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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
222/2015
ης
από το πρακτικό της 15 / 17.12.2015 ειδικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα :

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2013 - 2014, σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος
δημοτικής δράσης.

Στην Αγιά, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Συνεδριακό
Κέντρο «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από
την με αριθμό πρωτοκόλλου 12414/01-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
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. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Αράπης Χρήστος
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μάρκου Σωτήριος
που δεν προσήλθαν 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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Θεόδωρος Μόσχος (Αετολόφου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς),
Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Γρηγόριος Μπουρντένας (Ανάβρας), Διαμαντής Ντικούδης (Αετολόφου,
Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα :

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2013 - 2014, σε ότι αφορά την
οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος
δημοτικής δράσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:
Στο άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή
του προγράμματος δημοτικής δράσης. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται
μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο
μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του
Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και
καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί,
συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.». 3. Το δημοτικό
συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Κατά την ειδική
δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να
πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών
διαμερισμάτων. 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να
διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό
διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση
της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι
να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95».
Για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, καθώς και
των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, προτείνουμε, αφού λάβαμε υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 95/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝ0Ω6Ι-ΡΛΤ), να
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
1.
Να γίνει ένας συνοπτικός απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο.
2.
Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον Δήμαρχο για να εκθέσει τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής, σε
ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος
δημοτικής δράσης. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).
3.
Στη συνέχεια να δοθεί για ……… λεπτά ο λόγος στους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να τοποθετηθούν σχετικά.
Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος ομιλητών ως εξής:
1.
Δημοτικοί Σύμβουλοι με χρόνο ομιλίας ………. λεπτών.
2.
Πρόεδροι και μέλη Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου με χρόνο ομιλίας ………. λεπτών.
3.
Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας με χρόνο ομιλίας ………… λεπτών.
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Ακολούθως προτείνεται να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος για ………… λεπτά.
Στη συνέχεια του Δημοτικό Συμβούλιο προτείνουμε να βεβαιώσει ότι:
Α. Τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής των ετών 2013-2014, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Β. Ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομιλητών εξετέθησαν όπως ακριβώς
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Τέλος να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις, σχετικές με τον απολογισμό, όσοι δημότες κάτοικοι ή
φορολογούμενοι του Δήμου Αγιάς το επιθυμούν.
Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία που περιέγραψα και μετά να
συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που πρότεινε το Προεδρείο και αποφάσισε
τη συνέχιση της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της
Δημοτικής αρχής των ετών 2013-2014, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου
και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του (γραπτό κείμενο):
«Δυστυχώς, για μία ακόμη χρονιά ο δήμος Αγιάς αντί να κάνει αυτή τη δημόσια συνεδρίαση μέχρι τέλους
Ιουνίου, όπως ορίζει ο νόμος, την κάνει τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Το 2014 δεν έκανε απολογία . Ο
νομοθέτης όρισε τη διαδικασία αυτή κατακαλόκαιρο για πολλούς λόγους και ένας εξ αυτών είναι για να
γίνεται η συνεδρίαση σε ανοιχτό χώρο και με όσο το δυνατόν περισσοτέρους δημότες. Σήμερα, δυστυχώς,
στην αίθουσα αυτή υπάρχουν μόνο 5 δημότες, οι υπόλοιποι έχουν σχέση εργασίας με το δήμο. Άχαρος,
δυστυχώς, ο ρόλος της αντιπολίτευσης, αλλά αναγκαίος. Eσείς, όμως, αντί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
θεσμική λειτουργία προς όφελος του δήμου και των δημοτών, τη μισείτε θανάσιμα. Αντί να βοηθήσετε
στον έλεγχο και στην διαφάνεια, αποκρύπτετε τα πάντα. Εμείς, όμως, σας στηρίζουμε, παίρνοντας
ομόφωνα πάμπολλες αποφάσεις, φυσικά, αποφάσεις, που από πρώτη ματιά δεν μπάζουν … Καθημερινά
βρίσκεστε στην διαδικασία της απόκρυψης, σκαρφιζόμενοι χίλιους τρόπους, για να ξεγελάσετε το
σύστημα και όσους ενδιαφέρονται για έλεγχο. Όλες οι αποφάσεις σας, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων,
είναι ασαφείς, παραπλανητικές, αλλά γεμάτες νομιμοφάνεια. Όταν η σημερινή δημοτική αρχή το 2011
ανέλαβε τον νέο δήμο, είπε, ότι ……αν και η αρχή είναι δύσκολη, στο τέλος της θητείας ο Δήμος Αγιάς θα
είναι ένας από τους πιο οργανωμένους δήμους. Το 2012 ο δήμαρχος σήκωσε τα χέρια ψηλά και δήλωσε
πως ψάχνει για μάγους να σώσουν το δήμο. Επίσης, τον Αύγουστο του 2013 είπε πως ο δήμος θα
κλείσει λόγω χρεών .Φανταστείτε λοιπόν το δήμαρχο να είναι καπετάνιος σε ένα καράβι και να έδειχνε
τον πανικό του και την αγωνία του. Τα στοιχεία που συνθέτουν την δημοτική αρχή του δήμου Αγιάς είναι η
αδιαφάνεια, η αλαζονεία, το θολό τοπίο σε όλες τις συναλλαγές και η παντελής έλλειψη νοικοκυροσύνης
και κουμάντου στο δήμο. Το 2014 ασχοληθήκατε αποκλειστικά με τις εκλογές. Το 2013 και 14 ΤΑΞΑΤΕ. 4
μήνες πριν τις εκλογές του 2014 θυμηθήκατε τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και κάνατε το «Κοινωνικό
τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς». Ενώ η ΔΕΥΑ πήρε μια απόφαση, μερικοί έξυπνοι στην εισήγηση στο δημοτικό
συμβούλιο θεώρησαν καλό να προσθέσουν και 2 μικράς παραγράφους που σας έδωσε το δικαίωμα,
όπως ακούστηκε, ότι θα διαγράψουν πολλά παχυλά χρέη δημοτών και επιχειρήσεων, με σκοπό φυσικά
την ψήφο τους στις εκλογές. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από τις εκλογές δεν ενέκρινε την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν ήταν αυτούσια με την απόφαση της ΔΕΥΑ. Εσείς
φυσικά κάνατε την δουλειά σας. Το ίδιο διάστημα πριν τις εκλογές μειώσατε, επίσης, τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αγιάς. Τάξατε και στο Θεό. Στις
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27-3-2014 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής
έκτασης, είκοσι (20) στρεμμάτων, με σκοπό την επανασύσταση της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου Βελίκας. Χρησιμοποιήσατε και τους προγόνους μας. Στις 26-9-2013 το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ανέγερση μνημείου πεσόντων 1940-41 στην Αγία. Μας μιλήσατε τότε για ανακαίνιση και όχι
για γκρέμισμα του παλιού . Δεν μας είπατε τότε πως θέλατε να γκρεμίσετε το μνημείο που υπήρχε και να
κάνετε στη θέση του ένα Καλλικρατικό μνημείο πεσόντων με στόχο τη προσέλκυση και τη συναισθηματική
επίκληση των απογόνων των θυμάτων και από το δήμο Ευρυμενών. Εκβιάστε –παραπληροφορήσατε .. Τον
Απρίλιο του 2014 ένα μήνα πριν τις εκλογές γινόταν δικαστήριο για τις διοικητικές αποβολές στον πρώην
δήμο Μελιβοίας. Ένα δικαστήριο που εσείς οι ίδιοι το προκαλέσατε με τις άπειρες παραλείψεις σας .Εγώ
χωρίς να έχω καμία ανάμειξη βρέθηκα αντιμέτωπος με την ψευτιά σας και τη λασπολογία σας. Στη
Μελιβοία μοιράσατε προεκλογικά χαρτιά, μέσα στα οποία λέγατε ότι εγώ προκάλεσα το δικαστήριο και
πως θέλω να πάρω από τους Μελιβοιώτες τα χωράφια τους. Εκβιάσατε με τον τρόπο σας τους πρώην
δημάρχους ….. Το 2013 και περισσότερο προεκλογικά το 2014 αναφερόταν ο δήμαρχος συνεχώς για τα
χρέη ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ των πρώην δήμων. Στις 13 NOE 2013 πήρατε απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο
για την άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής. Μια απόφαση που στόχο είχε τον εκβιασμό προς τους πρώην
δημάρχους, αλλά κυριότερα προς τους δημοτικούς συμβούλους… Επίσης, το 2013 το δημοτικό συμβούλιο
με πλειοψηφική του απόφαση ΄΄πέταξε΄΄ χρέη του δήμου προς ιδιώτες στο ποσό των ά και τρισάθλιο.
Ποιοι ωφελήθηκαν απ αυτή την ενέργεια, εσείς οι ίδιοι;. Διαβάσαμε στην λίστα των 4.300.000 ευρώ ότι
αιρετοί πληρώθηκαν για χρέη πριν το 2011, αλλά και για χρέη μέχρι και 2 μήνες πριν τις εκλογές σε
συνολικό ποσό των 700.000 ευρώ… Δείξατε την αλαζονεία σας, αλλά και τον αντιδημοκρατικό τρόπο που
λειτουργείτε με την δήλωση του δημάρχου Αγιάς, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2013
σε απάντηση ερώτησης του δημοτικού συμβούλου κου Τριανταφύλλου, όταν ρώτησε που γίνεται ένας
«καθαρισμός ρέματος». Εισπράξαμε τότε την αποκαλυπτική, αλλά και αφοπλιστική απάντηση του
Δημάρχου, ότι: δεν υπάρχει κανένα ρέμα, απλά, κόβουμε τα τιμολόγια να βγάλουμε καμιά υποχρέωση.
ΕΚΔΙΚΗΘΗΚΑΤΕ, όσους δεν σας ψήφισαν .Όταν πήρατε το ποσό των 127.563 € από «Έσοδα
απαλλοτριώσεων Τ.Κ. Καστρίου, το μοιράσατε σε δικές σας ανάγκες και στην τοπική κοινωνία, δεν
αφήσατε ούτε μισό ευρώ. Μάλιστα, πέρυσι τα Χριστούγεννα ο ηλεκτρολόγος του δήμου πήρε όλα τα
γιορτινά φωτιστικά του χωριού. Χρησιμοποιήσατε μηχανήματα του δήμου χωρίς καμιά απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου και γκρεμίσατε τις παραλιακές εγκαταστάσεις ενός καταστηματάρχη στο Στόμιο,
γιατί έκανε το έγκλημα και έβαλε υποψηφιότητα με άλλο συνδυασμό…… Το ίδιο διάστημα, για να
εκδικηθείτε καταστηματάρχη στο Μεταξοχώρι, κατασκευάσατε καφενείο με τη σφραγίδα νομικού
προσώπου του δήμου, αν και ο νόμος λέει πως τα νομικά πρόσωπα σκοπό έχουν τη βοήθεια προς τον
δημότη και όχι τον ανταγωνισμό μαζί του , καθώς δεν είναι κερδοσκοπικές οι επιχειρήσεις του δήμου.
Ποινικοποιήσατε την πολιτική ζωή … Το 2014 ο δήμαρχος Αγιάς μου έκανε μήνυση, γιατί διατηρώ
ιστοσελίδα και γράφω τις απόψεις μου. Το 2014 ο Ταμίας του δήμου σε συνεργασία με το δήμαρχο μου
έκανε μήνυση, γιατί τους κακοφάνηκε που πήγα στην ταμιακή υπηρεσία και ζήτησα τους αποδέκτες του
ποσού των 4.300.000 ευρώ. Γιατί δήμαρχε στην σημερινή ενημέρωση δεν αναφερθήκατε στο παραπάνω
ποσό;; Το 2014 ανάμεσα στις 2 Κυριακές των δημοτικών εκλογών, μετά από την ανάρτηση κειμένου μου
στην εφημερίδα ελευθερία της Λάρισας, ο δήμαρχος Αγιάς μου έκανε ξανά μήνυση ..το κείμενο μεταξύ
πολλών άλλων έγραφε …ότι
Πήρατε, πριν 4 μήνες 4.300.000 ευρώ, το 2014, και το μοιράσατε χωρίς κανέναν έλεγχο για τον
προεκλογικό του αγώνα. Ξεπουλήσατε την καθαριότητα του δήμου σε κολλητό του εργολάβο. Στοχεύετε
στο ξεπούλημα του νερού . Φέρατε χρέος 14.000.000 ευρώ στην Αγιά το 2011 χωρίς να κάνει απογραφή
επί της ουσίας. Ξεχρεώσατε χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο 10.000.000 ευρώ για παλιά ύποπτα χρέη
(ΠΟΕ). Μάλιστα εκβιάζατε πρώην δημάρχους φανερά, όταν σε όλες τις προεκλογικές του ομιλίες
αναφέρει ότι έχει 1.500.000 ευρώ χρέη χωρίς παραστατικά απ’ αυτούς. Στα 4 χρόνια είχαμε εναντίον του
δήμου 250 αγωγές για χρέη σε ιδιώτες. Ο δήμος Αγιάς έχει μπει στα 4 χρόνια σε
20 ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αλλά με εισροές χρηματοδοτήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Συνεχίζει να κάνει κατ’ ουσίαν παράνομες μεταδημοτεύσεις χωρίς να φρενάρεται από
κανέναν. Έβαλαν θηλιά σε όλη την παραλιακή ζώνη με τα τελματωμένα πολεοδομικά σχέδια και με τον
παλιό αιγιαλό . Αγιόκαμπος και Σωτηρίτσα έχουν απαγόρευση πόσης νερού εδώ και 8 χρόνια. Δίνουν
20.000.000 ευρώ για έναν βιολογικό στα παράλια που δεν θα δουλέψει ποτέ. Και πολλά άλλα .Την ίδια
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μέρα και στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας ο δήμαρχος απάντησε: «Έκπληκτοι, αν όχι έντρομοι, οι
δημοκρατικοί πολίτες του δήμου Αγιάς παρακολουθούν το καινούργιο παραλήρημα του κ. Καλαγιά. Θα
τιμωρηθεί στις 25 Μαΐου από την κοινωνία του δήμου Αγιάς και στις 26 Μαΐου μέσω των διαδικασιών που
προβλέπει ο ποινικός κώδικας». Δηλαδή αντί να κάνετε διάλογο, κάνατε πάλι μήνυση . Οι δημότες
δήμαρχε τη δεύτερη Κυριακή μας έφεραν ίσα βάρκα ίσα πανιά με μόλις 250 ψήφοι διαφορά, ενώ τη
μήνυση σας φυσικά την κάνατε .Εκδικάστηκε πριν ένα μήνα σε 3 ακροαματικές διαδικασίες . Το
σεβαστό δικαστήριο έβγαλε την απόφαση για όλα τα παραπάνω ότι ο υποφαινόμενος είναι … ΑΘΩΟΣ …
Θα αναλύσω τώρα ,στο λίγο χρόνο που μου απομένει, όλα τα στοιχεία που συνέθεταν τη λειτουργία
του δήμου μας στο διάστημα του 2013 και 2014 στους 4 άξονες, της εσωτερικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης υποδομών και της οικονομικής ανάπτυξης.
Α εσωτερική ανάπτυξη.
Ακούσαμε ότι θα γράψετε βιβλίο για τους υπαλλήλους του δήμου .Δήμαρχε το μοναδικό στοιχείο που θα
δείξει στο μέλλον την απόδοση ενός υπαλλήλου είναι η βαθμολογία στις επίσημες κάρτες αξιολόγησης
που ο δήμος δεν έχει.. Με την έναρξη του νέου δήμου κάνατε αποκέντρωση των υπηρεσιών με κριτήριο
τη μόνιμη κατοικία των υπαλλήλων .ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΑ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Είπατε ότι δεν έχετε
προσωπικό, όμως, οι απευθείας αναθέσεις σε τρίτους για καθαρισμούς στρεμμάτων και κοινόχρηστων
χώρων σας δίνουν την δυνατότητα να έχετε προσωπικό που κανείς δεν γνωρίζει ποιοι είναι … Διαγωνισμοί
..σε όποια
εργασία ή προμήθεια θέλετε να κάνετε διαγωνισμό εμφανίζονται από ένας ως δυο
συμμετέχοντες…ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ..Ο δήμαρχος Αγιάς μέσα στο 2013 πήρε συνολικά 447 και έχει
κρυμμένες μέχρι σήμερα 18 αποφάσεις. Το 2014 πήρε 458 αποφάσεις και έχει κρυμμένες 25. Απευθείας
αναθέσεις δημάρχου αλλά και των προέδρων των επιχειρήσεων του δήμου ..ξεπερνούν το ποσοστό των
70 %. Ο δήμος Αγιάς έχει και άλλη πρωτιά, δεν έχει διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, ενώ την θέση
αυτή την καλύπτει από το 2011 υπάλληλος με δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο δήμος Αγιάς έχει
υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ. Έφυγε το πολυδιαφημισμένο ΕΣΕΠΑ και δεν μπήκατε στον κόπο να μας εξηγήσετε
το λόγο, αν και για ένα χρόνο γινόταν έρευνα από τον εισαγγελέα.
Β. Κοινωνική Ανάπτυξη.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Δεν κάνατε το παραμικρό για την ανασφάλεια του προσωπικού . ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ .
Προσπαθείτε χρόνια να φέρετε πόσιμο νερό στον Aγιόκαμπο, αλλά μάταια. Τα νερό είναι πολύ ακριβό
και υπάρχει μεγάλη διαρροή. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ 80 ΕΥΡΩ ΕΝΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΑΣ 600 ΕΥΡΩ. Βοήθεια προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΥΠΙΚΑ ΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΙΠΑΜΕ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ να
κάνουμε διαβούλευση, εσείς την αποφύγετε .Τι κάνατε για τα αδέσποτα, απολύτως τίποτα .ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
.Μείνατε μόνο στη διαδικασία της αποδοχής των επιχορηγήσεων από το κρατικό κουρβανά και δεν
επιδείξατε κανένα ενδιαφέρον για την εκπαίδευση γενικότερα. Σας προτείναμε να δώσετε την σχολική
περιουσία στα σχολεία και μέχρι στιγμής δεν το πράξατε… Ευρωπαϊκός προσανατολισμούς του δήμου
Αγιάς .Ψηφίσατε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως για τα Τηγανόλαδα, το βιοντήζελ, Ανακύκλωση
αποβλήτων, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,
Σύμφωνο των δημάρχων. Συνεργασία με την ΜΚΟ ΜΗΤΙΣ
«Σύσταση και Λειτουργία του Ινστιτούτου του Αιώνα» Ένα ινστιτούτο που ποτέ δεν μας εξηγήσατε, τι
ακριβώς θα είναι και πολλά άλλα. ΔΑΣΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΜΕΝΟ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΗΡΑΤΕ ;;
Μέσα στο 13, στα 200 από τα 1600 στρέμματα καμένου δάσους, για να μην χάσετε τα λεφτά,
καταστρέψατε ολοσχερώς την αναγέννηση του δάσους με δέντρα που άγγιζαν τα 2 μέτρα, για να
φυτέψετε 5000 δενδρύλλια, τα οποία σήμερα δεν έχει πιάσει σχεδόν κανένα ..για να πάρετε λοιπόν
χρήματα, κάνατε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα.
Γ. Ανάπτυξη Υποδομών
Το 2013 και περισσότερο το 2014 που ήταν οι δημοτικές εκλογές σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΝΑΤΕ ΕΡΓΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Όπως η ανάπλαση έξω από το χώρο που συνεδριάζουμε σήμερα, και που στοίχισε
πανάκριβα, θυμηθήκατε το δρόμο Αγιάς Μελιβοίας μετά από 40 χρόνια, καθαρίζοντας σε συνεργασία με
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την περιφέρεια τα αυλάκια δίπλα στο δρόμο, εντάσσοντας μάλιστα την εργασία σε πρόγραμμα, ενώ
έπρεπε να γίνει μόνο από την περιφέρεια και μάλιστα τζάμπα, αφού δική της αρμοδιότητα είναι η
συντήρηση του επαρχιακού δικτύου. Με άλλα 350.000 ευρώ κάνατε διαπλάτυνση του δρόμου προς τον
ΣMA και είπατε ψέματα πως πρόκειται για κόμβο παράκαμψης της Αγιάς προς τη Μελιβοία. Όσο για τα
άλλα έργα, όλα συνεχιζόμενα .. ΚΑΙ ΜΕ 2,3 Η 4 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΕΙΑΣ όπως
το.. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ,ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ,ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΙΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
..Είμαστε ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε μια παιδική χαρά εν ενεργεία …..τι κρύβεται
όμως πίσω από όλες τις πινακίδες που βάλατε στις παιδικές χαρές; Η αδιαφορία σας για τα παιδιά και η
αδιαφορία για την πραγματικά ασφάλεια των παιδιών φαίνεται, διότι κανονικά έπρεπε να τις ξηλώσετε..
Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Γιατί οι περισσότερες παιδικές χαρές το μόνο που θέλουν είναι ταρτάν, αλλά
εσείς περιμένετε πάλι γενναίες χρηματοδοτήσεις. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ..Το μόνο ενδιαφέρον σας ήταν
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ. Που είναι οι αρχαιότητες του Ομολίου, του Στομίου ,η αρχαία Μελιβοία στου
Σκιαθά που είναι όλη καταπατημένη, το κάστρο στο Καστρί, τα αρχαία λατομεία στο Καστρί, η αρχαία
Λακέρεια, τα ρωμαϊκά λουτρά, το Μυκηναϊκό κάστρο στη Μαρμαρίνη και πολλά άλλα;
Δ. Οικονομική Ανάπτυξη
Για τα οικονομικά, στην αρχή της θητείας σας στον νέο δήμο Αγιάς, είπατε ..«Αν και η αρχή είναι δύσκολη,
στο τέλος της θητείας ( ήδη βρισκόμαστε στην δεύτερη θητεία ) ο Δήμος Αγιάς θα είναι ένας από τους πιο
οργανωμένους δήμους σε όλη την Ελλάδα.. ….. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Σας είπαμε πολλές
φορές στο δημοτικό συμβούλιο για έρευνα πάνω στα τηλέφωνα, στις συντηρήσεις, στις παράλογες
καταναλώσεις ρεύματος και σε πολλά άλλα που πληρώνει ο δήμος, ΑΛΛΑ χάνουμε τα λόγια και την ώρα
μας . Μήπως ξέρετε πόσα κτίρια επισκευάσατε, πόσα ρέματα, πόσα αυλάκια, πόσους κοινόχρηστους
χώρους και παραλίες καθαρίσατε; ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΓΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ . Δεν έχετε ούτε
μία αποθήκη υλικών
που σημαίνει έλλειψη, όχι μόνο οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και
νοικοκυροσύνης. Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών διέπεται από τις αρχές της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας.
Στοιχεία που δεν έχετε. Το 2011 το σύνολο οφειλών ήταν εξόχως απογοητευτικό 10.710.656 ευρώ!!
Ξεπληρώσατε για παλιά χρέη πριν το 2011, για αναλώσιμα 1.099.465 ευρώ , για λοιπά 1.124.708 ευρώ
,για αγορές κτιρίων 297.000 ευρώ ,για έργα ΠΟΕ 1.744.814 ευρώ και για αμοιβές αιρετών 644.723
ευρώ, σύνολο στο ποσό των 6.500.000 ΕΥΡΩ!!!! Πληρώθηκαν μάλιστα οι αιρετοί και για χρέη του 12,13
και 14 από τα λεφτά του προγράμματος εξυγίανσης, που αυτά ήταν για χρέη πριν το 11. Δημιουργήσατε
νέα ΠΟΕ με ρυθμό 2.000.000 ευρώ κάθε χρόνο. ΤΟ 2011 είχατε ΠΟΕ 5.735.685 ευρώ, το 2012 τα πήγατε
στα ΠΟΕ 7.655.299 ευρώ, το 2013 τα πήγατε στα 9.577.354 ευρώ και το 2014 πήγαν στα 3.852.582,75,
γιατί πήρατε τα 4.300.000 ευρώ από το πρόγραμμα εξυγίανσης ..
Παρατηρούμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται το χρέος κατά 2.000.0000.Τα έσοδα του δήμου τακτικά και
έκτακτα πάνε το 50% σε μισθούς, το άλλο 45 % σε συντηρήσεις ,δάνεια και παλαιά χρέη. Περισσεύουν
από τα 8.000.000 ευρώ τα 300.000 για έργα που δεν γίνονται… ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΕΣ... μιλάμε για πάνω από
1.500.000 ευρώ χρέη για παροχή εργασίας κατά παραγγελία με το στόμα και όχι με επίσημα χαρτιά! Οι
αγωγές κατά του δήμου κατάντησαν ΄΄βιομηχανία΄΄ παράνομων νομιμοποιήσεων χρεών για έργα και
προμήθειες. Πέρασαν 3 χρόνια και κανείς δεν ξέρει πόσα χρέη, χωρίς παραστατικά, έχουν
‘‘νομιμοποιηθεί’’ με την παραπάνω μέθοδο. Ο δήμος Αγιάς δεν έχει εφαρμόσει ούτε μια φορά το μέτρο
της ανταγωγής, που αν στην αρχή ψηφίστηκε, όπως είπαμε, για εκβιασμό τώρα είναι ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο .. . ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ .Τι έκανε ο δήμος για την πρωτογενή παραγωγή, απολύτως τίποτα.
Αρκέστηκε σε 2 με 4 ψηφίσματα στο δημοτικό συμβούλιο και τέλος .Είπατε για το κάστανο ότι θα πάρετε
ΠΟΠ, μιλήσατε για την προώθηση του Αγιώτικου μήλου. Μείνατε στα λόγια . Οι αγρότες υποφέρουν από
το εμπάργκο, οι ψαράδες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση από τις καταστροφές των διχτών
από τα δελφίνια και το πλαγκτόν, ενώ αφήνετε ανεξέλεγκτα τις μηχανότρατες της Μηχανιώνας να
κατασπαράζουν τον ενάλιο πλούτο μας.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΒΟΗΘΗΤΗ και ξεχασμένη για τον δήμο μας.
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Σας ευχαριστώ όλους και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και με τον ίδιο ζήλο από την θέση
που μας εμπιστεύτηκε το 48% των δημοτών του δήμου Αγιάς, αλλά και όλων αυτών που θέλουν να δουν
το δήμο μας να πρωτοστατεί, όχι σε ζημίες, αλλά σε κέρδη. Σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του (γραπτό κείμενο):
«Στόχος και σκοπός της αποψινής μου ομιλίας είναι να αναδειχτούν δράσεις που υλοποιήθηκαν στην
παραμεθόριο του δήμου μας, τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών και το όφελος που προκύπτει συνολικά για
το δήμο άγιάς.
Η παρούσα δημοτική αρχή δεν είναι μια νέα δημοτική αρχή αλλά η συνέχεια της προηγούμενης, η οποία
αν και έχει ολοκληρώσει το 20% της θητείας της δεν δικαιούται να μην γνωρίζει ή να βγάζει
συμπεράσματα. Οφείλει να λειτουργεί με βάση τις βιοπολιτικές και κοινωνικές ανάγκες και με τη φυσική
της συνέχεια να έχει ορθά προγραμματίσει τα επόμενά της βήματα στο νέο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.
Είναι βέβαιο ότι όλο και περισσότερο οι δήμοι και οι οργανισμοί τους, επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, κερδίζει συνεχώς έδαφος η άποψη ότι η
μακροπρόθεσμη κερδοφορία θα πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία
του περιβάλλοντος. Οι προσδοκίες αυτές αναμένεται να αυξηθούν και να ενταθούν καθώς η ανάγκη
μετάβασης σε μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία για τους δημότες μας, γίνεται κατανοητή από τους
χρηματοδότες που ουσιαστικά είναι το κράτος και οι αυτοτελείς πόροι των οργανισμών, με άμεσους
αποδέκτες τους συμπολίτες μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο απολογισμός βοηθά τους οργανισμούς να θέτουν στόχους, να μετρούν τις επιδόσεις τους και να
διαχειρίζονται την αλλαγή προκειμένου να καθιστούν πιο βιώσιμες τις δραστηριότητές τους. Ο
απολογισμός δημοσιοποιεί τις επιδράσεις μιας δημοτικής αρχής –θετικές ή αρνητικές– στο περιβάλλον,
την κοινωνία και την οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, ο απολογισμός καθιστά αφηρημένες έννοιες, απτές
και σαφείς, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων που έχουν, στις
δραστηριότητες και τη στρατηγική του δήμου.
Δεν κάνω απολογισμό αλλά μια καταγραφή των προσπαθειών μας, για θέματα που κατά την ταπεινή μου
άποψη, βάλτωναν επί σειρά ετών και κάνω σαφές ότι δεν επιρρίπτω ευθύνες σε κανέναν.
Απεναντίας όλα προέκυψαν μέσα από αγαστή συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες και
συναδέλφους στη τοπική αυτοδιοίκηση.
1. Η διάνοιξη της συνδετήριας παράπλευρης οδού με την εθνική οδό Τεμπών, καθώς και την
απαλλοτρίωση δασικού συμπλέγματος που εμπόδιζε την ασφαλή κίνηση κάθε είδους οχήματος.
2. Η συστηματική και έγκαιρη αποκλάδωση στον κόμβο των Τεμπών σε συνεργασία με την
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
3. Η αποκατάσταση θέρμανσης και ψύξης στο ιατρείο Ομολίου που εξελίσσεται σήμερα σε συνεργασία με
τον διοικητή των νοσοκομείων κ. Καραμπάτσα και αναπληρώτρια διοικητήρια κ Βαγενά.
4. Η πλήρης αποκατάσταση της μη λειτουργικής παραγωγής του υδατόπυργου Παλαιοπύργου, η
τελευταία συντήρηση του οποίου είχε γίνει επί καποδιστριακού δήμου.
5. Η συναίνεσή μας για την απρόσκοπτη λειτουργία των φραγμάτων άρδευσης στον Πηνειό ποταμό και οι
παρεμβάσεις μας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, είχαν ως αποτέλεσμα, τις δυο τελευταίες αγροτικές
περιόδους, να υπάρχει ομαλότητα στην άρδευση με τελικό στόχο την καλύτερη καλλιεργητική χρονιά
για τους αγρότες.
6. Παρακολουθούμε συστηματικά το έργο άρδευσης Ομολίου – Στομίου, ένα έργο ύψιστης σημασίας για
την περιοχή μας, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την εποπτεία του δήμου. Προσωπικά
εγώ όσο και οι συνάδελφοι νομίζω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε από αυτό το βήμα
ότι με τις παρούσες συνθήκες θα μας βρει έτοιμους η νέα καλλιεργητική περίοδος. Θα ήταν παράληψη
μου να μην αναφέρω ότι, έγινε ταυτόχρονα και ένα μπαι μπας για την άρδευση του Παλαιοπύργου.
Το έργο είναι εκεί, όποιος θέλει μπορεί να το επισκεφτεί. Μην σας εκπλήσσει η γρήγορη υλοποίηση του,
απλά ήμασταν συνέχεια εκεί.
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7. Στο δέλτα Πηνειού, -συγχωρήστε μου κύριοι υπηρεσιακοί παράγοντες τυχόν ποσοστιαία απόκλιση-, το
2013 είχαμε σχεδόν μηδενική αγροτική οδοποιία, υπήρχαν σαφώς κάποιοι λόγοι που δεν μπόρεσε να
γίνει.
Την περασμένη περίοδο όμως ρίχτηκαν πάνω από 45 αυτοκίνητα με αδρανή υλικά, ενώ την τρέχουσα 160,
που αποκατέστησαν σχεδόν την αγροτική οδοποιία.
8. Υιοθετήθηκε από το σώμα μετά από πρόταση μας, ως μακρόπνοο σχέδιο η συγκοινωνιακή σύνδεση
μεταξύ εθνικής οδού και σιδηροδρόμου Τεμπών με το δευτερεύων οδικό δίκτυο Τεμπών – Αγιοκάμπου –
Αγιάς, περιλαμβάνοντας όλο το παραλιακό μέτωπο και με ταυτόχρονη σύνδεση των δυο λιμένων.
9. Καταφέραμε συνολικά και αποκαταστήσαμε την νομιμότητα στο παραλιακό μέτωπο Στομίου, μια
εκκρεμότητα είκοσι ετών.
10. Προχωρά μετά από πρόταση μας η υλοποίηση μελέτης οδικής κυκλοφορίας για την τ. κ. Στομίου,
καθώς επικρατεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κυκλοφοριακό χάος και πιστεύουμε για την εφαρμογή
της στη επόμενη καλοκαιρινή σεζόν.
11. Αποκαταστάθηκε μετά από δεκαπενταετίας και πλέον ο ηλεκτροφωτισμός στο λιμένα Στομίου και
σταμάτησε η ανεξέλικτη ρευματοκλοπή, με τις όποιες συνέπειες.
12. Σε μια συλλογική προσπάθεια, μετά από σειρά ετών έρχεται η διαχείριση των δυο αλιευτικών
καταφυγίων Στομίου και Αγιοκάμπου στο δήμο μας.
Δεν θέλω να συνεχίσω να απαριθμώ το τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, το τι καταφέραμε το ξέρετε εσείς,
καλύτερα από μένα.
Οι αναφορές μας στον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα του 2013-2014 δεν είναι και δεν πρέπει
να είναι μόνο για τα οικονομικά, και τελειώσαμε. Μια καθαρά δηλαδή γραφειοκρατική λογιστική
αντιμετώπιση.
Να αναφέρουμε λοιπόν εν τάχει ότι θέματα όπως η παραγωγική ανασυγκρότηση και η στήριξη της τοπικής
οικονομίας στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, η λειτουργία της διαφάνειας και της συμμετοχής, η
ανάδειξη του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Δήμου, το πρόγραμμα
στον πολιτισμό δεν συζητήθηκαν και δεν συζητούνται.
Πρέπει να κατανοήσουμε τις ιστορικές ευθύνες που έχει η αυτοδιοίκηση στη δύσκολη συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα και να μην ακολουθούμε πρακτικές του παρελθόντος.
Νομίζω ότι τα θέματα όπως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο
βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός, η ανασύνταξη του αγροτικού τομέα με τη στελέχωση του Γραφείου
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στη διοικητική δομή του δήμου.
Γνώμονάς μου σε αυτό το γοητευτικό ταξίδι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η
συνολική προσπάθεια για το καλό του τόπου και των πολιτών.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνεργασία τους.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!»
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης
Αναστασίου η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς
Σιμούλης η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αντώνιος
Μπεϊνάς η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου Ευάγγελος Λάμπρου η τοποθέτηση του οποίου
έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας η τοποθέτηση του οποίου έχει καταγραφεί στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- την έκθεση πεπραγμένων της δημοτικής αρχής των ετών 2013-2014 και την τοποθέτηση του Δημάρχου
κ. Αντώνη Γκουντάρα,
- τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού
Συμβουλίου,
- των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων,

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ
Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής των ετών 2013 -2014, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Βεβαιώνουμε επίσης, ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομιλητών εξετέθησαν όπως
ακριβώς καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα πρακτικά).
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, που έχει καταγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή (μαγνητοφωνημένα
πρακτικά), ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

