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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1ης/ 20-1-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα ΕΗΔ 1ο: Συζήτηση επιστολής του Αλιευτικού Συλλόγου Αγιάς με αντικείμενο την ενίσχυση 
του μεσαίου λιμενοβραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου Στομίου, καθώς και της 
εκβάθυνσής του. 

Στην Αγιά,  σήμερα  20  Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Τρίτη 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  374/16-1-2015  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 Προεδρεύων 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. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος  27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
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),  Καραφέριας  Αχιλλέας  (Ανατολής), 
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),  Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 
και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Σπανός  Ιωάννης  και  ο  Προϊστάμενος 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ.  Ντελής Αλέξανδρος. 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 1ο: Συζήτηση επιστολής του Αλιευτικού Συλλόγου Αγιάς με αντικείμενο την ενίσχυση 
του μεσαίου λιμενοβραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου Στομίου, καθώς και της 
εκβάθυνσής του. 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
και το εισήγαγε για συζήτηση ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Αργυρούλης που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:

Ο  δημοτικός  Σύμβουλος  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ.  Ολύμπιος 
Αθανάσιος κατέθεσε για συζήτηση την παρακάτω επιστολή του Αλιευτικού Συλλόγου Αγιάς:
 «Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Αγιάς  κ.  Ιωάννη Αργυρούλη.  Κοινοποίηση  στον  
Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνιο Γκουντάρα - Αλιευτικός Σύλλογος Αγιάς  - Στόμιο 10-1-2015.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς,
Με την παρούσα επιστολή μας σας γνωρίζουμε ότι  κατόπιν επανειλημμένων ενοχλήσεων μας, στη  
δημοτική Αρχή και προσωπικά στο Δήμαρχο, για το θέμα του μικρού λιμενοβραχίονα του αλιευτικού  
καταφυγίου Στομίου, καμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε.
Επανερχόμαστε με την παρούσα αίτησή μας και ζητάμε την ενίσχυση του μικρού λιμενοβραχίονα του  
αλιευτικού καταφυγίου Στομίου, καθώς και την εκβάθυνσή του.
Τα βράχια υπάρχουν εντός του οικισμού και απέναντι από το σχολείο. Παρακαλούμε για τη μεταφορά  
τους και την τοποθέτησή τους με τα ιδία μέσα του Δήμου. Σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται κάποια  
άλλη  δαπάνη  και  σε  κάθε  περίπτωση  είμαστε  διαθέσιμοι  να  συνεισφέρουμε  οικονομικά  από  το  
υστέρημά μας. Όσο για το εργατικό προσωπικό, όπου χρειαστεί θα είμαστε παρόντες σε κάθε εργασία.
Αλιευτικός Σύλλογος Αγιάς - Για το Διοικητικό Συμβούλιο - Ο Πρόεδρος Ιωάννης Αλβανός».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε τα εξής: «Για το θέμα έχει  
γίνει ήδη αίτημα από τη δημοτική Αρχή προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχω μιλήσει και με τον κ.  
Λυτροκάπη, προκειμένου να γίνει εκβάθυνση. Για την εκβάθυνση είναι κάτι για το οποίο πιέζουμε,  
απαιτείται, από ότι μου είπαν, ένα ποσό γύρω στις 40.000€, πιστεύουμε ότι θα το διεκδικήσουμε και  
θα καταφέρουμε να εντάξουμε αυτή την εργασία.
Όσον αναφορά την ενίσχυση του μικρού λιμενοβραχίονα αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν ενταχθεί  
στη συνολική μελέτη που αφορά την ανακατασκευή του λιμανιού του Στομίου και πρέπει να σας πω  
ότι είμαστε απόλυτα ώριμοι, από τη στιγμή που κάναμε και τη γεώτρηση μέσα στο βυθό του λιμανιού».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ.  Καλαγιάς 
Γρηγόριος  είπε:  «Από τη  στιγμή που πάει  το κύμα μέσα και  από θέμα πολιτικής  προστασία δεν  
μπορούμε προσωρινά να ρίξουμε κάποιες πέτρες μέσα, μέχρι να γίνουν αυτά που προβλέπει η μελέτη,  
αφού υπάρχει πρόβλημα για τα καΐκια όταν ο καιρός πιάνει τα 8 μποφόρ; Αν γίνεται αυτό».

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελακόπουλος Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί  
κάνανε το αίτημα αυτό προς το δημοτικό Συμβούλιο. Πριν έξι μέρες ήρθε ο Πρόεδρος του Αλιευτικού  
Συλλόγου, μαζί με το δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάνναρο, πήραμε τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο, στον κ.  
Λιμενάρχη, και ζητήσαμε να βάλουμε μια τσάπα προς το παρόν γιατί δεν μπορούν να μπουν μέσα  
καθόλου τα καΐκια. Θα χρειασθεί μια τσάπα για να γίνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού, να ρίξουμε  
μπάζα δεν μπορούμε. Τώρα γιατί έρχεται το θέμα μ’ αυτό τον τρόπο στο δημοτικό Συμβούλιο δεν  
μπορώ να καταλάβω».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. 
Ολύμπιος  Αθανάσιος είπε  στην  τοποθέτησή  του:  «Σαφώς  και  έχουν  όλα  αυτά  που  είπε  ο  κ.  
Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελακόπουλος και είναι και σε δικιά μου γνώση. Ήταν υποχρέωση  
μου από τη στιγμή που μου έθεσαν το θέμα να το καταθέσω στο Σώμα για συζήτηση. Πέρα απ’ αυτό 
όμως πρέπει να δούμε και την πρακτική πλευρά. Υπήρξε μια συνολική αστοχία στο λιμενικό καταφύγιο.  
Πέρασε. Γίνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις για να μπορέσει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Οι  
άνθρωποι του Συλλόγου είναι διατεθειμένοι και να συνεισφέρουν οικονομικά, αλλά και με προσωπική  
εργασία. Θα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να ενισχύσουμε τον μικρό λιμενοβραχίονα. Ενδεχόμενα  
μετά την παρέμβαση που έκανε ο κ. Αγγελακόπουλος και θα έρθει σκαπτικό μηχάνημα ή θα πάρουμε  
κάποια βράχια από δίπλα, θα πρέπει να το δούμε συνολικά αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να  
σταθεί  σκάφος  μέσα  στο  λιμάνι.  Σαφώς  και  γνωρίζω  ποιές  είναι  οι  διαδικασίες,  σαφώς  και  
γνωρίζουμε ότι ενέχει κινδύνους αν κάνουμε κάποια παρέμβαση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει  
να αφήσουμε τα σκάφη να βουλιάξουν και τον κόσμο χωρίς δουλειά. Νομίζω ότι σκοπός του Συλλόγου  
δεν ήταν να υπερκεράσει κάποιον δημοτικό Σύμβουλο, ούτε να είναι εμβόλιμος. Θα πρέπει να γίνει μια  
παρέμβαση μέσα από τη διαδικασία που έχει δρομολογηθεί, εν κοινή συναινέσει, έστω και άτυπα, να  
προχωρήσουμε  σ’ αυτό  το  κομμάτι.  Νομίζω ότι  κάποια  στιγμή  θα  πρέπει  να  παρακάμψουμε  και  
κάποιες διαδικασίες, δηλαδή θα πρέπει αυτοί που είναι και τοις τύποις και της ουσίας να αντιληφθούν  
τις πραγματικές ανάγκες».

Ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας Αντώνης  είπε στην τοποθέτησή του:  «Απλά σας λέω ότι παρέμβαση  
στον λιμενοβραχίονα είναι τόσο δύσκολη έως αδύνατη. Θέλω να λέμε αλήθειες και πραγματικότητες.  
Μπορεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες μόνοι μας, να γίνει κάποια καταγγελία, να μας σταματήσουν και  
να μην ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.  Ο Αντιδήμαρχος Ευρυμενών έχει κάνει ήδη ενέργειες ώστε και με  
δικά μας έξοδα να γίνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού.  Αυτά θέλω να τα ξέρετε. Με την τσάπα θα  
πάμε να βγάλουμε υλικό από μέσα, στη μπούκα μόνο και δεν θα κάνουμε καμία παρέμβαση με φερτά  
υλικά. Η παρέμβαση με φερτά υλικά χρειάζεται συγκεκριμένη αδειοδότηση και υπάρχει συγκεκριμένη  
μελέτη, εγκεκριμένη από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Δήμος Αγιάς έχει ολοκληρώσει όλη τη μελέτη.  
Είμαστε πλήρεις πλέον, εκκρεμούσε μόνο μια μελέτη αυτή των γεωτρήσεων εντός του λιμανιού, μέσα  
στη θάλασσα, την οποία κάναμε πέρσι το καλοκαίρι και έχουμε ένα πλήρη φάκελο σε συνεργασία με  
την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μιλάμε για ένα έργο 2.700.000€ για το οποίο περιμένουμε Μέτρο για να  
το υποβάλλουμε για ένταξη. Είχαμε κάνει και μια συμφωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου  
Εμπορικής Ναυτιλίας, ότι το έργο με το που θα ολοκληρώναμε τη μελέτη θα εντάσσονταν. Υπάρχουν  
δηλαδή τα χρήματα για τέτοιου είδους παρέμβαση. Τώρα με τις εκλογές λογικά θα πάμε πίσω. Να  
φαντασθείτε ότι δεν πήραμε ακόμη την άδεια να υπογράψουμε τη σύμβαση για το αποχετευτικό του  
Στομίου. Δεν μπορούμε να δώσουμε ημερομηνίες».
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  τα  παραπάνω  συμφώνησε  ομόφωνα  ότι  στην κατεύθυνση  που 
περιγράφθηκε  παραπάνω,  αλλά και  σ’ αυτή  που κινήθηκε  μέχρι  τώρα ο  Δήμαρχος  κ.  Αντώνης 
Γκουντάρας και ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελακόπουλος Ρίζος, θα συνεχίσει να κινείται η Δημοτική 
Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης


