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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 12-9-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 17
ο
:  Αποδοχή ποσού από εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την 

απαλλοτρίωση δημοτικών εκτάσεων.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

12008/8-9-2014 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 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. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπάτσικας Βασίλειος 17. Μπεϊνάς Αντώνιος   

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σουλιώτης Θεόδωρος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

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), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Σπανός. 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 17
ο
:  Αποδοχή ποσού από εκτέλεση δικαστικής απόφασης για την 

απαλλοτρίωση δημοτικών εκτάσεων.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. 

Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την με αριθμό κατάθεσης 890/2011 αίτηση του ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, ζητήθηκε να καθορισθεί η προσωρινή τιμή 

μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την «κατασκευή 

συλλεκτήρα Σ3 στην περιοχή Καστρίου».  

Μεταξύ των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν υπήρχε και ακίνητο της τοπικής 

Κοινότητας Καστρίου.  

Η αίτηση συζητήθηκε στις 19-1-2012 και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 400/2012 

απόφαση, όπου και ορίστηκε ως αποζημίωση για το δημοτικό ακίνητο το ποσό των 

127.563,85€ το οποίο και κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου μας.  

Εισηγούμαστε να αποδεχθείτε το συγκεκριμένο ποσό στον κ.α. εσόδων 06.00.1699.01 

με τίτλο: «Έσοδα απαλλοτριώσεων Τ.Κ. Καστρίου Δ.Ε. Λακέρειας». 

Η κατανομή του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

που ακολουθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι καλοδεχούμενα τα 

χρήματα αλλά προτείνω να αποφασίσει το Σώμα αυτά τα χρήματα να διατεθούν και να 

αξιοποιηθούν για έργα στο Καστρί». 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Ο τρόπος της 

διάθεσης των χρημάτων μας απασχόλησε και στην Οικονομική Επιτροπή που 

προηγήθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι χρήματα που προέρχονται από 

απαλλοτρίωση και όχι από εκποίηση, άρα νομικά δεν δεσμευόμαστε να τα διαθέσουμε 

αποκλειστικά για το Καστρί. Ηθικά όμως, σαφώς και έχουμε τη δέσμευση ότι κάποια 

απ’ αυτά τα χρήματα πρέπει να διατεθούν στο χωρίο για να γίνει ένα έργο. Αυτό θα το 

συζητήσουμε και με τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Θέλω να ξέρετε όμως ότι αρκετά απ’ αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για να πληρωθούν 

δικαστικές αποφάσεις που ήρθαν και πρέπει να πληρώσει συνολικά ο Δήμος και έχουν 

να κάνουν με έργα χωρίς παραστατικά, στο Καστρί και γενικότερα στον πρώην Δήμου 

Λακέρειας. Αυτό για να είμαστε απόλυτα εντάξει, αλλά και ακριβοδίκαιοι απέναντι σ’ 

όλους τους δημότες μας.  

Τέλος, και όπως άλλωστε δεσμεύθηκα και στην Οικονομική Επιτροπή, στο επόμενο 

δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα έχουμε εκ νέου αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

για να εντάξουμε έσοδα από τον ηλεκτροφωτισμό, τότε και μετά από τις απαραίτητες 

επαφές με τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και τον Εκπρόσωπο της 

Τοπικής Κοινότητας Καστρίου, θα εντάξουμε ένα τμήμα αυτών των εσόδων ώστε να 

γίνει ένα έργο στο Καστρί, που ηθικά το δικαιούται». 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

- τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

- την υπ’ αριθμ. 400/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Αποδέχεται το ποσό των 127.563,85€, στον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1699.01, του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, με τίτλο: «Έσοδα απαλλοτριώσεων Τ.Κ. 

Καστρίου Δ.Ε. Λακέρειας», που προέρχεται από την αποζημίωση, για την 

απαλλοτρίωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου, για την 

εκτέλεση έργων στη λίμνη Κάρλα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 400/2012 απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

Για την κατανομή του παραπάνω ποσού σε κωδικούς αριθμούς των εξόδων του 

προϋπολογισμού απαιτείται αναμόρφωσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την 

επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» 

και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για την άμεση 

εκτέλεσή της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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