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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
73/2016
από το πρακτικό της 7ης/ 10.05.2016 κατεπείγουσας συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα :

Έγκριση ψηφίσματος για το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές της
περιοχής της Αγιάς, αλλά και άλλων περιοχών του Νομού Λάρισας, από τον παγετό του
Μαρτίου 2016.

Στην Αγιά, σήμερα 10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από
την με αριθμό πρωτοκόλλου 3745/10.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Βατζιάς Αντίγονος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Ζιούλη Αναστασία
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Μάρκου Σωτήριος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Ολύμπιος Αθανάσιος
13. Ριζούλης Στέφανος
14. Σκαρκάλης Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
19. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
20. Αγγελακόπουλος Ρίζος
21. Αναστασίου Ιωάννης
22. Αράπης Χρήστος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μασούρας Γεώργιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
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, παρών ήταν ο Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Αργυρούλης, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Θέμα :

Έγκριση ψηφίσματος για το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές της
περιοχής της Αγιάς, αλλά και άλλων περιοχών του Νομού Λάρισας, από τον παγετό του
Μαρτίου 2016.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν.3852/2010 και το
εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισμα το
οποίο κατέθεσε για συζήτηση και ψήφιση ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», το οποίο έχει ως εξής:
«Οξύτατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές της περιοχής Αγιάς, όπως και άλλων περιοχών
του Νομού Λάρισας (Τύρναβος), καθώς ο παγετός που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε μεγάλες
ζημιές με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 100% της παραγωγής.
Για άλλη μ ια φορά και με αφορμή τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αναδεικνύεται το πόσο απροστάτευτοι είναι
από το κράτος οι αγρότες.
Οι καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες θα προκαλέσουν μεγάλη απώλεια στο φετινό εισόδημα των
αγροτών της περιοχής, τη στιγμή μάλιστα που το εισόδημά τους συνεχώς μειώνεται εξαιτίας των
εφαρμοζόμενων αντιαγροτικών πολιτικών της Ε.Ε. στα πλαίσια της Κ.Α.Π., αλλά και διαχρονικά όλων των
κυβερνήσεων με την άγρια φορολογία, τα χαράτσια σε ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ και άλλα.
Δίκαια οι αγρότες της περιοχής, μπροστά στη δραματικά αυτή κατάσταση, διεκδικούν την άμεση αποτίμηση
των ζημιών που υπέστησαν όλες οι καλλιέργειες από τον πρόσφατο παγετό και την αποζημίωσή τους στο
100% της ζημιάς, ενώ παράλληλα ζητούν τα οφειλόμενα από τον ΕΛΓΑ για το 2015.
Ζητάμε:
- Να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις και να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες για τις ζημιές που υπέστησαν.
- Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που οφείλονται από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες της περιοχής από ζημιές
του 2015.
- Να γίνει αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται και να αποζημιώνονται οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι για όλα τα ζημιογόνα αίτια και στην παραγωγή και στο κεφάλαιο (καιρικές συνθήκες –
αρρώστιες). Να σταματήσει έτσι η τακτική του ΕΛΓΑ που όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την αγροτική
ασφάλιση, αλλά επί της ουσίας θέτει εμπόδια στο δικαίωμα αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών.
- Ο ΕΛΓΑ να γίνει κρατικός δημόσιος φορέας με επαρκή κρατική Χρηματοδότηση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 και του άρθρου του άρθρου 67 παρ. 7: «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
-ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟξύτατο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές της περιοχής Αγιάς, όπως και άλλων περιοχών του
Νομού Λάρισας (Τύρναβος), καθώς ο παγετός που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε μεγάλες
ζημιές με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 100% της παραγωγής.
Για άλλη μ ια φορά και με αφορμή τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αναδεικνύεται το πόσο απροστάτευτοι είναι
από το κράτος οι αγρότες.
Οι καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες θα προκαλέσουν μεγάλη απώλεια στο φετινό εισόδημα των
αγροτών της περιοχής, τη στιγμή μάλιστα που το εισόδημά τους συνεχώς μειώνεται εξαιτίας των
εφαρμοζόμενων αντιαγροτικών πολιτικών της Ε.Ε. στα πλαίσια της Κ.Α.Π., αλλά και διαχρονικά όλων των
κυβερνήσεων με την άγρια φορολογία, τα χαράτσια σε ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ και άλλα.
Δίκαια οι αγρότες της περιοχής, μπροστά στη δραματικά αυτή κατάσταση, διεκδικούν την άμεση αποτίμηση
των ζημιών που υπέστησαν όλες οι καλλιέργειες από τον πρόσφατο παγετό και την αποζημίωσή τους στο
100% της ζημιάς, ενώ παράλληλα ζητούν τα οφειλόμενα από τον ΕΛΓΑ για το 2015.
Ζητάμε:
- Να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις και να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες για τις ζημιές που υπέστησαν.
- Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που οφείλονται από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες της περιοχής από ζημιές
του 2015.
- Να γίνει αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται και να αποζημιώνονται οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι για όλα τα ζημιογόνα αίτια και στην παραγωγή και στο κεφάλαιο (καιρικές συνθήκες –
αρρώστιες). Να σταματήσει έτσι η τακτική του ΕΛΓΑ που όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την αγροτική
ασφάλιση, αλλά επί της ουσίας θέτει εμπόδια στο δικαίωμα αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών.
- Ο ΕΛΓΑ να γίνει κρατικός δημόσιος φορέας με επαρκή κρατική Χρηματοδότηση.
Β. Εγκρίνουμε τη δημοσίευση του ψηφίσματος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

