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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 7
ης

/30-3-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 8
ο
 : Υποβολή έγκλισης για την κίνηση ποινικής δίωξης για την κλοπή τμημάτων και 

εξαρτημάτων των αντιχαλαζικών κανονιών του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Δευτέρα 30/3/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2864/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης 

απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα
1
. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος  6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής κα Σοφλιού Αγλαΐα και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

                                                 
1
 Απουσίασε λόγω της συμμετοχής του σε Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου.  

   Σχετικό το με αριθμ.πρωτ:.2019/23-3-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 8
ο
 : Υποβολή έγκλισης για την κίνηση ποινικής δίωξης για την κλοπή τμημάτων και 

εξαρτημάτων των αντιχαλαζικών κανονιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Γκασδράνης Θεόδωρος, που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Στις 19-3-2015 το Τμήμα Τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς υπέβαλε έγγραφη αναφορά, το 

περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

«ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

 ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ 18
Ης

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2015 

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2014 παρατηρήθηκαν μετά από τον προγραμματισμένο έλεγχο τα 

εξής προβλήματα: 

1. Διαρρήξεις στα αντιχαλαζικά κανόνια ηχοβολής που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των 

εξωτερικών πορτών  

2. Κλοπές μπαταριών και inverter στα αντιχαλαζικά κανόνια  

Οι παραπάνω σημαντικές υλικές και οικονομικές ζημιές καταγράφηκαν  στην ΤΚ Αετολόφου (δρόμο 

προς Πρινιά) με αριθμό κανονιού 307, κλάπηκαν μια κλειδαριά αξίας 23,00 ΕΥΡΩ, μια μπαταρία 

αξίας 220,00 ΕΥΡΩ ένα inverter (φορτιστής) αξίας 160,00 ΕΥΡΩ τα οποία και αντικαταστάθηκαν 

άμεσα στην ΔΚ Αγιάς, στην  τοποθεσία Πετρομάγουλα με αριθμό κανονιού 380, κλάπηκαν μια 

κλειδαριά αξίας 23,00 ΕΥΡΩ, μια μπαταρία αξίας 220,00 ΕΥΡΩ ένα inverter (φορτιστής) αξίας 

160,00 ΕΥΡΩ τα οποία και αντικαταστάθηκαν άμεσα και στην τοποθεσία παλιό αγροτικό  δρόμο  

Αγιάς -  Νερομύλων με αριθμό κανονιού 378 κλάπηκαν μια κλειδαριά αξίας 23,00 ΕΥΡΩ, μια 

μπαταρία αξίας 220,00 ΕΥΡΩ ένα inverter (φορτιστής) αξίας 160,00 ΕΥΡΩ τα οποία και 

αντικαταστάθηκαν άμμεσα . 

Επίσης, τον μήνα Φεβρουάριο 2015 παρατηρήθηκαν τα ίδια φαινόμενα σε άλλα δύο αντιχαλαζικά 

κανόνια και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Νερομύλων προς Βαθύρεμα με αριθμό κανονιού 377 

κλάπηκαν μια κλειδαριά αξίας 23,00 ΕΥΡΩ, μια μπαταρία αξίας 220,00 ΕΥΡΩ  και μεντεσέδες πόρτας 

και πλαίσιο τα οποία αντικατέστησε ο αρμόδιος υπάλληλος Ζιούλης Αντώνιος στην ΔΚ Αγιάς, στην 

τοποθεσία Αη-λιάς με αριθμό κανονιού 335 κλάπηκαν μια κλειδαριά αξίας 23,00 ΕΥΡΩ, μια μπαταρία 

αξίας 220,00 ΕΥΡΩ  και μεντεσέδες πόρτας και πλαίσιο τα οποία αντικατέστησε ο αρμόδιος 

υπάλληλος Ζιούλης Αντώνιος . 

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω ζημιάς , κατόπιν καταγραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο της 

συντήρησης αυτών , Ζιούλη Αντώνιο, ανέρχεται  στα 1.695,00€ ευρώ και αναλυτικά αφορά: 

 Πέντε μπαταρίες 

 Τρία  inverter (φορτιστές) 

 Πέντε κλειδαριές 

 Μεντεσέδες των πορτών και πλαισίου αυτών 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΙΟΥΛΗΣ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/10, την άσκηση μήνυσης κατ’ αγνώστων για την ανωτέρω υπόθεση, από τον 

υπεύθυνο για την εν λόγω υπηρεσία δημοτικό σύμβουλο Σμυρλή Βασίλειο». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσαν ότι: 

«Εγκρίνουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιγ’ του Ν. 3852/2010,  

- την από 19-3-2015 έγγραφη αναφορά του Τμήματος τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, 

- την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει την άσκηση μήνυσης κατ’ αγνώστων για λογαριασμό του Δήμου από τον υπεύθυνο του 

Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς δημοτικό σύμβουλο Σμυρλή Βασίλειο για την 

υπόθεση της κλοπής πέντε μπαταριών, τριών inverter, πέντε κλειδαριών και μεντεσέδων των πορτών 

και πλαισίων αυτών από τα αντιχαλαζικά κανόνια του Δήμου Αγιάς. 

 

Β. Επιφυλάσσεται για την αστική ικανοποίηση του Δήμου Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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