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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

46/2020

από το πρακτικό της 4ης/ 31.03.2020 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 1ο :

Ψήφισμα για την επέκταση των μέτρων στήριξης και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους
της χώρας που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού - COVID-19.

Στην Αγιά, σήμερα Δευτέρα 31.03.2020, ώρα 11:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την από 27.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος2
9.
10.
Κατσιάβας Αστέριος
11.
12.
Καφετσιούλης Απόστολος
13.
14.
Μακροβασίλης Βασίλειος
15.
16.
Μπαρμπέρης Πέτρος
17.
18.
Μπελιάς Αντώνιος
19.
20.
Ολύμπιος Αθανάσιος
21.
22.
Σμυρλής Βασίλειος
23.
24.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25.
26.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
27.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας1
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
1
2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο :

Ψήφισμα για την επέκταση των μέτρων στήριξης και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους
της χώρας που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού - COVID-19.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι να βγούμε νικητές όλοι μας από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ εκ των
προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόηση που δείχνετε όλοι σας. Μένουμε Σπίτι.
Σας καταθέτουμε ψήφισμα που συντάχθηκε για την επέκταση των μέτρων στήριξης και σε άλλους
επαγγελματικούς κλάδους της χώρας που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού - COVID-19, που
έχει ως εξής:
«Η Ελλάδα μας, όπως και όλος ο κόσμος πλήττονται από την πανδημία. Μπαίνουμε ίσως στον πιο κρίσιμο
Απρίλιο των τελευταίων δεκαετιών και όλοι μαζί προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις τόσο σε
προσωπικό όσο και σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Τις δύσκολες τούτες ώρες, το πρώτο ζητούμενο είναι η υγεία όλων μας και οι προσευχές και οι ευχές όλων
μας είναι καθημερινές γι’ αυτούς που περνούν δύσκολες ώρες. Ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό
προσωπικό των νοσοκομείων και όχι μόνο.
Η Κυβέρνηση, παρά τις μέχρι τώρα θετικές προσπάθειές της - δεν φτάνει όμως μόνο αυτό - θα πρέπει να
ενισχύσει άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και με τα απαραίτητα μέσα
ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας
και εξετάσεων των ασθενών. Θα πρέπει να κάνει ένα γενναίο βήμα και να εντάξει τις ιδιωτικές μονάδες
υγείας στον κρατικό σχεδιασμό για αποτελεσματική και επιστημονικά σχεδιασμένη αντιμετώπιση των αναγκών
που προκύπτουν. Θα πρέπει άμεσα να θέσει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερες κλίνες Μ.Ε.Θ., ώστε
το εθνικό σύστημα υγείας να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο.
Η περιοχή μας είναι κυρίως αγροτοκτηνοτροφική, αλιευτική και τουριστική. Ο τουρισμός φαίνεται ότι θα
πληγεί σημαντικά. Επιπλέον πριν ακόμη δοθούν στους αγρότες οι αποζημιώσεις από τις περσινές ζημίες,
έχουμε νέες από έναν πρόσφατο παγετό. Οι φόβοι για την επικείμενη συγκομιδή των κερασιών αλλά και η
επερχόμενη οικονομική ζημία των κτηνοτρόφων λόγω του μη εορτασμού του Πάσχα, έχουν φτιάξει ένα κόμπο
στο λαιμό όλων όσων ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή.
Η κυβέρνηση οφείλει έγκαιρα να βρει λύσεις και να στηρίξει όλους τους εργαζόμενους στον αγροτικό, τον
κτηνοτροφικό, στον αλιευτικό και τον τουριστικό τομέα. Οφείλει να βρει λύσεις για να στηρίξει τόσο τις
επιχειρήσεις τους όσο και τις οικογένειές τους. Οφείλει να στηρίξει οικονομικά και τους ανέργους και
ιδιαίτερα αυτούς που δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα ανεργίας λόγω έλλειψης ενσήμων ή άλλων
προϋποθέσεων. Οφείλει να πάρει μέτρα οριζόντια που από την μία θα δώσουν μια ανάσα αλλά από την άλλη
θα μειώσουν τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, θα αγωνιστεί ώστε να ληφθούν μέτρα από πλευράς της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα θα πιέσει και θα απαιτήσει έργα από την κυβέρνηση για την στήριξη της τοπικής
κοινωνίας».
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
✓ Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»:
«Αγαπητοί σύμβουλοι, καλούμαστε σήμερα να συντάξουμε και να ψηφίσουμε ένα κείμενο ταξικής
εμβέλειας, σχετικά με ένα πρόβλημα που το τελευταίο τρίμηνο ταλανίζει ολόκληρο τον πλανήτη.
Η πανδημία που ενέκυψε και σκορπίζει το θάνατο με ραγδαία εξέλιξη, έπαψε πλέον να είναι προ των
πυλών για το Δήμο μας. Έχουμε ήδη διαπιστωμένα κρούσματα.
Με κανένα τρόπο δεν θέλουμε να απαξιώσουμε την πρόταση του προέδρου ούτε το σκεπτικό του, ούτε και
τις προθέσεις του.
Η «Νέα Εποχή» δεν είναι αντίθετη με την έκδοση ψηφίσματος αλλά, δεν την θεωρεί ουσιώδη στην
παρούσα φάση, επειδή πιστεύουμε ότι η βιολογική κρίση που βιώνουμε και που απειλεί τις ζωές μας, δεν
ξορκίζεται με βερμπαλισμούς. Θέλει έργα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Είδαμε και βλέπουμε μια
ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής. Για παράδειγμα, έχουμε μια επιτροπή πολιτικής προστασίας η οποία
ακόμη δεν συνεκλήθη. Αν αυτές οι μέρες δεν είναι "συναγερμός", τότε, τι είναι και πότε θα ανησυχήσει η
Δημοτική Αρχή για να πάρει μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της; Πρέπει άμεσα να γίνει σύγκλιση
της επιτροπής πολιτικής προστασίας ώστε να διερευνηθούν όλα τα πιθανά προβλήματα και ανάγκες του
τόπου στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και να αναπτυχθούν δράσεις προς το σκοπό
αυτό.
- Πρέπει να γίνουν ενέργειες για ενημέρωση των δημοτών μας αλλά και για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
- Πρέπει να γίνουν ενέργειες για την απολύμανση των δημόσιων χώρων(σχολεία, πλατείες κλπ). Και
όχι μόνο των κτιρίων του Δήμου.
- Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το Κέντρο Υγείας και να ενημερωθούμε για τα προβλήματα που
πιθανόν αντιμετωπίζει.
- Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να μεριμνήσουμε για την τουριστική περίοδο που ξεκινά
καθώς επίσης και για τα αγροτικά προϊόντα, ελπίζοντας και προσμένοντας το «καλό σενάριο».
- Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα σε συνεργασία με τους αγρότες ώστε να προβληθούν τα
αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα μας και να μη στιγματιστούν. Να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας
ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές μέσα από τις οποίες ο κόσμος θα αντιληφθεί την υγιεινή των
προϊόντων μας.
- Πρέπει να αναδείξουμε μέσα από δράσεις την ανάγκη των παραγωγών μας για ενισχύσεις τόσο
στην παραγωγή και την συγκομιδή όσο και στην διάθεση των προϊόντων.
- Πρέπει να βοηθήσουμε τους δημότες και τους επαγγελματίες του Δήμου, μειώνοντας το κόστος
λειτουργίας τους, αυτούς τους μήνες.
- Πρέπει να παρακινήσουμε τον εθελοντισμό των δημοτών προς στήριξη του "Βοήθεια στο σπίτι", το
Κ. Υγείας, της εθελοντικής αιμοδοσίας και όχι μόνο.
- Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για 24ωρη λειτουργία τηλ. κέντρου, όπου να απευθύνονται μοναχικοί,
ηλικιωμένοι ή ανήμποροί άνθρωποι. Η ανακοίνωση στο Facebook των τηλεφώνων δύο
αντιδημάρχων μάλλον δεν φτάνει γιατί οι ηλικιωμένοι συνήθως δεν παρακολουθούν τα μέσα κοιν.
δικτύωσης.
- Πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων μας όλων των βαθμίδων
διερεύνηση για την προσβασιμότητα όλων των μαθητών στο διαδίκτυο ώστε να μετέχουν στην εξ'
αποστάσεως εκπαίδευση.
- Πρέπει να ενισχύσουμε και να επιδιορθώσουμε τις εγκαταστάσεις του δημοτικού WiFi όπου αυτό
υπάρχει ιδιαίτερα σε χωριά που δεν υπάρχει καλή υποδομή.
- Πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τους προέδρους των χωριών για προβλήματα που πιθανόν
έχουν ενσκήψει με την επέλαση του ιού.
- Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να μπορέσουν οι ηλικιωμένοι δημότες μας να κάνουν
χρήση της άυλης συνταγής κα να μην συνωστίζονται αυτές τις ημέρες σε ιατρεία και Κ.Υγείας.
Γιατί μπορεί το κράτος να στέκεται, τηρουμένων των αναλογιών, στο ύψος των περιστάσεων, λαμβάνοντας
μέτρα όπως η τηλε-εκπαίδευση και η άυλη συνταγή, ωστόσο ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη είναι ο Δήμος και
αυτός θα πρέπει να είναι ο διαμεσολαβητής και ο συμπαραστάτης που θα βοηθήσει στην εφαρμογή όλων των
κρατικών αποφάσεων.
Αντί όλων αυτών λοιπόν, καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα κείμενο αιτημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η
ενέργεια θα μπορούσε να εκληφθεί ως κίνηση εντυπωσιασμού και κίνηση που ουσιαστικά δεν δίνει λύση στα
προβλήματα του πολίτη σε κανέναν επίπεδο.
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Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όλοι μαζί να αποφασίσουμε εδώ και τώρα. Έστω και τώρα να πάρουμε
αποφάσεις, να κάνουμε ενέργειες που ανακουφίζουν τον πολίτη, που βοηθούν τον εργαζόμενο, τον μαθητή, τον
επαγγελματία, τον αγρότη, τη νοικοκυρά ουσιαστικά, στο μέτρο του δυνατού. Κι αυτές τις ενέργειες και
αποφάσεις να προβάλλουμε.
Σε τέτοιες ενέργειες είμαστε εδώ, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τη φονική αυτή πανδημία που είναι πια εντός
των πυλών.
Επομένως δεν συμφωνούμε στην έκδοση ψηφίσματος. Αν παρ’ όλα αυτά αποφασίσετε να γίνει κάτι τέτοιο τότε
είμαστε στην διάθεση του σώματος να συμμετέχουμε για την σύνταξή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: «Δεν συμφωνούμε με
το ύφος του προτεινόμενου ψηφίσματος. Θα καταθέσουμε δικές μας προτάσεις. Στο ψήφισμα του συμβουλίου
για τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού θα έπρεπε απαραίτητα να γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στην κατάσταση του συστήματος υγείας και να τονισθεί η ανάγκη επάνδρωσης του Δημόσιου
συστήματος υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και η ενίσχυση με μέσα ώστε να μπορεί να
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας αλλά και εξετάσεων. Την επίταξη και υπαγωγή και των
ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία σε ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για αποτελεσματική και επιστημονικά
σχεδιασμένη αντιμετώπιση των αναγκών. Την λειτουργία όλων των κλινών των Μ.Ε.Θ.
Θα έπρεπε επίσης να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική στήριξη των ανέργων και ιδιαίτερα αυτών που
δεν λαμβάνουν ούτε το πενιχρό επίδομα ανεργίας λόγω έλλειψης ενσήμων ή άλλων προϋποθέσεων»».
Το δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ψηφοφορία που διενεργήθηκε με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων

Α ποφασί ζου με κα τά πλειοψηφ ία
Α. Εγκρίνουμε ψήφισμα για την επέκταση των μέτρων στήριξης και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους
της χώρας, καθώς και σε ανέργους και ευπαθής ομάδες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, που έχει ως εξής:
«Η Ελλάδα μας, όπως και όλος ο κόσμος πλήττονται από την πανδημία. Μπαίνουμε ίσως στον πιο
κρίσιμο Απρίλιο των τελευταίων δεκαετιών και όλοι μαζί προσπαθούμε να μειώσουμε τις
επιπτώσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Τις δύσκολες τούτες ώρες, το πρώτο ζητούμενο είναι η υγεία όλων μας και οι προσευχές και οι
ευχές όλων μας είναι καθημερινές γι’ αυτούς που περνούν δύσκολες ώρες. Ασθενείς, γιατρούς,
νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και όχι μόνο.
Η Κυβέρνηση, παρά τις μέχρι τώρα θετικές προσπάθειές της - δεν φτάνει όμως μόνο αυτό - θα
πρέπει να ενισχύσει άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και με
τα απαραίτητα μέσα ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων, αλλά και τις
αυξημένες ανάγκες νοσηλείας και εξετάσεων των ασθενών. Θα πρέπει να κάνει ένα γενναίο βήμα
και να εντάξει τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στον κρατικό σχεδιασμό για αποτελεσματική και
επιστημονικά σχεδιασμένη αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Θα πρέπει άμεσα να
θέσει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερες κλίνες Μ.Ε.Θ., ώστε το εθνικό σύστημα υγείας
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο.
Η περιοχή μας είναι κυρίως αγροτοκτηνοτροφική, αλιευτική και τουριστική. Ο τουρισμός φαίνεται
ότι θα πληγεί σημαντικά. Επιπλέον πριν ακόμη δοθούν στους αγρότες οι αποζημιώσεις από τις
περσινές ζημίες, έχουμε νέες από έναν πρόσφατο παγετό. Οι φόβοι για την επικείμενη συγκομιδή
των κερασιών αλλά και η επερχόμενη οικονομική ζημία των κτηνοτρόφων λόγω του μη
εορτασμού του Πάσχα, έχουν φτιάξει ένα κόμπο στο λαιμό όλων όσων ζούμε και
δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή.
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Η κυβέρνηση οφείλει έγκαιρα να βρει λύσεις και να στηρίξει όλους τους εργαζόμενους στον
αγροτικό, τον κτηνοτροφικό, στον αλιευτικό και τον τουριστικό τομέα. Οφείλει να βρει λύσεις για
να στηρίξει τόσο τις επιχειρήσεις τους όσο και τις οικογένειές τους. Οφείλει να στηρίξει
οικονομικά και τους ανέργους και ιδιαίτερα αυτούς που δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα ανεργίας
λόγω έλλειψης ενσήμων ή άλλων προϋποθέσεων. Οφείλει να πάρει μέτρα οριζόντια που από την
μία θα δώσουν μια ανάσα αλλά από την άλλη θα μειώσουν τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής
συνοχής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, θα αγωνιστεί ώστε να ληφθούν μέτρα από πλευράς της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα θα πιέσει και θα απαιτήσει έργα από την κυβέρνηση για την στήριξη
της τοπικής κοινωνίας».
Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στον ηλεκτρονικό και έντυπο
τύπο του Ν. Λάρισας και να κοινοποιηθεί στους Βουλευτές του Ν. Λάρισας.
Β. Με ευθύνη των αντιδημάρχων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού να συγκροτηθούν Επιτροπές που θα
συγκεντρώνουν τα προβλήματα, που προέκυψαν ή θα προκύψουν στο δύσκολο διάστημα που διανύουμε,
στους Γεωργούς και Κτηνοτρόφους και στον Τουρισμό, έτσι ώστε όταν θα πάψουν οι περιορισμοί να
υπάρχουν έτοιμες προτάσεις που θα καταθέσει το δημοτικό Συμβούλιο προς τους αρμόδιους Κυβερνητικούς
φορείς.
Γ. Να συνταχθεί δελτίο τύπου με όλες τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος Αγιάς για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού - COVID-19.
Καταψήφισαν οι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους λόφους που προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

