2-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς για την πρόθεση μεταβίβασης από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη
κυριότητα νομή και κατοχή του συστήματος αυτοματισμού αντιχαλαζικής
προστασίας, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγιάς, στον Δήμο Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μπεϊνάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Καλαγιάς Γρηγόριος
26. Μασούρας Γεώργιος
27. Ολύμπιος Αθανάσιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος
(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος
(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της
συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 2ο:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς για την πρόθεση μεταβίβασης από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη
κυριότητα νομή και κατοχή του συστήματος αυτοματισμού αντιχαλαζικής
προστασίας, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγιάς, στον Δήμο Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Παπακώστας Δημήτριος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 το με αριθμό πρωτοκόλλου 14309/15-11-2013 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων,
 την με αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ) Απόφαση του ΔΣ Αγιάς,
 το με αριθμό πρωτοκόλλου 593/21-01-2015 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων,
 την σύσκεψη στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛΓΑ στις 03/02/2014 και ώρα 11:00π.μ.
κατόπιν της αριθμ. 593/21-01-2015 σχετικής πρόσκλησης του ΕΛΓΑ με θεματολογία:
1. Προμήθεια των απαραιτήτων για την λειτουργία των αντιχαλαζικών κανονιών αναλωσίμων
υλικών (ασετιλίνη, συσσωρευτές),
2. Μεταβίβαση συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής
στους φορείς,
3. Συντήρηση του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών
ηχοβολής,
και παρόντες τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Μελετών και Εφαρμογών του
ΕΛΓΑ, τους Αρμόδιους Υπάλληλους του Τμήματος Ενεργητικής Προστασίας & Εφαρμογών του ΕΛΓΑ,
εκπροσώπους τον Φορέων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αντιχαλαζικά κανόνια και
εκπροσώπους της εταιρείας «Ν topos technologies AE Τηλεματικής & Πληροφορικής» που είναι
υπεύθυνη για την συντήρηση του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών
κανονιών, όπου συμφωνήθηκαν απ’ όλους τους συμμετέχοντες τα εξής:
1. Ο ΕΛΓΑ να προσπαθήσει να καλύψει τα έξοδα για την προμήθεια των απαραιτήτων για την
λειτουργία αντιχαλαζικών κανονιών αναλωσίμων υλικών (ασετιλίνη, συσσωρευτές) για τα έτη
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2015 έως και το 2017 και το οποίο θα μας γνωστοποιήσει άμεσα μετά την λήψη απόφασης από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.
2. Η μεταβίβαση του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών
ηχοβολής στους φορείς δεν θα γίνει και θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο μετά το έτος
2017. Οι φορείς που έλαβαν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για την πρόθεση μεταβίβασης
από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του συστήματος αυτοματισμού από το
έτος 2014 να τις ανακαλέσουν με νέα τους Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Ο Δήμος Αγιάς
πήρε την αριθμ. 91/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
3. Η συντήρηση του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών
ηχοβολής θα συνεχίσει να γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΕΛΓΑ
συμπεριλαμβανομένου και το έτος 2014.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την ανάκληση της αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ)
απόφασης του ΔΣ Αγιάς για την πρόθεση μεταβίβασης από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη κυριότητα νομή και
κατοχή του συστήματος αυτοματισμού αντιχαλαζικής προστασίας, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια
του Δήμου Αγιάς, στον Δήμο Αγιάς».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Το θέμα δείχνει ακριβώς ότι είναι η εποχή της
κωλοτούμπας για όλους και για όλα. Το 2014 έγινε κονταροχτύπημα εδώ μέσα με τον εκπρόσωπο της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» γιατί ήμασταν αντίθετοι στην ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων και τονίζαμε
ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου και του ΕΛ.Γ.Α. να λειτουργεί αυτά τα συστήματα. Ο Δήμαρχος τότε
κονταροχτυπήθηκε με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και μας έλεγε ότι δεν θέλουμε να λειτουργήσει η
αντιχαλαζική προστασία γιατί ήμασταν αντίθετοι με την ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας από το
Δήμο. Σήμερα ο ίδιος Δήμαρχος φέρνει μια εκ διαμέτρου αντίθετη απόφαση που έρχεται κοντά στις
θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης», άλλη μια δικαίωση μας αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή. Ακόμα και ο
τρόπος που εκφράζεται το συγκεκριμένο ζήτημα είναι και πάλι παγίδα. Καταρχήν, ο ΕΛ.Γ.Α. θα
προσπαθήσει να καλύψει τα μικροέξοδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα προσπαθήσει ή τη θέλει να
κάνει ο ΕΛ.Γ.Α., εμάς μας ενδιαφέρει σαν δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δήμο Αγιάς ο ΕΛ.Γ.Α., το
Υπουργείο, η Κυβέρνηση να «κόψουν το λαιμό τους» να παρέχεται αντιχαλαζική προστασία στους
αγρότες της περιοχής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεύτερο, επειδή αυτές οι Υπηρεσίες πρέπει να
είναι ευθύνη του Κράτους, στα πλαίσια ενός επιστημονικού σχεδιασμού για το πώς θα γίνονται οι
καλλιέργειες και μετά το 2017, δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση για την κυριότητα και για το ποιος θα
έχει την ευθύνη αυτών των συστημάτων. Είναι πάλι ευθύνη του Υπουργείου και του Κράτους. Οι
αγρότες πληρώνουν πολύ ακριβά ασφάλιστρα στον ΕΛ.Γ.Α. για να έχουν ακριβώς αυτή την προστασία.
Θα πρέπει λοιπόν και το δημοτικό Συμβούλιο να είναι προσεκτικό στις εισηγήσεις που κάνει και στο τι
αποφάσεις παίρνει.
Εμείς θα ψηφίσουμε την ανάκληση της απόφασης με την υποσημείωση ότι: πρώτον δεν χωράει για
εμάς η έκφραση «ο ΕΛ.Γ.Α. θα προσπαθήσει», το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς ζητάει ο ΕΛ.Γ.Α. και το
Υπουργείο «να κόψουν το λαιμό τους» να προστατεύουν τους κατοίκους της περιοχής και δεύτερο δεν
δεχόμαστε καμιά συζήτηση από το 2017 και μετά να αλλάξουν αυτές οι αρμοδιότητες, το Κράτος
οφείλει γιατί είναι πληρωμένο γι’ αυτά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Για να λέμε και τα καλά, εγώ χαίρομαι που η δημοτική
Αρχή έχει σεβαστεί το σύστημα αυτό, το έχει αναβαθμίσει, έχει προχωρήσει σε εξηλεκτρισμό σε πολλά
από τα κανόνια και θα είμαστε αρωγοί στο να προχωρήσουμε και περισσότερο, γιατί είναι ένα σύστημα
που βοηθάει πραγματικά τους αγρότες της Επαρχίας μας».
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Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Για την ιστορία θέλω να πω ότι η
απόφαση που πήραμε ως προηγούμενη δημοτική Αρχή και είχε να κάνει με την ανάληψη της ευθύνης
λειτουργίας και του τηλεχειρισμού, πέρα από την ανάληψη της ευθύνης των μηχανημάτων, των
κανονιών οι οποία σας θυμίζω πάρθηκε το 2001. Η δική μου θέση και βεβαίως η θέση της
πλειοψηφίας είναι πάγια. Επιμένουμε και λέμε ότι θέλουμε περισσότερη Αυτοδιοίκηση, θέλουμε
περισσότερες αρμοδιότητες, ναι θέλουμε περισσότερες ευθύνες. Ότι είναι τοπικό πρέπει να
διαχειρίζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπ’ αυτή την έννοια και την προηγούμενη χρονιά και
νομίζω με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία, δεχθήκαμε ως Σώμα να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Γιατί το
πιο εύκολο απ’ όλα είναι σε καθετί που μας μεταφέρεται και πραγματικά έχει ευθύνη, να πούμε όχι και
αντ’ αυτού να πούμε ότι είναι ευθύνη του Κράτους και δεν το αναλαμβάνουμε. Έτσι όμως ούτε η
κοινωνία, ούτε η ίδια η Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει. Μ’ αυτή τη λογική, του να μην αναλαμβάνουμε
καμιά ευθύνη και να μην παίρνουμε καμιά αρμοδιότητα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και κανένα ρόλο
ύπαρξης γενικά ως Αυτοδιοίκηση στη Χώρα. Θα μπορούσε όπως τώρα αντί του πολιτικού προσώπου
του Γενικού Γραμματέα στην κάθε Περιφέρεια, να ορισθεί ένας εκπρόσωπος αντίστοιχος Δήμαρχος
και ένα αντίστοιχο δημοτικό Συμβούλιο από το Κράτος, όλες οι αρμοδιότητες να ελέγχονται και να
γίνονται κεντρικά από το Κράτος και απλά εδώ να υπάρχει ένας βραχίονας μεταφοράς αιτημάτων και
τέλος πάντως μιας διαδικασίας επικοινωνίας του πολίτη με την Κεντρική Διοίκηση.
Μιλάμε για άλλο σύστημα, μιλάμε για άλλη φιλοσοφία, η οποία εμάς δεν μας ταιριάζει και όταν λέω
εμάς εννοώ την πλειοψηφία και παρά πολλούς νομίζω κι από την μείζονα μειοψηφία. Αν χρειασθεί το
2017 αγαπητοί συνάδελφοι να ξαναπάρουμε την ευθύνη και να λειτουργήσουμε εμείς το μηχανισμό
αυτόν που λέγεται τηλεδιαχείρισης ή όπως ακριβώς λέγεται, σαφώς και η δικιά μου εισήγηση και
φυσικά της πλειοψηφία, θα είναι να την ξαναπάρουμε. Να ξαναπάρουμε την ευθύνη για το καλό των
πολιτών μας, για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, για τη στήριξη των αγροτών. Το να λέμε σ’ όλα
όχι δεν βοηθάει κανέναν».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- την με αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ) απόφασή του,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 14309/15-11-2013 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 593/21-01-2015 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων,
- την παρατήρηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 91/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς για την πρόθεση μεταβίβασης από τον ΕΛΓΑ κατά πλήρη κυριότητα νομή και
κατοχή του συστήματος αυτοματισμού αντιχαλαζικής προστασίας, που βρίσκεται στα διοικητικά
όρια του Δήμου Αγιάς, στον Δήμο Αγιάς.
Μετά την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, η συντήρηση του συστήματος αυτοματισμού και
τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής, στο Δήμο Αγιάς, θα συνεχίσει να γίνεται από
την κεντρική υπηρεσία του ΕΛΓΑ συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2014.
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Η παράταξη ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» υπερψήφισε με την
παρατήρηση του επικεφαλής της κ. Ιωάννη Κασίδα η οποία αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

