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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

192/2017 
από το πρακτικό της 15

ης
/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 ΕΗΔ: 

 

Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τις καταστροφές από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα. 

 

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 τις καταστροφές από τα πλημμυρικά 

φαινόμενα, 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 τις 

καταστροφές από τα πλημμυρικά φαινόμενα 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 2
ο
 ΕΗΔ: Πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τις καταστροφές από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα. 

 

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 ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, από τις πλημμύρες 

στην Δυτική Αττική και την αμέριστη συμπαράσταση-αλληλεγγύη σε όλους όσους χτυπήθηκαν από αυτά τα 

φαινόμενα στο δήμο μας αλλά και ευρύτερα. 

Παρά τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουν κυβέρνηση και αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης,  

περιφερειακές  και δημοτικές διοικήσεις, αποδίδοντας τις απώλειες ζωών και καταστροφή κόπων μιας ζωής 

από λαϊκές οικογένειες σε “θεομηνίες”, “κακό καιρό” της “κλιματικής αλλαγής”, ή απλά σε κακοδιαχείριση 

και κυβερνητική ανικανότητα,  η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. 

Οι καταστροφές που υπέστησαν και οι κάτοικοι των παραλιακών περιοχών του δήμου μας οφείλονται στην 

έλλειψη έργων σχεδιασμένης αντιπλημμυρικής προστασίας. Όσο έντονες και αν είναι οι βροχοπτώσεις, η 

πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα των καιρικών 

φαινομένων με αντίστοιχες πολιτικές πρόληψης. Η εφαρμογή όμως αυτών των πολιτικών και η υλοποίηση 

συνολικών αντιπλημμυρικών σχεδίων απαιτεί την εγγραφή τόσο στους κρατικούς όσο και στους 

περιφερειακούς και δημοτικούς προϋπολογισμούς των απαραίτητων-γενναίων χρηματοδοτήσεων. 

Τα κονδύλια όμως που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των ζωτικών λαϊκών αναγκών, θεωρούνται 

πολυτέλεια τόσο από την κυβέρνηση (η σημερινή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει απαράβατα την πορεία των 

προηγούμενων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) όσο και από την περιφερειακή και δημοτική αρχή. Γιαυτό και στους 

προϋπολογισμούς τους συνεχίζουν να εγγράφουν μηδενικά έως αστεία ποσά γι αυτούς τους σκοπούς.  

Οι νόμοι που αποχαρακτηρίζουν δασικές εκτάσεις, παραχωρούν ορεινούς όγκους, λεκάνες απορροής, ποτάμια 

και υδατορέματα  σε επιχειρηματικούς ομίλους παραμένουν άθικτοι αντί να προστατευτούν και να 

διευθετηθούν.  

Είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που όλοι αυτοί υπηρετούν πιστά, η αναρχία του και το κέρδος των 

επιχειρηματικών ομίλων τα μοναδικά κριτήρια για το τι και που θα κατασκευαστεί. 

Ο λαός της περιοχής μας, όπως και πανελλαδικά, καλείται μετά να πληρώσει τα σπασμένα τους. 

Γι αυτούς τους λόγους διεκδικούμε : 

- Άμεση καταγραφή και 100% αποζημίωση των ζημιών που υπέστησαν οι λαϊκές οικογένειες της 

περιοχής. 

- Απαλλαγή από κάθε δημοτικό φόρο ή τέλος, από κάθε χαράτσι και προστασία από πιστωτικά ιδρύματα 

για τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές. 

- Να ξεκινήσουν άμεσα ο σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, η 

επιτάχυνση αυτών που  έχουν ήδη ξεκινήσει. 

- Να γίνουν άμεσα επεμβάσεις σε χειμάρρους και υδατορέματα με ορθολογική διευθέτησή τους με 

ταυτόχρονη σχεδιασμένη διαχείριση των λεκανών απορροής. 

- Κατάργηση του αντιλαϊκού νομικού πλαισίου χρήσεων γης που παραδίδει τα δασικά οικοσυστήματα 

στα χέρια του κεφάλαιου και αντικατάστασή του με πλαίσιο που να διασφαλίζει την επωφελή για τα 

λαϊκά συμφέροντα προστατευτική-παραγωγική-παροχή αναψυχής λειτουργία τους. 

- Άμεση χρηματοδότηση όλων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό με ταυτόχρονη φορολόγηση του 

μεγάλου κεφαλαίου» 

 

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 
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Καλλικράτης», την πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τις καταστροφές από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  

 
Δεν εγκρίνουμε το ψήφισμα για τις καταστροφές από τα πλημμυρικά φαινόμενα αφού η πρόταση δεν 

συγκέντρωσε των απαιτούμενο αριθμό θετικών ψήφων. 

 

Υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος ψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής 

ελάσσονος μειοψηφίας), Μαρούδα Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), Ιωάννης Αργυρούλης, Γεώργιος Γιάνναρος 

(Αντιδήμαρχος) και Θωμάς Σιμούλης. 

 

Κατά της έγκρισης του ψηφίσματος ψήφισε η δημοτικοί Σύμβουλος Χριστίνα Γιαννουλέα, δηλώνοντας ότι: 

«Στο εξής δεν θα ψηφίσει κανένα ψήφισμα εάν αυτό προηγουμένως δεν έχει επεξεργασθεί από 

διαπαραταξιακή Επιτροπή». 

 

Δήλωσαν «Παρών» οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Σωτήριος Μάρκου (Πρόεδρος Δ.Σ.), Βασίλειος Λέτσιος 

(Αντιδήμαρχος), Αστέριος Τσιώνης (Αντιδήμαρχος), Θεόδωρος Σουλιώτης, Αναστασία Ζιούλη, Ρίζος 

Αγγελακόπουλος, Βασίλειος Μπάτσικας, Σκαρκάλης Χρήστος και Στέφανος Ριζούλης. 

 

Απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Βασίλειος Σμυρλής (Αντιδήμαρχος) και Ευθύμιος 

Τριανταφύλλου 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


