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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 23-3-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 3ο:

Ψήφισμα σχετικά με την ευθύνη λειτουργίας και τα έξοδα συντήρησης της
αντιχαλαζικής προστασίας του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 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 2689/19-3-2015 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. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τσιώνης Αστέριος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Βατζιάς Αντίγονος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
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), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 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 Διευθυντής της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός
Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.
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 ΕΗΔ 3ο:

Ψήφισμα σχετικά με την ευθύνη λειτουργίας και τα έξοδα συντήρησης της
αντιχαλαζικής προστασίας του Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
μετά από πρόταση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα με την οποία ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί και να εγκριθεί το
παρακάτω ψήφισμα που αφορά στο ζήτημα της αντιχαλαζικής προστασίας.
«Ζητήσαμε για το υπάρχον σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας (τα γνωστά “κανόνια”) ο ΕΛΓΑ να
αναλάβει εξ ολοκλήρου την συντήρησή του και να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η
τοποθέτηση του ΕΛΓΑ “θα προσπαθήσουμε για αυτά” δεν δίνει καμία εγγύηση ότι θα αναλάβει την
συντήρηση του συστήματος, δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του με δικά του κονδύλια. Η δημοτική
αρχή αρνήθηκε την λήψη απόφασης με την οποία θα τα διεκδικούσαμε και θα κινητοποιούμασταν για
την επίτευξή τους. Είναι φυσικό! Πάντα ήταν υπέρ της πολιτικής ο λαός να πληρώνει διπλά και τριπλά
για τις ίδιες υπηρεσίες. Παρά τα υψηλά ασφάλιστρα που πληρώνουν οι δενδροκαλλιεργητές στον ΕΛΓΑ
γι’ αυτό τον σκοπό, δέχονται να αναλάβει πάλι ο δήμος τη συντήρηση, χρεώνοντας αυξημένα δημοτικά
τέλη στον λαό».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε τα εξής: «Είναι διαφορετικό να διεκδικούμε
κάτι για το οποίο δεν έχουμε εμείς άμεση συμμετοχή, όπως ήταν το ψήφισμα για το Κέντρο Υγείας και
τον παγετό και είναι εντελώς διαφορετικό να συντάξουμε ένα ψήφισμα σε κάτι που έχουμε και εμείς
εμπλοκή. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
Για να βγάλουμε ψήφισμα για την αντιχαλαζική προστασία θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά το τι
είναι σε ισχύ αυτήν την ώρα και ποιες οι δικές μας ευθύνες και μετά να καταλήξουμε για τις ενέργειές
μας. Σ’ αυτή τη φάση δεν είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε ψήφισμα.
Πρότασή μου λοιπόν είναι να συσταθεί Επιτροπή από αιρετούς που μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες να
ελέγξουν σε βάθος το τι ισχύει, να δει ποιες είναι οι δικές μας υποχρεώσεις που είναι αναμφισβήτητες,
γιατί δεν μπορείς να πεις μετά από 15 χρόνια ότι δεν δουλεύω τα κανόνια και έτσι αν θέλετε σε
επόμενο Συμβούλιο να το φέρει η Επιτροπή και να το συζητήσουμε. Τότε να διατυπώσουμε ένα
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ψήφισμα τέτοιο που θα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και περιστατικά. Δεν μπορούμε να βγούμε
και να πούμε τώρα, έτσι αόριστα, να ‘ρθει ο ΕΛΓΑ και να δώσει τα χρήματα ή πάρει και να
λειτουργήσει τα κανόνια. Τα κανόνια είναι περιουσία του Δήμου και όχι του ΕΛΓΑ.
Άρα η πρόταση η δική μου είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία μας και η Επιτροπή στην οποία θα
συμμετάσχουν οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι για αυτά τα θέματα, θα δουν σε βάθος το θέμα και
θα το φέρουν για συζήτηση στο δημοτικό Συμβούλιο».
Ακολούθησε επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» ο κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος που είπε τα εξής: «Δεν διαφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου. Απλά συζητάμε τώρα
το θέμα της αντιχαλαζικής προστασίας γιατί κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εμείς δίνουμε για συντηρήσεις,
για ηλεκτροδότηση. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι κακό να κάνουμε ένα ψήφισμα και να διεκδικήσουμε
χρήματα για την αντιχαλαζική προστασία».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την πρόταση ψηφίσματος του κ.
Κασίδα Ιωάννη, την πρόταση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα, και την τοποθέτηση του κ.
Γρηγόριο Καλαγιά και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε κατά την οποία υπερψηφίσθηκε η πρόταση
του Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Υπερψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα για σύσταση Επιτροπής που θα
διερευνήσει σε βάθος, μαζί με την αρμόδια Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, το
θέμα του συστήματος της αντιχαλαζικής προστασίας και στη συνέχεια θα καταθέσει τα
αποτελέσματα της έρευνάς της στο δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση και λήψη
απόφασης.
Την Επιτροπή θα στελεχώσουν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Σμυρλής Βασίλειος,
Τριανταφύλλου Ευθύμιος, Κούκας Γεώργιος και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.
Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

