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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

191/2017 
από το πρακτικό της 15

ης
/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 ΕΗΔ: 

 

Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα αγροτοδικεία και το πράσινο 

τέλος στο νερό. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.11.2017, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12326/24.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σκαπέτης Αντώνιος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα 

και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον, αφού 

αφορά σε πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα αγροτοδικεία και το πράσινο τέλος στο 

νερό, το οποίο κατατέθηκε στο Προεδρείο από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλους 

τους δημοτικούς Συμβούλους πριν τη συνεδρίαση και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά σε πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα 

αγροτοδικεία και το πράσινο τέλος στο νερό πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

  

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  
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Θέμα 1
ο
 ΕΗΔ: Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα αγροτοδικεία και το πράσινο 

τέλος στο νερό. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της 

παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», που έθεσε υπόψη του Σώματος το 

παρακάτω ψήφισμα:  

 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 

Η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να συνεχίσει να ποινικοποιεί τις αγροτικές κινητοποιήσεις 

στήνοντας συνεχώς καινούργια αγροτοδικεία, όπως ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), 

επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να “περάσουν” την αντιαγροτική 

πολιτική της Ε.Ε. ξεκληρίζοντας τους φτωχομεσαίους  αγρότες. 

Σ' αυτή τη λογική εντάσσεται και η δίωξη που ασκείται σε  7 αγρότες της περιοχής μας που συμμετείχαν στο 

μπλόκο του Γερακαρίου και  οδηγούνται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στις 12 Μάρτη του 2018, 

επειδή υπεράσπισαν δυναμικά μαζί με άλλους αγρότες το δικαίωμά τους να παραμείνουν στο επάγγελμα. 

 Στόχος αυτών των διώξεων δεν είναι μόνο οι 7 αγρότες αλλά και ο εκφοβισμός όλων των συναδέλφων τους 

οι οποίοι κάτω από το βάρος των άλυτων προβλημάτων συνεχώς πλαισιώνουν τις κινητοποιήσεις. 

Στα άλυτα αυτά προβλήματα έρχεται η κυβέρνηση να προσθέσει και νέα. 

Ένα από αυτά αποτελεί και το Πράσινο Τέλος τόσο για το νερό ύδρευσης όσο και για το νερό άρδευσης. Μία 

επιπρόσθετη φοροαφαίμαξη των αγροτών και γενικότερα των λαϊκών οικογενειών δυσχεραίνοντας ακόμα 

περισσότερο τη θέση τους. Πρόκειται για το πρόσθετο «περιβαλλοντικό» τέλος που επιβάλλεται με απόφαση 

της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, στα πλαίσια εφαρμογής από τη χώρα μας της Οδηγίας – Πλαίσιο της ΕΕ 

2000/60 για τα νερά, και προβλέπεται να το εισπράττει ο κάθε δήμος από 1/1/2018 παρακρατώντας προμήθεια 

2,5% αποδίδοντάς το στο πράσινο ταμείο της Ε.Ε.  

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς  καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα τις διώξεις των αγροτών. 

Δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει το νέο χαράτσι της κυβέρνησης και της Ε.Ε για το νερό διότι είναι σε αντιλαϊκή 

κατεύθυνση. Φορτώνει νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες, συμβάλει στο πιο γρήγορο ξεκλήρισμα των 

φτωχομεσαίων αγροτών και τους αναγκάζει να επωμιστούν το κόστος από κατασκευασμένα, κατασκευαζόμενα 

ή σχεδιαζόμενα έργα διαχείρισης υδάτων, αφήνοντας στο απυρόβλητο  αυτούς που έχουν τον πλούτο στα χέρια 

τους.» 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να προχωρήσει στην έγκριση ή μη του 

παραπάνω ψηφίσματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», την πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τα αγροτοδικεία και το πράσινο 

τέλος στο νερό, καθώς και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών)  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα για τα αγροτοδικεία και το πράσινο τέλος στο νερό: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

«Η απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να συνεχίσει να ποινικοποιεί τις αγροτικές κινητοποιήσεις 

στήνοντας συνεχώς καινούργια αγροτοδικεία, όπως ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), 

επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να “περάσουν” την αντιαγροτική 

πολιτική της Ε.Ε. ξεκληρίζοντας τους φτωχομεσαίους  αγρότες. 
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Σ’ αυτή τη λογική εντάσσεται και η δίωξη που ασκείται σε  7 αγρότες της περιοχής μας που συμμετείχαν στο 

μπλόκο του Γερακαρίου και  οδηγούνται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στις 12 Μάρτη του 2018, 

επειδή υπεράσπισαν δυναμικά μαζί με άλλους αγρότες το δικαίωμά τους να παραμείνουν στο επάγγελμα. 

 

Στόχος αυτών των διώξεων δεν είναι μόνο οι 7 αγρότες αλλά και ο εκφοβισμός όλων των συναδέλφων τους οι 

οποίοι κάτω από το βάρος των άλυτων προβλημάτων συνεχώς πλαισιώνουν τις κινητοποιήσεις. 

Στα άλυτα αυτά προβλήματα έρχεται η κυβέρνηση να προσθέσει και νέα. 

 

Ένα από αυτά αποτελεί και το Πράσινο Τέλος τόσο για το νερό ύδρευσης όσο και για το νερό άρδευσης. Μία 

επιπρόσθετη φοροαφαίμαξη των αγροτών και γενικότερα των λαϊκών οικογενειών δυσχεραίνοντας ακόμα 

περισσότερο τη θέση τους. 

 

Πρόκειται για το πρόσθετο «περιβαλλοντικό» τέλος που επιβάλλεται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων, στα πλαίσια εφαρμογής από τη χώρα μας της Οδηγίας – Πλαίσιο της ΕΕ 2000/60 για τα νερά, και 

προβλέπεται να το εισπράττει ο κάθε δήμος από 1/1/2018 παρακρατώντας προμήθεια 2,5% αποδίδοντάς το 

στο πράσινο ταμείο της Ε.Ε.  

 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς  καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα τις διώξεις των αγροτών. 

Δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει το νέο χαράτσι της κυβέρνησης και της Ε.Ε για το νερό διότι είναι σε αντιλαϊκή 

κατεύθυνση. Φορτώνει νέα βάρη στις λαϊκές οικογένειες, συμβάλει στο πιο γρήγορο ξεκλήρισμα των 

φτωχομεσαίων αγροτών και τους αναγκάζει να επωμιστούν το κόστος από κατασκευασμένα, κατασκευαζόμενα 

ή σχεδιαζόμενα έργα διαχείρισης υδάτων, αφήνοντας στο απυρόβλητο  αυτούς που έχουν τον πλούτο στα χέρια 

τους». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


