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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 14:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.06.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 5533 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

90/2020 
από το πρακτικό της 7ης/ 24.06.2020 κεκλεισμένων των θυρών  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3ο  : Παραχώρηση χώρου για το έργο: «Αποκατάσταση του Κάστρου της Βελίκας – Β΄ Φάση». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι., συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών 

τακτική σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 5307/20.06.2020 

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 ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αλεξανδρίδου Βασιλική 3. Ευσταθίου Ηλίας 

4. Κασίδας Ιωάννης 5. Κρανιώτης Ευάγγελος 

6. Μπαρμπέρης Πέτρος 7. Μπατζιόλας Ζάχος 

8. Μπελιάς Αντώνιος 9. Ντάγκας Νικόλαος 

10. Σκαρκάλης Χρήστος 11. Σμυρλής Βασίλειος 

12. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 13. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

14. Τσιντζιράκος Ιωάννης 15. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

16. Αγγελάκας Ιωάννης 17. Αναστασίου Ιωάννης 

18. Γαλλής Γεώργιος 19. Γιάνναρος Γεώργιος 

20. Καλαγιάς Γρηγόριος 21. Κατσιάβας Αστέριος 

22. Κορδίλας Δημήτριος 23. Καφετσιούλης Απόστολος 

24. Μακροβασίλης Βασίλειος 25. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα 

και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Σοφία Καρανίκα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα    3ο : Παραχώρηση χώρου για το έργο: «Αποκατάσταση του Κάστρου της Βελίκας – Β΄ Φάση». 

 

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

εξής: 

 

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/ΤΒΜΑΜ/ 

285684/201099/3066/367/01-06-2020 έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να υποβάλει πρόταση 

ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου Αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Βελίκας – Β΄ 

Φάση. 

 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης στη βόρεια και δυτική πλευρά του κάστρου, καθώς και 

διαμόρφωση διαδρομής εσωτερικά των τειχών, όπως και ενός κεντρικού μονοπατιού για τους επισκέπτες.  

 

Προκειμένου να υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου στην υπ’ αριθ. 1255/24-04-2020 

Πρόσκληση (με Κωδικό 089 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4299) με τίτλο: «Παρεμβάσεις προστασίας, 

αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού 

Θεσσαλίας» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», απαιτείται 

παραχώρηση του χώρου συνολικής έκτασης 21.043,75 τμ., όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο 

της αίτησης Τοπογραφικό Διάγραμμα, δεδομένου ότι η εν λόγω έκταση ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο 

Αγιάς. Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό την συμβολή της στην τουριστική 

ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής 

Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ. 

 

Ως δυνητικοί δικαιούχου του Προγράμματος ορίζονται αποκλειστικά φορείς του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 185 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ή χρήσης δημοτικών και 

κοινοτικών ακινήτων είτε για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, είτε για δράσεις που 

είναι κοινωφελείς για τις τοπικές κοινωνίες ή προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής και τα τοπικά 

συμφέροντα. Επισημαίνεται ότι και το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελιβοίας αποφάνθηκε σχετικά με το 

θέμα. 

 

Επειδή: 

- Η ανάδειξη και αξιοποίηση του ιδιαίτερα αξιόλογου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Βελίκας 

αποτελεί ένα έργο που προβάλλει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση των αναπτυξιακών προοπτικών του τόπου και στην προαγωγή των συμφερόντων της 

τοπικής κοινωνίας, ενώ αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών ενισχύοντας τον τουριστικό χαρακτήρα της 

περιοχής.  

- Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο, μέσω της 

τρέχουσας Πρόσκλησης (με Κωδικό 089 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4299) με τίτλο: «Παρεμβάσεις 

προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – 

Τουρισμού Θεσσαλίας» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», 

ενώ υφίσταται επείγουσα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων. 

- Είναι απαραίτητη η παραχώρηση της χρήσης στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας για την υποβολή της 

πρότασης ένταξης και την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, δεδομένου ότι ως 

μοναδικοί δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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εισηγούμαι με απόφασή σας: να εγκρίνετε την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Κάστρου Βελίκας, 

όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο του αιτήματος παραχώρησης Τοπογραφικού Διαγράμματος, 

συνολικής έκτασης 21.043,75 τμ., στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, με σκοπό την υλοποίηση του έργου Αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Βελίκας – Β΄ 

Φάση. 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

ανέφερε τα εξής: «Η δημοτική μας παράταξη διατύπωσε εγγράφως τις ενστάσεις της αναφορικά με το χρόνο 

και τον τρόπο σύγκλησης της σημερινής συνεδρίασης. Βέβαια δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν επρόκειτο 

για μια έκτακτη ανάγκη που θα επέβαλε κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Αφού ιδιαίτερο λόγο δεν 

επικαλείστε. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μεσημεριανές ώρες δεν προφέρονται για δημοτικό Συμβούλιο, καθ’ όσον 

όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κάπου εργάζονται. Καθώς επίσης ότι και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν 

ανάγκη του απαραίτητου χρόνου των τριών ημερών με τις εισηγήσεις των θεμάτων στα χέρια τους για να 

διαμορφώσουν σωστές θέσεις όπως ο νομοθέτης προβλέπει. 

Επειδή παρά την ευγενική μας προσπάθεια για προσφορότερο και σύννομο τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης 

δεν καταφέραμε να σας πείσουμε περί αυτού. 

Επειδή δεν αποδεχόμαστε την παράτυπη έστω και αλαζονική συμπεριφορά σας, σήμερα θα σας αφήσουμε να 

πάρετε μόνοι σας τις αποφάσεις αρνούμενοι τη θετική ψήφο μας ακόμη και για τα αυτονόητα. 

Επισημαίνουμε ότι η αρνητική ψήφος δεν έχει να κάνει με την ουσία των θεμάτων αλλά με την πρακτική που 

ακολουθείται. 

Εκτιμούμε επίσης ότι την πλειοψηφία που σας έδωσαν οι συνδημότες μας και την ενισχυμένη εξουσία που σας 

έδωσε η κυβέρνηση με τις τακτικές που ακολουθείτε τις μετατρέπετε σε ενισχυμένη αλαζονεία και ακροβατείτε 

με την νομιμότητα». 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Αργυρούλης, ανέφερε τα εξής: «Έχω απαντήσει με 

επιστολή μου στον επικεφαλής της παράταξής σας. Η πρόκληση γνωστοποιήθηκε σε όλους τους δημοτικούς 

Συμβούλους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, με SMS μέσω του συστήματος Syzefxis το Σάββατο 20/06, ώρα 

22:04, σχετικό αποδεικτικό του οποίου υπάρχει στη διάθεσή σας. Η πρόσκληση ήταν ήδη δημοσιευμένη στην 

ιστοσελίδα του Δήμου το Σάββατο 20/6 πριν πάρετε την ειδοποίηση με SMS. Αυτή η διαδικασία τηρείται σε 

όλες τις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων μας, χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά από συναίνεσή σας.. 

Καμία παρέκκλιση από το Νόμο σ’ αυτό.  Την πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση  την αποστείλαμε την 

Κυριακή 21/06, ώρα 10:29 π.μ. με σχετικό email.  

Οι εισηγήσεις στάλθηκαν για την ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 21/06, ώρα 10:55 π.μ. ταυτόχρονα με 

την πρόσκληση και για την τακτική συνεδρίαση στάλθηκαν τη Δευτέρα 22/06, 6:15 μ.μ., δηλαδή μια 

τουλάχιστον ημέρα πριν τη συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού 

Συμβουλίου μας. Δεν καταλαβαίνω τους ισχυρισμούς σας, που αναφέρονται στην επιστολή του 

επικεφαλής σας, αλλά και προκύπτουν από την τοποθέτησή σας,  όσον αφορά τη Νομιμότητα. Όλα έγινα 

νόμιμα. Όσο για την ώρα, για την οποία δεν απαιτείται καμιά αιτιολόγηση αφού η συνεδρίαση είναι 

τακτική κι όχι κατεπείγουσα, είναι ίσως η δεύτερη φορά που γίνεται συνεδρίαση πρωινή ώρα από το 

2011 που συμμετέχω στο δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς. Άλλωστε ως δημοτικοί Σύμβουλοι έχουμε όλοι μας 

την υποχρέωση να συμμετέχουμε. Δεν κατανοώ γιατί τόση φασαρία». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

-  τις διατάξεις του άρθρου 185 του N. 3463/06 (Α΄114): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθ. 1255/24-04-2020 Πρόσκληση (με Κωδικό 089 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4299) με τίτλο: 

«Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού Θεσσαλίας» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», 

- το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/ΤΒΜΑΜ/ 285684/201099/3066/367/01-06-2020 

έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισα, σχετικά με υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 

2014-2020 του έργου Αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Βελίκας – Β΄ Φάση. 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Θεωρούμε ότι η ανάδειξη και αξιοποίηση του ιδιαίτερα αξιόλογου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου 

Βελίκας αποτελεί ένα έργο που προβάλλει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, συμβάλλει 

στην ενδυνάμωση των αναπτυξιακών προοπτικών του τόπου και στην προαγωγή των συμφερόντων της 

τοπικής κοινωνίας, ενώ αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών ενισχύοντας τον τουριστικό χαρακτήρα της 

περιοχής. 

 

Β. Εγκρίνουμε την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Κάστρου Βελίκας, όπως αυτός αποτυπώνεται 

στο επισυναπτόμενο του αιτήματος παραχώρησης Τοπογραφικού Διαγράμματος, συνολικής έκτασης 

21.043,75 τμ., στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό 

την υλοποίηση του έργου Αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου Βελίκας – Β΄ Φάση και για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Γ. Ορίζουμε ότι η παραχώρηση του ακινήτου μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς εφόσον οι ανάγκες του Δήμου το επιβάλλουν. 

 

Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2020. 
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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