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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 15-4-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Λήψη απόφασης 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 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00
(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 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, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος1
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
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14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σμυρλής Βασίλειος
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσιτσές Δημήτριος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση
των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Παπακώστας Δημήτριος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου, το με αριθμό πρωτοκόλλου 14309/15-11-2014 έγγραφο του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, που έχει ως εξής:
«Όπως γνωρίζετε, ο ΕΛΓΑ εφαρμόζοντας τα όσα σχετικά προβλέπονται στο Ν.2342/95
περί Ενεργητικής Προστασίας, σας έχει μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή το σύνολο των αντιχαλαζικών κανονιών που κατείχε. Η διαδικασία
μεταβίβασης των αντιχαλαζικών κανονιών, ξεκίνησε από το 1999 και ολοκληρώθηκε
το έτος 2002. Για το σκοπό αυτό υπεγράφησαν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταβίβασης, στα
οποία εκτός των άλλων περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των συμβαλλομένων (φύλαξη, συντήρηση, ασφάλιση, διατήρηση σε πλήρη λειτουργική
ετοιμότητα του μέσου).
Μία από τις υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ, που αναφερόταν στα παραπάνω συμφωνητικά,
συνίστατο στη διάθεση των αναλώσιμων υλικών, που απαιτούνται για την λειτουργία
των κανονιών και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το αέριο της ασετιλίνης καθώς και
περιορισμένου, κατά περίπτωση, αριθμού συσσωρευτών. Η υποχρέωση αυτή του ΕΛΓΑ
ίσχυε μέχρι το έτος 2006, ημερομηνία που σύμφωνα με τον κατασκευαστή των
κανονιών ολοκληρώθηκε ο θεωρητικός χρόνος ζωής του συστήματος από την
ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας που ήταν 25 χρόνια.
Παράλληλα ο ΕΛΓΑ, προχώρησε στην αυτοματοποίηση του συστήματος αντιχαλαζικών
κανονιών.
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Το 2003 υπέγραψε την σύμβαση υπ’Αριθμ.40/2003 μεταξύ του ΕΛΓΑ και της αναδόχου
εταιρείας
“topos
communications,Ανώνυμος
Εταιρεία
Τηλεματικής
και
Πληροφορικής” για την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος
αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής. Η παραλαβή
του συστήματος αυτοματισμού έγινε τμηματικά, με τελική παραλαβή του έργου τις 19-32005. Βάσει της παραπάνω σύμβασης, με την ολοκλήρωση της κατασκευής και
εγκατάστασης του συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών
κανονιών ηχοβολής, καταβλήθηκε στον ανάδοχο το συνολικό κόστος που ανερχόταν
στα 300.462,00€.
Στο άρθρο 12, της προαναφερόμενης σύμβασης προβλεπόταν, ότι μετά τη λήξη του
χρόνου δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης(30 μηνών από την
παραλαβή του συστήματος), να υπογράφει νέα σύμβαση για την συντήρηση του
συστήματος για δέκα χρόνια (10). Η αξία των ανταλλακτικών, που καθοριζόταν στην
αρχική σύμβαση(υπ’ αριθμ. 40/2003)κατά είδος σε ειδικό πίνακα και που αποτελούσε
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, θα αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα και της νέας
σύμβασης και θα επιβάρυνε στο εξής τον Οργανισμό.
Βάσει του παραπάνω άρθρου, υπογράφτηκε
στις 1-11-2007 νέα σύμβαση
(υπ’αριθμ.60/2007), μεταξύ ΕΛΓΑ και της αναδόχου εταιρείας “topos
communications, Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεματικής και Πληροφορικής” με σκοπό την
συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, για χρονική διάρκεια δέκα ετών, του
συστήματος τηλεχειρισμού και αυτοματισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής,
με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ΕΛΓΑ είχε υποχρέωση να σας παρέχει τα
προβλεπόμενα αναλώσιμα υλικά (ασετιλίνη και συσσωρευτές) μέχρι το 2006. Παρ’ όλα
αυτά, όμως με διαδοχικές αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, συνέχισε την παροχή των
παραπάνω υλικών μέχρι και το 2013, με τελευταία σχετική απόφαση την
υπ’αριθμ.187/15-11-2012.
Με το παρόν έγγραφο , ο Οργανισμός θέλει να σας ενημερώσει , ότι δεν προτίθεται, για
ουσιαστικούς και νομικούς λόγους, να συνεχίσει να καλύπτει το κόστος των
αναλώσιμων υλικών. Αντ’ αυτού προτίθεται να σας μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή το σύστημα αυτοματισμού, που έχει εγκαταστήσει στην περιοχή σας,
προκειμένου να έχετε πλέον την αποκλειστική ευθύνη του όλου συστήματος. Για το λόγο
αυτόν ο Οργανισμός έχει ήδη έρθει σε επαφή με την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου
αυτή να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία συντήρησης του αυτοματισμού προς τους
φορείς, μέχρι το 2017, που λήγει η υποχρέωσή της, στην περίπτωση μεταβίβασης του
συστήματος στους φορείς. Οι όροι της σύμβασης και ειδικά όσον αφορά το κόστος και
τις τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσής σας
με την ανάδοχο εταιρεία. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να μας ενημερώσετε το
συντομότερο δυνατό για το αν επιθυμείτε να συνεχίσετε την συνεργασία για την
συντήρηση αυτοματισμού με την εταιρεία “topos communications, Ανώνυμος Εταιρεία
Τηλεματικής και Πληροφορικής”.
Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ./Γ.Α.
Αργύριος Μπότος».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»
κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν θα πω την προσωπική μου
άποψη αλλά θα μεταφέρω τις αποφάσεις των αγροτικών συλλόγων της Επαρχίας μας
από το 2004 που ανέλαβε για πρώτη φορά ο Δήμος Αγιάς τα κανόνια, παρά την
αντίθετή μας γνώμη ως αγροτικό κίνημα. Στην ουσία ο Δήμος Αγιάς τα έχει τα κανόνια.
Για να είμαστε καθαροί στις κουβέντες μας, ο ΕΛ.Γ.Α. αυτή τη στιγμή είναι ένας
Οργανισμός που στηρίζεται στα χρήματα των αγροτών. Ν’ αφήσουν τα παραμύθια: ο
Έξαρχος (Πρόεδρος ΕΛ.Γ.Α.), η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πληρώνουμε τον ΕΛ.Γ.Α.
οι αγρότες. Αυτά τα μηνύματα τελεσίγραφα του ΕΛ.Γ.Α. τα ακούω βερεσέ. Είναι ευθύνη
του Κράτους να παρέχει αντιχαλαζική προστασία και δεν την παρέχει. Από τότε που το
πήρε ο Δήμος Αγιάς, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή των αγροτών, μετρήστε από το
2004 πόσες φορές έχουμε χαλαζόπτωση, ενώ πριν δεν είχαμε όσο υπήρχε Κρατική
μέριμνα των κανονιών. Αυτό δεν είναι δική μου εκτίμηση είναι στοιχεία
καταγεγραμμένα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς πρέπει να αποφασίσει και να απαιτήσει από την
Κυβέρνηση, όχι από τον ΕΛ.Γ.Α., εν ονόματι των χρημάτων που πληρώνουμε οι
αγρότες, να λειτουργήσουν τα κανόνια αντιχαλαζικής προστασίας, να πετάνε τα
αεροπλάνα να μας καλύπτουν και οι εταιρείες κλπ. είναι λόγια του αέρα. Έχει σοβαρή
ευθύνη και ρόλο το Κράτος και δεν θα παίξουμε εμείς αυτό το ρόλο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση και ευθύνη. Αν ξαναρίξει χαλάζι εγώ
εδώ θα έρθω, στο δημοτικό συμβούλιο, να τη ζητήσω μετά. Ξεκάθαρα πράγματα.
Πρέπει να βγούμε και να παλέψουμε. Ζητάω από εσάς, τη δημοτική αρχή να απαιτήσετε
και να ζητήσετε την λειτουργία της αντιχαλαζικής προστασίας με τα λεφτά που
πληρώνουμε εμείς οι αγρότες στον ΕΛ.Γ.Α. Με τα δικά μας λεφτά θα κάνει κουμάντο ο
Έξαρχος».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Τα
κανόνια τα θέλουμε και τα θέλουμε να λειτουργούν. Οι αγρότες στη χαλαζόπτωση
έρχονται σε απόγνωση. Είναι μια μεγάλη απόφαση αυτή που έχει πάρει ο Δήμος Αγιάς
και η αγωνία μου είναι αν είμαστε έτοιμοι να τα λειτουργήσουμε. Ο καιρός δεν
περιμένει. Ήταν 15 Απρίλη του 2011 που έπεσε το χαλάζι και μεις σφυρίζαμε αδιάφορα.
Ήμασταν προκλητικά ανεύθυνοι. Ευτυχώς δεν κινήθηκαν νομικά οι αγρότες μας.
Σήμερα τα κανόνια θέλουμε αλλά εμείς ένας οικονομικά επισφαλής Δήμος μπορούμε να
σηκώσουμε αυτό το βάρος; Δεν μπορεί συνέχεια να ρίχνουν το βάρος στους Δήμους
κάτι τέτοιο κάνει και ο ΕΛ.Γ.Α. σήμερα».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό το θέμα χωρίζεται
στα δύο, στον τύπο και στην ουσία. Το πρώτο, για να μη γελιόμαστε, ότι τα κανόνια ο
Δήμος τα λειτουργεί, τα συντηρεί, πληρώνει τον υπάλληλο και μ’ αυτό το έγγραφο του
ΕΛ.Γ.Α. έρχεται και η σφραγίδα, διότι θα τα πάρουμε και με τη “βούλα” .
Το άλλο είναι ότι αν είναι σε θέση ο Δήμος να τα λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχει η
δυνατότητα να μην τα παραλάβει, θέλει μεγάλη προσοχή και προσπάθεια σ’ αυτόν τον
τομέα. Μακάρι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα κανόνια αντιχαλαζικής προστασίας,
αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό».
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Εγώ συμφωνώ με την άποψη του Ρίζου Μαρούδα και συντάσσομαι μ’ αυτή. Θέλω στο
ρόλο του ΕΛ.Γ.Α. και την αντιχαλαζική προστασία. Το Κράτος ν’ αναλάβει τις ευθύνες
του. Ασφαλώς Δήμαρχε να τα λειτουργήσουμε αλλά όχι αδιαμαρτύρητα.
Αναλαμβάνουμε ευθύνες μεγάλες. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε σ’ αυτές;».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: Δήμαρχος.
«Ότι κινείται και έχει σχέση με την Τοπική Κοινωνία, είναι ευθύνη του Δήμου. Αυτή
είναι η δική μου άποψη και θέση για την Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος είναι ένας αυτόνομος
Οργανισμός. Αύριο το πρωί αν η Συγκυβέρνηση δεν αναλάβει την ευθύνη τι θα
κάνουμε, θα σταματήσουμε την αντιχαλαζική προστασία; Πρέπει να αναλάβουμε την
ευθύνη και αποδεχθούμε τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του
συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής
καθώς και να λειτουργήσουμε το σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας κου Παπακώστα Δημήτριου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
- την αρνητική ψήφο του κ. Ρίζου Μαρούδα,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του συστήματος
αυτοματισμού και τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής.
Αναλαμβάνει τη λειτουργία του συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγιάς στην ακτίνα εμβέλειας των Αντιχαλαζικών
κανονιών η οποία όμως απαραίτητα θα γίνεται υπό την υποστήριξη του ΚΕ.Μ.Ε.
(Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛΓΑ με έδρα το αεροδρόμιο
«Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη).
Αναλαμβάνει την πληρωμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην πάροχο εταιρεία (ΔΕΗ)
για τα κανόνια που δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα.
Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή να διαπραγματευτεί και να αναθέσει, στην
εταιρεία «Topos Communications», την συντήρηση του συστήματος αυτοματισμού
των αντιχαλαζικών κανονιών, καθώς και να διαπραγματευτεί και να αναθέσει την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών (ασετιλίνη, συσσωρευτές, μικρουλικα, οικοδομικά
υλικά, σιδηρικά κ.α) στους ανάλογους προμηθευτές και την ανάθεση των
απαραίτητων εργασιών (ηλεκτρολόγο, σιδερά κλπ) για την συντήρηση των
υπολοίπων μερών των αντιχαλαζικών κανονιών.
Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας Ρίζος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας.
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ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩ6Ι-ΥΗΩ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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