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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 15.042021, ώρα 16:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 16.04.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 3963 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

45/2021 
από το πρακτικό της 5ης/ 15.04.2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα  : Διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8: τμήμα Αγιοκάμπου – 

Σωτηρίτσας - Βελίκας μετά από θεομηνία», λόγω υποβολής μήνυσης ιδιώτη και εν όψει 

ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς. 

 

Σήμερα Πέμπτη 15.04.2021, ώρα 14:00, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

3862/14.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 14.04.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική 27. Κατσιάβας Αστέριος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Λέτσιος Βασίλειος 

(Σωτηρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέματος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του 

Ν.3463/2010. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΡΣΙΛΩ6Ι-ΚΗΞ



Σελίδα 2 από 10 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού 

συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «5.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 

πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει 

να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.» 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω διακοπής εργασιών αποκατάστασης κεντρικού παραλιακού 

δρόμου,  άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προς συνέχιση αυτών, συζήτησης αίτησης ειρηνικής 

επίλυσης της διαφοράς ενώπιον του Εισαγγελέα Λάρισας. 

 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3463/2010 ορίζεται ότι: «1. Δημοτικός σύμβουλος 

δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην  κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή 

να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά  όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο 

δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο  ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει 

υλικό ή ηθικό  συμφέρον. 

2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος  που έλαβε μέρος 

στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με  την ποινή της αργίας, σύμφωνα 

με τα άρθρα 142 και 143.». Σε εφαρμογή τον παραπάνω ο δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου, σύζυγος της κας Ολυμπίας Κουτσουτάσιου,  εκ των ενεργειών της οποίας επήλθε η 

διακοπή των εργασιών  και κατά της οποίας απευθύνεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα λήψης 

προσωρινής διαταγής, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος και τον καλούμε να 

αποχωρήσει. 

Ακολούθως ο δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Τριανταφύλλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αναφορικά με το κατεπείγον του 

θέματος της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Δεν συμφωνούμε ως προς το κατεπείγον. Είναι θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί από το 

2017».  

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Υπήρξε ένας σχεδιασμός. Πότε πάρθηκε η απόφαση να ξηλωθεί η άσφαλτος στο 

συγκεκριμένο κομμάτι; Γιατί το ρωτάω; Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει κατεπείγον, αφού προϋπήρχε ο 

σχεδιασμός. Γι’ αυτό διαφωνώ και θεωρώ ότι δεν αξιολογείται το κατεπείγον της συζήτησης».  

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε στην τοποθέτησή του: «Ο σχεδιασμός όπως ξέρετε γίνεται από την 

Περιφέρεια Θεσσαλία. Θεωρείται ότι δεν είναι κατεπείγον το να δώσουμε στην κυκλοφορία τον παραλιακό 

δρόμο, που στη σημερινή κατάστασή του αλλά και πριν, εγκυμονεί κινδύνους για όλους αυτούς τους 

ανθρώπους που διέρχονται το δρόμο;  Εγώ δεν θα σας κρίνω γι’ αυτό, αλλά οι συμπολίτες και οι χιλιάδες  

επισκέπτες θα σας κρίνουν».  

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-142-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-143-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 3862/14.04.2021 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και εισέρχεται στη 

συζήτησή του. 

 

 

Θέμα  : Διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8: τμήμα Αγιοκάμπου – 

Σωτηρίτσας - Βελίκας μετά από θεομηνία», λόγω υποβολής μήνυσης ιδιώτη και εν όψει 

ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, 

τα εξής: 

 

Στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι του Ν. 3852/2010  που ορίζει τις «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» 

επιτάσσει ότι αρμόδιο όργανο για την άσκηση προσφυγή στα δικαστήρια, για την παραίτηση  από ένδικα 

μέσα και αποδοχή αποφάσεων (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ.5  Ν.4071/2012,ΦΕΚ Α΄  85,το 

άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 ΦΕΚ Α 241 και το άρθρο 203 παρ.3  Ν.4555/2018,  ΦΕΚ Α 133, 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.4623/2019, ΦΕΚ Α 134/9.8.2019 και το Νόμο 4735/2020) 

είναι η Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα στο ίδιο αυτό άρθρο ορίζεται ότι μόνο εφ’ όσον η Οικονομική 

Επιτροπή, αποφασίσει τον συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης για αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ και ήδη  

60.000 ευρώ  είναι υποχρεωμένη, λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της διαφοράς να παραπέμψει 

με εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης συμβιβασμού ή κατάργησης.  

 

Το όργανο αυτό από της έναρξης της αντιδικίας με την κατάθεση της αγωγής των δημοτών Ολυμπίας και 

Αθανασίου Κουτσοτάσιου αποφάσισε την διεξαγωγή δίκης (αποφάσεις 201/2013, 100/2014 και 109/2014, 

25/2019) έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.  

 

Συνεπώς όχι μόνο δεν εισηγήθηκε σε κανένα στάδιο συμβιβασμό αλλά αντίθετα εμμένει στην προάσπιση 

των συμφερόντων του Δήμου και στην έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της διαφοράς.  

 

Ο Δήμος μας όπως και οι καταργηθείσες Κοινότητες, εξ όσων γνωρίζω διότι κατά τα  έτη 1985 έως και 1-1-

1999 δεν ασκούσα διοίκηση στους  παραθαλάσσιους οικισμούς και Κοινότητες, ποτέ δεν αντάλλαξε τμήμα 

δρόμου με άλλη δημοτική έκταση και ποτέ δεν δέχτηκε ισχυρισμό ιδιώτη ότι αποτελεί ιδιωτική έκταση 

οποιοδήποτε τμήμα του παραθαλάσσιου οδικού άξονα. Αντίθετα μετά από σχετικές αποφάσεις και 

πρόσκληση αντάλλαξε στο πλαίσιο και υπό τους όρους της με αριθμό 175/1999 απόφασης του τότε 

Δημοτικού  Συμβουλίου Μελιβοίας ιδιωτικές εκτάσεις ευρισκόμενες ανατολικά του παραλιακού δρόμου. 

Μάλιστα όσοι ιδιοκτήτες εκτάσεων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση  και προσκόμισαν το σύνολο των 

απαιτούμενων εγγράφων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις της αρμόδιας ορισθείσας επιτροπής εκτίμησης 

και καταμέτρησης  και του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όπως απαιτεί ο νόμος ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία και οι ανταλλαγές των ιδιωτικών εκτάσεων με ανάλογης αξίας δημοτικές εκτάσεις  

 

Το έτος 2008, για πρώτη φορά οι ανωτέρω προσέφυγαν στα Δικαστήρια ισχυριζόμενοι ότι αποτελεί 

ιδιωτική τους περιουσία και είναι ιδιωτικός δρόμος το διεκδικούμενο από αυτούς τμήμα της παραλιακής 

οδού.  
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Πως ο Δήμος μας και μάλιστα το 2008 που στον παραλιακό άξονα και στο συγκεκριμένο τμήμα, το 

Ελληνικό Δημόσιο έχει επενδύσει επί σειρά δεκαετιών εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να καταστήσει τον 

συγκεκριμένο δρόμο τμήμα του κοινοτικού δικτύου όλου του Νομού Λάρισας, το έχει χαρακτηρίσει σε όλες 

τις εν τω μεταξύ διοικητικές του αποφάσεις ως επαρχιακό δρόμο και ακολούθως ως εναλλακτικό εθνικό 

δίκτυο, θα έρθει ο Δήμος να ισχυρισθεί ότι πράγματι είναι ιδιωτική έκταση;  

 

Πως θα ανταλλάξει τμήμα του δρόμου αυτού, που και ο τελευταίος δημότης γνωρίζει πότε φτιάχτηκε, και 

τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες γενεές;  

Πως ο Δήμος θα αναιρέσει τις  διοικητικές και έγκυρες πράξεις προϊστάμενων και εποπτευόντων τον Δήμο  

μας αρχών (του Νομάρχη Φλώρου του έτους 1988, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Φώτη Γκούπα του έτους 2007) που και οι δύο δημοσιεύθηκαν κατά τον χρόνο έκδοσής των στο οικείο 

φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης χωρίς ποτέ να προσβληθούν ως μη νόμιμες ή ως άκυρες ;  

 

Ήταν και παραμένει μονόδρομος για το Δήμο μας η εξάντληση των ένδικων μέσων όπως έκρινε η 

Οικονομική Επιτροπή χωρίς ποτέ να παραπέμψει την υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η αίτηση αναίρεσης που άσκησε όχι μόνο ο Δήμος μας αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς προάσπιση 

των δικών της συμφερόντων και των έργων που εκτέλεσαν  επί του δρόμου αυτού επί σειράς δεκαετιών το 

Ελληνικό Δημόσιο δια των εκάστοτε κάθε φορά αρμοδίων υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών του ήταν 

επίσης αναγκαία προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, των δημοτών αλλά και του Δημοσίου. 

 

Μάλιστα ο εθνικός νομοθέτης επιτάσσει την εξάντληση των ενδίκων μέσων στους Δήμους και απαγορεύει 

συγχρόνως την εκτέλεση αποφάσεων σε βάρος τους έως το αμετάκλητο αυτό.  

 

Το αν ορθά έκριναν οι δικαστές ή όχι δεν το κρίνω, όμως ως Δήμος όπως υποχρεούμαστε και δικαιούμαστε 

οφείλαμε να προσφύγουμε και στον Άρειο Πάγο.  

 

Αναμένουμε την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναίρεσης, που δικάσθηκε στις 2-12-2020  και σε 

περίπτωση απόρριψης τότε αμέσως θα προχωρήσουμε ως οφείλουμε μιας και δεσμευόμαστε από την 

αμετάκλητη κρίση στην απαλλοτρίωση του τμήματος αυτού.  

 

Χωρίς όμως την αμετάκλητη κρίση του δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμία ενέργεια.  

 

Στην διαδικασία ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Λάρισας, η εκ των αντιδίκων μας στην υπόθεση αυτή Ολυμπία Κουτσοτάσιου εκδήλωσε και δήλωσε 

φόβους για το εάν στη συνέχεια και μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Αρειο Πάγο 

προχωρήσουμε άμεσα σε απαλλοτρίωση, δήλωσε ότι δεν της αρκεί η αυτονόητη λόγω του αμετακλήτου και 

η απορρέουσα εξ αυτού υποχρέωσης μας προς κήρυξη της απαλλοτρίωσης και επιθυμεί απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου περί κήρυξης της απαλλοτρίωσης αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης, 

εφόσον βέβαια είναι απορριπτική.  

 

Γι’ αυτό φέρνω ενώπιον του οργάνου το θέμα, παρόλο που όπως προανέφερα το αποκλειστικά αρμόδιο  

όργανο δηλαδή η Ο.Ε. επιτροπή έχει αποφανθεί για την άσκηση αίτησης αναίρεσης και ήδη συζητήθηκε η 

υπόθεση.  

 

Εισηγούμαι λοιπόν να αποφασίσουμε ακόμη και για την αυτονόητη και εκ του νόμου καθοριζόμενη 

υποχρέωση μας περί συμμόρφωσής μας με την απόφαση του Αρείου Πάγου και ότι  εφ’ όσον εκδοθεί 

απορριπτική απόφαση αμέσως να συγκληθούν τα αρμόδια όργανα προς κήρυξη της απαλλοτρίωσης.  

 

Προχωρώ μάλιστα και ένα βήμα παραπάνω και προτείνω να αποφασίσουμε  σήμερα να δώσουμε την 

εντολή στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας να προχωρήσει στη σύνταξη όλων των προσχεδίων  που 

απαιτούνται ώστε αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση του Α.Π. είτε μας δικαιώσει είτε απορρίψει την αίτηση 

αναίρεσης να είναι ήδη  αποτυπωμένη η επίδικη έκταση, τα ακριβή όρια και μάλιστα να καλέσουμε τους 

αντιδίκους μας να παραστούν με πολιτικούς μηχανικούς της επιλογής τους κατά τον χρόνο αποτύπωσης και 

συμφωνίας ως προς τα επιμέρους ειδικότερα  στοιχεία της επίδικης έκτασης.  
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Τη Δευτέρα 19-04-2021 συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας το αίτημα προσωρινής διαταγής 

που εισήγαγε ο Δήμος μας με την  από 8-04-2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα  να ληφθούν 

ασφαλιστικά μέτρα κατά των καθ’ων με σκοπό να προστατευθούν τα εκ της προσωπικότητάς μας 

απορρέοντα δικαιώματα, ειδικότερα δε, να διαταχθεί η άρση της γενόμενης σε βάρος μας προσβολής της 

προσωπικότητάς μας, με την επιβολή της απαγόρευσης σ΄ αυτούς και σε κάθε τρίτον που έλκει δικαίωμα 

απ’ αυτούς, να παρεμποδίζουν την εκτέλεση των δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων, προβλεπόμενων  

εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος και των συναφών εργασιών αποκατάστασης στα αναφερόμενα 

στο ιστορικό της παρούσας επίδικα σημεία και σε κάθε άλλο σημείο της παραλιακής επαρχιακής οδού 

Αγιοκάμπου-Σωτηρίτσας-Βελίκας, καθώς και της απαγόρευσης της προσβολής της προσωπικότητάς μας 

στο μέλλον, με την απειλή-σε κάθε περίπτωση- προσωπικής κρατήσεως μέχρις ενός έτους σε βάρος του 

καθενός και χρηματικής ποινής πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), για κάθε παραβίαση της αποφάσεως που θα 

εκδοθεί και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα στους καθ΄ων και σε κάθε τρίτον που έλκει 

δικαίωμα απ΄ αυτούς, κάθε παρεμπόδιση εκτέλεσης των εργασιών εκ μέρους των εντεταλμένων 

εργολαβικών συνεργείων συντήρησης και αποκατάστασης του οδοστρώματος και των συναφών εργασιών, 

μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της παρούσα. 

 

Αναγκασθήκαμε να προσφύγουμε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων διότι οι  Ολυμπία και Αθανάσιος 

Κουτσουτάσιος υπέβαλαν την με αριθμό πρωτ/λου 3563/17-04-2021 αναφορά τους προς το Δήμο μας, 

ισχυριζόμενοι ότι η αναιρεσιβληθείσα με αριθμό 20/2017 απόφαση του Εφετείου Λάρισας είναι άμεσα 

εκτελεστή και ότι η  συνέχιση των εργασιών «Αποκατάστασης  Επαρχιακής οδού 8: τμήμα Αγιοκάμπου –

Σωτηρίτσα –Βελίκα μετά από θεομηνία» συνιστά επέμβαση στην ιδιοκτησία τους.  

Την ίδια δε ημέρα που κατέθεσε ο Δήμος μας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η Ολυμπία Κουτσουτάσιου, 

κατέθεσε μήνυση, προτείνοντας ως μάρτυρα τον Δημοτικό Σύμβουλο και σύζυγό της, Αθανάσιο 

Τριανταφύλλου του Μιχαήλ και ζήτησε την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας λόγω παραβίασης της 

δικαστικής εφετειακής απόφασης.  

 

Αμέσως ως Δήμος όπως προανέφερα προσφύγαμε στον Εισαγγελέα για ειρηνική επίλυση της διαφοράς 

μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, διότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν πρέπει έστω και 

τυπικά να εμφανίζεται ότι αυτοδικεί.  

 

Στην ανωτέρω όπως προανέφερα συνάντηση, στην οποία λόγω της σπουδαιότητας του έργου, των 

σοβαρότατων κινδύνων που εγκυμονεί η διακοπή των εργασιών, παραβρέθηκε και ο Περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας με την νομική σύμβολο της Περιφέρειας, ο Αθανάσιος Κουτσουτάσιος με τη πληρεξούσια 

δικηγόρο του, ο οποίος και αποδέχτηκε την υφιστάμενη κατάσταση, συναίνεσε στη συνέχιση των εργασιών 

και στην επίλυση του ιδιοκτησιακού από τον Α.Π., οπότε σε περίπτωση απόρριψης της ασκηθείσας 

χωριστής αναίρεσης τόσο εκ μέρους του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, να απαλλοτριωθεί η έκταση εντός 

του απολύτως αναγκαίου χρόνου χωρίς χρονοτριβή και καθυστέρηση, ενώ η Ολυμπία Κουστουτάσιου 

αιτήθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το αναγκαίο επακόλουθο.  

 

Ελπίζω και εύχομαι μετά την έκδοση από το σώμα μας της σχετικής απόφασης να ικανοποιείται πλήρως και 

η Ολυμπία Κουτσουτάσιου, διότι ως απαίτησε εκτός από την προσωπική μου ως Δήμαρχος δέσμευση για τα 

αυτονοήτως επιγενόμενα υπάρχει και η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω καλώ το Σώμα να προχωρήσει στη λήψη απόφασης: 

 

α) για την ανάγκη συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης, ολοκλήρωση του έργου αυτού για την 

απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών, αλλά κυρίως λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για την ασφάλειά 

τους, ιδίως εν όψει της αυξημένης κίνησης λόγω των εορτών του Πάσχα. 

 

β) για απαλλοτρίωση και για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος μας ώστε αμέσως 

μετά την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναίρεσης που άσκησε  ο Δήμος Αγιάς και η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας στον Άρειο Πάγο (αίτηση που συζητήθηκε στις 2-12-2020 και αναμένουμε την έκδοση της 

απόφασης) και υπό τον όρο απόρριψης αυτής και αμετάκλητης κρίσης ότι η έκταση ανήκει στον ιδιώτη να 

είναι σε θέση ο Δήμος χωρίς χρονοτριβή και καθυστέρηση να προχωρήσει στην υλοποίηση της 

απαλλοτρίωσης, καθορισμού τιμής μονάδας κ.λ.π. προς αποζημίωση του ιδιώτη.  
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο», είπε στην τοποθέτησή του: 

«Η παράταξη μου προτείνει να γίνει ο δρόμος όπως ήταν παλιά, ευθεία για να αποφύγουμε τη στροφή που 

έγινε πριν είκοσι χρόνια.  Τα πεζοδρόμια είναι δίπλα στο δρόμο κι αυτό είναι επικίνδυνο. Εφόσον υπάρχει 

παλιότερη απόφαση για να γίνει ανταλλαγή κάτω από τον παραλιακό σημαίνει ότι είναι δικό μας. Η πρότασή 

μου είναι να γίνει ο δρόμος όπως ήταν παλιά. Λόγω τεχνικών προβλημάτων θα αποχωρήσω από την 

τηλεδιάσκεψη». 

 

Η Μαρία Γιαννακού, Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία: «Εξωραϊστικός Σύλλογος  

“ΜΕΛΙΒΟΙΑ”» που είπε τα εξής:  «Ως προς Πρόεδρος του συλλόγου και μετά από συζήτηση με τα μέλη μας, 

θεωρούμε το θέμα πολύ σημαντικό. Απ’ ότι καταλαβαίνω εάν αυτό το κομμάτι δεν ασφαλτοστρωθεί θα 

προκαλέσει ατυχήματα, θα υπάρξει πρόβλημα στον τουριστικό τομέα της περιοχής, στους ανθρώπους με 

διαμένουν, σ’ όλους εμάς που έχουμε εξοχικά. Εμάς τους πολίτες δεν μας ενδιαφέρουν τα διαδικαστικά αλλά 

το πως θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το έργο. Έτσι θα είμαστε όλοι ασφαλής και εμείς και τα μαγαζιά, 

αλλά και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της έκτασης. Ως σύλλογος αυτό που επιθυμούμε και στηρίζουμε είναι να 

ασφαλτοστρωθεί οπωσδήποτε αυτός ο δρόμος έτσι ώστε να υπάρξει άμεση και ασφαλής πρόσβαση στα σπίτια 

όλων. Ο Δήμος έχει την υποστήριξη μας σ’ αυτό και ως πολίτης προτείνω να μη μένουμε στο τι έχει γίνει στο 

παρελθόν αλλά στο τι θα γίνει τώρα». 

 

Ο Βασίλειος Κανδυλάρης, εκπρόσωπος του Συλλόγου με την επωνυμία: «Σύλλογος Καταστηματαρχών 

Παραλίων Ν. Λάρισας» που είπε τα εξής: «Εμείς δεν βλέπουμε τα διαδικαστικά. Εμείς σκεφτόμαστε τις 

επιχειρήσεις μας, τους επισκέπτες. Το ίδιο θα πρέπει να σκεφτείτε και σεις ως Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης θα 

πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας δρόμος για τα παράλια μας. Αν πραγματικά σας ενδιαφέρει να 

αναπτύξουμε αυτόν τον τόπο πρέπει να δείτε πιο σοβαρά το θέμα. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε τα προσωπικά 

σας προβλήματα και θέματα, αλλά εμάς ως επαγγελματίες δεν μας ενδιαφέρει η δικαστική διαμάχη και το πώς 

θα εξελιχθεί αυτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένας δρόμος σωστός, ανοιχτός για να μπορεί να 

κυκλοφορεί ο κόσμος, να μπορούν να έρχονται οι επισκέπτες με ασφάλεια, να μπορούμε όλοι να δουλέψουμε, 

να έχουμε ψηλά το κεφάλι και να μπορούμε διαφημίσουμε τον τόπο μας που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν 

μπορούμε». 

 

Ο Βασίλειος Λέτσιος, Πρόεδρος της Κοινότητας Σωτηρίτσας, που είπε τα εξής: «Αυτό που πρέπει να 

αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε 

δύο δυστυχήματα. Ο δρόμος μετά τις πλημμύρες είχε οκτώ λακκούβες και στην δεξιά στροφή τα ¾ του δρόμου 

καλύπτονταν από λιμνάζοντα νερά σε κάθε βροχόπτωση με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος για τους 

οδηγούς. Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, ενόψει και τις τουριστικής  περιόδου δεν θα μπορούσε να 

μείνει έτσι το οδόστρωμα και να μην πιέσουμε να αποκατασταθεί. Αν δεν το κάναμε θα είμασταν υπόλογοι σε 

περίπτωση ατυχήματος. Συνεπώς σήμερα αυτό που καλούμαστε να πράξουμε είναι η αποκατάσταση των 

ζημιών που προήρθαν από τις θεομηνίες και την κακή οδοστροφία. Δεν κάνουμε καμιά καινούργια διάνοιξη 

για να συζητάμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το ιδιοκτησιακό μας έχει απασχολήσει  και σε προηγούμενες 

Δημοτικές Αρχές. Υπάρχει μια διαδικασία και γραφειοκρατία που δεν είναι επί του παρόντος να συζητηθεί. 

Και βεβαίως πρέπει να λυθεί και το ιδιοκτησιακό γιατί ο δρόμος αυτός είναι επαρχιακός και δευτερεύον 

εθνικός και θα πρέπει να ενδιαφερθεί γι’ αυτόν και η Περιφέρεια Θεσσαλία αλλά και γενικότερα το ίδιο το 

Κράτος». 

 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», κατέθεσε με email 

την παρακάτω τοποθέτηση της παράταξής του:  

«Τοποθέτηση Νέας Εποχής στο έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο στις 15/4/2021 

1. Ο Δήμαρχος Αγιάς αποφάσισε να καταστρέψει τον ασφαλτοτάπητα δρόμου, ενεργώντας ενάντια σε 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που του απαγορεύει ρητά τέτοια ενέργεια, χωρίς να συμβουλευτεί το Δ.Σ. ή 

την οικονομική επιτροπή και τώρα, με τις προτάσεις του στο Δ.Σ. αναζητά έρεισμα μέσα από ένα ιδιότυπο 

ψήφισμα ρητορικών ερωτημάτων, του τύπου αν θέλουμε να γίνει ο δρόμος. 

2. Το Δημοτικό συμβούλιο δεν κρίνει την νομιμότητα δικαστικών αποφάσεων και ούτε μπορεί να 

νομιμοποιήσει τις όποιες παράνομες ενέργειες. 
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3. Δεν εμπιστευόμαστε κάποιον που δεν σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, ότι θα σεβαστεί τις  αποφάσεις του 

Δημ. Συμβουλίου ή μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις , καθότι έδωσε κακό προηγούμενο. 

4. Δεν περιποιεί τιμή  για το Δήμος μας η σύλληψη του Δημάρχου, με εντολή του Προϊσταμένου της 

Εισαγγελίας Λάρισας ,για παραβίαση δικαστικής απόφασης. 

5. Κατέθεσε ως συμβιβαστική πρόταση την εφαρμογή του νόμου με «θα». 

6. Ο δρόμος δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα  στο επίμαχο σημείο  και επομένως ο Δήμαρχος  όφειλε και 

μπορούσε να αναμένει την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την 

αυθαίρετη ενέργειά του την οποία και επικαλείται για να δικαιολογήσει το επείγον. 

7. Ο Δήμαρχος εφάρμοσε δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθότι σε ανάλογη περίπτωση προχώρησε σε 

αποζημίωση ιδιοκτησίας , μετά την δικαστική του ήττα σε πρώτο βαθμό, πράξη που ψηφίσαμε και εμείς ως 

συνδυασμός, ενώ εδώ φαίνεται να ενεργεί με πολιτική εμπάθεια. 

8. Φρόντισε να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι και το λιμάνι του Αγιοκάμπου, εκτός από 

το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο και άφησε να πραγματοποιηθεί λίγο πριν το ΠΑΣΧΑ. Τι μπορεί να 

υποθέσει κανείς για την επιλογή αυτή; 

9. Η όλη στάση του δείχνει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το δικό του πολιτικό συμφέρον παρά για το 

δημόσιο συμφέρον , ποσώς δε για τη νομιμότητα, από την στιγμή που φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων 

μέσω  των ως άνω  πράξεων, δημότες, κατοίκους, παραθεριστές και επαγγελματίες. 

 

Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την πρόταση. 

1. Προτείνουμε  να συνεχιστεί το έργο με κάθε νόμιμο τρόπο . 

2. Προτείνουμε ο Δήμος πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για άμεση, δίκαιη εξωδικαστική 

συμβιβαστική λύση, με απεμπλοκή από ατέρμονες και άδικες δικαστικές διενέξεις». 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: 

«Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει κοινωνική σημασία και σπουδαιότητα να γίνει και να 

ολοκληρωθεί το έργο. Και για τους κατοίκους και για τους επαγγελματίες, για όλων τον κόσμο. Άρα θα πρέπει 

να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα. Νομίζω σήμερα το δημοτικό συμβούλιο ατυχεί. Ακούω 

σήμερα συνήγορους υπεράσπισης ιδιωτικών περιουσιών και περίεργων νομικών κινήσεων, για έναν δρόμο 

που υπήρχε και μου δημιουργείται το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή. Αυτές βέβαια είναι παθογένειες του 

αστικού Κράτους. Τι πάει να πει αναγνωρίζω ιδιωτικές περιουσίες σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας. 

Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε; Και συζητάμε εάν πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος και το δημοτικό 

συμβούλιο από διεκδίκηση δημόσιου συμφέροντος. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ατυχίες που παρουσίασε το 

δημοτικό συμβούλιο Αγιάς. Αυτές οι τοποθετήσεις θα πρέπει να διαγραφούν. Σκεφτείτε τι άλλα ζητήματα 

μπορούν να προκύψουν με τέτοιες τοποθετήσεις. 

Αυτές οι ιδιοκτησίες όλες είναι περίεργες. Προέρχονται από βακούφια και αίολα συμβόλαια. Το θέμα πιο είναι 

σήμερα. Εάν βρεθεί η νομική διαδικασία για να συνεχιστεί το έργο, που αυτός θα πρέπει να είναι και στόχος 

μας, να μην πληρώσουν οι κάτοικοι της περιοχής αυτά τα αίολα συμβόλαια και να μην πληρώσουν και την 

λειτουργία του Κράτους που αναγνωρίζει τέτοιες καταστάσεις επί δρόμων, ποταμών, αιγιαλών και παραλιών. 

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ποσά των τυχόν απαλλοτριώσεων θα προέρθουν από κεντρικούς πόρους κι 

όχι να τα φορτωθούν οι δημότες μας.  

Ψηφίζουμε για την αναγκαιότητα του έργου. Σε σχέση με τις απαλλοτριώσεις ψηφίζουμε ναι με την 

υποσημείωση ότι αυτές θα καλυφθούν από Κεντρικούς πόρους ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση που δεν θα 

τη χρεωθούν οι κάτοικοι του Δήμου μας, ιδιαίτερα τώρα που πρόκειται για ζώνες αιγιαλού και παραλίας». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τοποθέτηση 

του: « Θα ήθελα πρώτα να σχολιάσω κάτι για αυτά που άκουσα πριν από τον κύριο Κασσίδα. Αν μέσα στο 

δημοτικό συμβούλιο λέμε για αίολες ιδιοκτησίες, τότε θα πρέπει να ακυρώσουμε πολλές ιδιοκτησίες όλης της 

Ελλάδας και τουλάχιστον της Σωτηρίτσας. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν κρίνεται έτσι απλά και δεν είναι 

ιδεολογικό θέμα. 
Αρχικά οφείλουμε να κάνουμε 2 παραδοχές: 

Η μια παραδοχή είναι ότι θέλουμε όλοι να έχουμε έναν καλό, σύγχρονο κι ασφαλή δρόμο στην παραλία. Το 

θέλουμε και σαν κάτοικοι και σαν παραθεριστές και σαν επαγγελματίες. Επίσης ως δημοτικοί σύμβουλοι 

είμαστε όλοι ταγμένοι στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Όμως το να υπερασπίζεσαι το δημόσιο 

συμφέρον σημαίνει ότι το κάνεις μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δεν μπορείς να επικαλείσαι δημόσιο συμφέρον 

εάν θέλεις όλη την Αγιά να γίνει ένα όμορφο πάρκο, όταν υπάρχουν νόμοι, δικαστικές αποφάσεις και 
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Σύνταγμα. Και το Σύνταγμά μας κάνει σεβαστή την ιδιωτική ιδιοκτησία. Στην περίπτωσή μας υπήρξε μια 

δικαστική απόφαση στο Εφετείο. Αυτή λέγεται τελεσίδικη. Μετά τον Άρειο Πάγο λέγεται αμετάκλητη. Αυτή 

είναι η διαφορά των δύο όρων. Εσείς Δήμαρχε ανακοινώσατε ότι θα υπερασπιστείτε τη νομιμότητα. Τότε γιατί 

μπήκατε σε μια (σύμφωνα με μια δικαστική απόφαση) ξένη ιδιοκτησία; Και προφανώς, αυτό που κάνατε 

κρίθηκε παράνομο, αφού σας συνέλαβαν με εντολή εισαγγελέα. Εάν τελικά  είναι όντως  παρανομία θα κριθεί 

στο δικαστήριο. Πάντως ο Εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι είναι παρανομία. Και έρχεστε στο δημοτικό 

Συμβούλιο και μας ζητάτε να αποφασίσουμε να συνεχιστεί το έργο πάση θυσία. Ξεχάσατε να  συμπεριλάβατε,( 

αν και ίσως εννοείται) τη φράση,  «με κάθε νόμιμο τρόπο». Για αυτό ρώτησα αν υπάρχει νόμιμος τρόπος και 

δεν απαντήσατε. Επομένως πρέπει να προστεθεί η φράση « με κάθε νόμιμο τρόπο». Μήπως τελικά ζητάτε να 

υπερψηφίσουμε τη συνέχιση του έργου για να ισχυροποιήσετε τη θέση σας; Μήπως ζητάτε από το δημοτικό 

Συμβούλιο τη νομιμοποίηση μιας παράνομης πράξης; Εγώ δεν μπορώ να δώσω τέτοια συγκατάθεση. Και 

νομίζω κανένα δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν κριθεί ότι η πράξη σας είναι νόμιμη να 

την επιβραβεύσουμε. 
 Νομίζω κακώς τίθεται το θέμα εάν είναι νόμιμες οι ιδιοκτησίες, ποιος και πως τις πήρε, δεν είμαστε εμείς που 

θα το κρίνουμε. Αυτό έχει ήδη κριθεί. 
Εμείς ως δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε αυτό το έργο να τελειώσει το συντομότερο 

δυνατό, να προτείνουμε κάτι ώστε εξασφαλιστούν κι οι «αντίδικοι» για να μην υπάρχουν προβλήματα το 

φετινό καλοκαίρι. Οι «αντίδικοι» δεν πιστεύουν ότι ακόμα κι αν τελειώσει υπέρ τους το θέμα με απόφαση του 

Αρείου Πάγου ο Δήμος θα τους αποζημιώσει. 
Δημιουργήσατε πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε. Ας περιμέναμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Και σκέφτομαι. Αν δεν ήταν ιδιοκτήτες ο Θάνασης Τριανταφύλλου κι η Ολυμπία Κουτσοτάσιου που στέκονται 

οικονομικά καλά, έχουν νομικές και δικαστικές γνώσεις και ήταν κάποιος άλλος που δεν είχε αυτά τα εφόδια. 

Πως θα μπορούσε να αμυνθεί απέναντι σ’ αυτό το σύστημα. 
Επαναλβάνω δεν υπάρχει μόνο το δημόσιο συμφέρον υπάρχει και το ιδιωτικό και δεν μπορεί αυτά να είναι σε 

πόλεμο. Υπάρχουν νόμοι και πρέπει να τους ακολουθούμαι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που υπηρετούμε το 

δημόσιο συμφέρον. 
Στο α ψηφίζω ναι με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί η φράση “με κάθε νόμιμο τρόπο”. Στο β ψηφίζω κι 

εκεί ναι, γιατί ως δήμος οφείλουμε να κάνουμε πρόταση για να βρεθεί λύση, με την επιφύλαξη ότι αυτό θα 

είναι δεκτό από τους αντιδίκους. Από όσο γνωρίζω η λέξη “απαλλοτρίωση” δεν τους καλύπτει». 
 

Ο Ηλίας Ευσταθίου, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δώτιο Πεδίο», είπε στην τοποθέτησή του: 

«Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο δρόμος πρέπει να αποπερατωθεί, δημιουργώντας έτσι την πλήρης 

επισκεψιμότητα στον τόπο μας. Και μακάρι να μην δημιουργηθεί στο μέλλον τέτοιο συμβάν που ο Δήμαρχος 

πήγε στο αυτόφωρο. Από την άλλη πρέπει να προστατέψουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τα συμφέροντα του 

δημότη. Πρέπει να είμαστε υπέρ των συμφερόντων του κάθε δημότη. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ή να υπάρξει 

μια δέσμευση σήμερα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς είναι υπέρ να συνεχιστεί το έργο, αλλά και υπέρ στο να 

ικανοποιηθούν άμεσα ή όσο το δυνατόν συντομότερα θα ζητήματα που αφορούν στους πολίτες. Δηλαδή ή την 

ανταλλαγή ή την αποζημίωσή τους. Θα ψηφίσω “Παρών”». 

 

Ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, είπε στην τοποθέτησή του: «Πάμε σε μια 

αποκατάσταση σε έναν δρόμο που ήταν εκεί. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά του χωμάτινου με τον ασφάλτινο 

δρόμο όταν όλοι εγγυόμαστε τη διαδικασία που θα εξασφαλίσει τον ιδιώτη. Μεταφέρω κι ένα ερώτημα 

κατοίκων και έχει σχέση με αυτό που αναφέρθηκε από τον Γιάννη Αναστασίου, όλοι αυτοί που συνεισφέραμε 

σ’ αυτό το δρόμο με την παραχώρηση ιδιοκτησιών για ποιο λόγο δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση και τι θα 

γίνει με μας σήμερα; Άρα θα πρέπει να δώσουμε απάντηση σε κάτι που αφορά σε όλους αυτούς. Οριστική 

απόφαση είναι η αμετάκλητη του Αρείου Πάγου, αλλά για την ταμπακέρα δεν άκουσα να λέμε κάτι. Αγαπητοί 

συνάδελφοι σε μια βδομάδα ξεκινά με ευχολόγια και με ένα ιδεατό σενάριο μια τουριστική κίνηση. Δεν 

καταλαβαίνω πραγματικά, φοβάμαι αυτά που άκουσα για το συντομότερο δυνατό ή τι πείραζε να περιμένουμε 

πέντε έξι μήνες. Αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα, τη λειτουργικότητα, την ανταγωνιστικότητα, 

αντιλαμβάνεστε τους επαγγελματίες που είναι κλειστοί εδώ κι έναν χρόνο και ελαφρά την καρδία δεν έχουμε 

συζητήσει γι’ αυτό και ποια λύση θα προτείναμε; Καλεστήκαμε να πάρουμε μια απόφαση για ένα μείζον 

ζήτημα για όλους μας. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για 

αυτούς που έχουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή και για τον κόσμος που κατοικεί ή επισκέπτεται την 

περιοχή μας. Δυστυχώς γι’ αυτά δεν άκουσα κανέναν να τοποθετείται». 
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Ο Αντώνης Γκουντάρας Δήμαρχος Αγιάς είπε στην τοποθέτησή του:  

«Αυτό ακριβώς που περιέγραψε με λίγα κι απλά λόγια ο Ηλίας Ευσταθίου έρχεται σήμερα για ψήφιση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Τι δηλαδή; Ό,τι η ανάγκη να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί ο δρόμος για την ασφάλεια 

και την απρόσκοπτη μετακίνηση και η εξασφάλιση των ιδιωτικών συμφερόντων. Πως θα γίνει αυτό; Με την 

απόφαση που παίρνουμε σήμερα, γιατί αυτό ζητήθηκε από την πλευρά της Ολυμπίας Κουτσοτάσιου. Εγώ αυτά 

που έγραψα στην εισήγησή μου δήλωσα και ενώπιον του Εισαγγελέα, ό,τι δηλαδή την επόμενη ημέρα 

δεσμεύεται ο Δήμος να ξεκινήσει τη διαδικασία απαλλοτρίωσης. Αυτό δεν κρίθηκε ικανοποιητικό, ζητήθηκε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς (απόφαση που εντέλει 

τον Δήμαρχο). Να αποφασίσουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση που αμετακλήτως δικαιωθεί με την απόφαση του 

Αρείου Πάγου, ο Δήμος αμέσως θα αποφασίσει να απαλλοτριώσει αυτού  του κομματιού γης που θα δικαιώσει 

τον ιδιώτη. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Οι αποφάσεις σε βάρος των Δήμων  

θεωρούνται οριστικές μόνο όταν είναι αμετάκλητες. Είχαμε υποχρέωση και δικαίωμα να προσφύγουμε στον 

Άρειο Πάγο, τονίζω είχαμε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κι αυτό ακριβώς κάναμε. 

 

Κι όσο για την ατυχή μεταφορά που έκανε ο Γιάννης Αναστασίου για τις ιδιοκτησίες θέλω να του πω ότι εάν 

ξεκινήσει να ερευνά θα δει ότι για να δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι δρόμοι κάθετοι και οριζόντιοι έχουν 

συμβάλει πάρα πολύ οι συμπολίτες μας. 

 

Αυτό δεν είναι το ζητούμενο της στιγμής. Γιατί ο Δήμος δεν πήγε σε κανέναν να δημιουργήσει πρόβλημα 

ανοίγοντας κάποιον δρόμο από την αρχή. Μιλάμε για μια κατάσταση που είναι διαμορφωμένη και αυτό 

αποτυπώνεται σε αεροφωτογραφία του 1981, είναι από την πράξη οριοθέτησης του οικισμού το 1985, και ο 

δρόμος ασφαλτοστρώθηκε από το 1988 που κανέναν από μας δεν ήταν στη διοίκηση όταν και 

ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια.  

Σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανώνυμοι που δώσαν γη κι ότι άλλο χρειάστηκε για να 

αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. 

 

Επίσης κι επειδή ακούστηκε από συναδέλφους ότι ο δρόμος δεν είχε καμία ζημιά, ότι ήταν άριστος, αυτό είναι 

μέγιστο ψέμα. Ο δρόμος μετά τις έντονες πλημμύρες των προηγουμένων ετών, αλλά και τα έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης, είχε πάρα πολλές ζημίες. Γι’ αυτό εξάλλου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλία, αφού ο 

δρόμος είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο για το Δήμο Αγιάς αλλά και για το εθνικό οδικό δίκτυο, να προβεί σε 

αποκατάστασή του από τα «Βραχάκια» Βελίκας έως το λιμάνι Αγιοκάμπου. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο 

σημείο και εδώ θα πρέπει να είμαστε ειλικρινής και να λέμε τα πράγματα με το όνομα  τους, στη στροφή 

ακριβώς με την παραμικρή βροχή «κρατούσε» πάρα πολλά νερά και εγκυμονούσε κίνδυνους για οδηγούς και 

πεζούς. 

 

Ο Δήμος ποτέ δεν συμβιβάστηκε με κανένα πολίτη, δημότη που διεκδίκησε δρόμο, οι ανταλλαγές που έγιναν 

αλλά κι όποιοι συμβιβασμοί αφορούσαν ιδιωτικά κτήματα και μόνο. Επίσης η πρόταση  του δημοτικού 

συμβούλου Γιάννη Αγγελάκα περί παραίτησης του Δήμου μας από την έκδοσης απόφασης επί των αιτήσεων 

που εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο, δεν είναι προς το συμφέρον του δήμου, όπως και δεν είναι νόμιμη για τους 

λόγους που  ανέφερα στη εισήγησή μου, ενώ προσθέτω ότι εκτός από εμάς έκανε αναίρεση και η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας.   

 

Αν νομίζετε ότι  ενώ εξασφαλίζουμε τα ιδιωτικά δικαιώματα όλων αυτών που αν δικαιωθούν θα τα λάβουν, 

αν συνεχίζετε ακόμα και λέτε ότι δεν πρέπει αύριο το πρωί να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και 

αποπεράτωσης του δρόμου, γι’ αυτό θα κριθείτε από τους πολίτες. 

 

Εγώ πιστεύω ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει μια ομόφωνη απόφαση, γιατί ουσιαστικά 

συμφωνούμε όλοι μας στα δύο καίρια ζητήματα που θέσαμε με την εισήγηση μας. 

 

Ποια είναι αυτά. Από τη μια ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να κατασκευαστεί σήμερα ο δρόμος κι από την άλλη 

να εξασφαλισθούν τα ιδιωτικά δικαιώματα κάτι που με τη σημερινή απόφασή σας με εντέλει και με δεσμεύει 

να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μόλις βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τη θετική ψήφο των Προέδρων των Κοινοτήτων Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσας, 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων Κοινοτήτων, αλλά και 

των εκπροσώπων Συλλόγων της περιοχής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης, ολοκλήρωση του έργου: «Αποκατάσταση 

επαρχιακής οδού 8: τμήμα Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας μετά από θεομηνία» για την 

απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών, αλλά κυρίως λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για την 

ασφάλειά τους, ιδίως εν όψει της αυξημένης κίνησης λόγω των εορτών του Πάσχα. 

2. Ο Δήμος αποφασίζει την απαλλοτρίωση των εκτάσεων, καθορισμού τιμής μονάδας κ.λ.π. προς 

αποζημίωση του ιδιώτη, εφόσον απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του  Δήμου και της Περιφέρειας 

(αιτήσεις που συζητήθηκαν στις 02-12-2020 και αναμένουμε την έκδοση της απόφασης) και υπό τον 

όρο απόρριψης και αμετάκλητης κρίσης ότι η έκταση ανήκει σε ιδιώτες.  

 

Οι παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης 

(επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, 

Μακροβασίλης Βασίλειο, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, και Ολύμπιος Αθανάσιος, καταψήφισαν για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και 

Βασίλειος Σωτηρίου, υπερψήφισαν με την υποσημείωση: «Οι τυχόν απαλλοτριώσεις να καλυφθούν από 

Κεντρικούς πόρους ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση που δεν θα τη χρεωθούν οι κάτοικοι του Δήμου μας, 

ιδιαίτερα τώρα που πρόκειται για ζώνες αιγιαλού και παραλίας».  

 

Ο Ηλίας Ευσταθίου, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δώτιο Πεδίο», δήλωσε «Παρών» για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της παράταξης «Δώτιο Πεδίο», αποχώρησε πριν την ψήφιση του 

θέματος λόγω προβλημάτων στη σύνδεσή του στην τηλεδιάσκεψη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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