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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 16:55. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 24.11.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 11821 

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  

148/2020 
από το πρακτικό της 13ης/ 23.11.2020 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα   : Ψήφισμα για τη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και για τον άμεσο κίνδυνο 

κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 11547/19.11.2020 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. 

 

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. Κασίδας Ιωάννης 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιντζιράκος Ιωάννης 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος 25. Κατσιάβας Αστέριος 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγιάς, Δήμητρας, Μεγαλοβρύσου και 

Ποταμιάς. 

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 (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό 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 και στην 

πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» και έχει σχέση με τη 

μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και για τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης του δημόσιου 

συστήματος υγείας. 

 

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  
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η δημοτική παράταξη 

«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» και έχει σχέση με τη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και για 

τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, λόγω της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης. 

 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα    : Ψήφισμα για τη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και για τον άμεσο κίνδυνο 

κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω ψήφισμα: 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μπροστά στη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και στον άμεσο 

κίνδυνο κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να προβεί στην 

κάλυψη των μεγάλων κενών σε προσωπικό, σε κλίνες ΜΕΘ και άλλων κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών, 

τόσο από τον Covid-19, όσο και από άλλες αιτίες ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε: 

1) Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας-πρόνοιας μαζί με το προσωπικό τους, με ένταξη στον κρατικό 

σχεδιασμό, χωρίς αγορά υπηρεσιών για να μπουν στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας. 

2) Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που εργάζονται στη δημόσια υγεία. Μαζικές προσλήψεις με άμεσες 

διαδικασίες, μόνιμου και πλήρους απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στα δημόσια 

νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας και όλης της χώρας. 

3) Σε προμήθεια επαρκών αντιδραστηρίων για δωρεάν τεστ στον πληθυσμό, στο ΠΠΝΛ, στο ΓΝΛ και σε όλα 

τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας. Επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων. 

4) Εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Αγιάς και όλων των άλλων Κ.Υ, με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό και άμεση στελέχωσή τους με μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 

5) Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15, για να μειωθεί ο 

συγχρωτισμός και να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφτούν τα κενά και για εξασφάλιση του απαραίτητου 

αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι 

σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων». 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Το ψήφισμα που καλούμαστε να ψηφίσουμε εν μέσω έξαρσης της πανδημίας εκφράζει 

ανυπόστατους ισχυρισμούς και   έχει ύφος και φρασεολογία, που δείχνει ότι δεν  θέλει ο συντάκτης του να 

ψηφιστεί αλλά απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και εντυπώσεις. Πρέπει κάποτε οι συνάδελφοι της Λαϊκής 

συσπείρωσης να καταλάβουν ότι  στον χώρο αυτό  δεν αποτελούν προέκταση του ΚΚΕ αλλά μια δημοτική 

παράταξη της αντιπολίτευσης και ότι ρόλος τους δεν είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση αλλά η προάσπιση 

των συμφερόντων των Δημοτών. 

Δεν πρόκειται φυσικά να ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης ψηφίσματος επειδή δεν συμφωνούμε σε καμία 

περίπτωση με τον διχαστικό λόγο (Δημόσιο εναντίον ιδιωτικού). Είμαστε υπέρ της προάσπισης της ιδιοκτησίας 

και της συνεργασίας των ιδιωτικών δομών υγείας με τις δημόσιες δομές. Και απ’ ότι φαίνεται αυτό 

πραγματικά γίνεται. Ιδιώτες γιατροί συνδράμουν στο σύστημα για να βοηθήσουν ενώ ιδιωτικές κλινικές ήδη 

άρχισαν να διαθέτουν κλίνες για υποστήριξη ασθενών COVID-19. Όπου αυτή η συνεργασία δεν είναι εφικτή 

το κράτος εφαρμόζει το μέτρο της επίταξης στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και φυσικά με το αντίστοιχο 

τίμημα. 

Συμφωνούμε με την ενίσχυση του Κ.Υ. και απ’ ότι φαίνεται γίνεται κι αυτό από την στιγμή που το Κ.Υ. 

Αγιάς έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο υποδοχής ασθενών COVID-19.  Και ο Δήμος πρέπει να βοηθήσει με όλες 

του τις δυνάμεις. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε μόνο από το κράτος. Σε περιόδους κρίσεων πρέπει όλοι να 

συμβάλλουμε. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Δήμος επειδή είναι για το συμφέρον των δημοτών. 

Τέλος δεν είμαστε ούτε λοιμωξιολόγοι ούτε ειδικοί για να υποδείξουμε με ποιον τρόπο το κράτος θα 

αντιμετωπίσει την νέα έξαρση της πανδημίας. Θα συμβουλεύαμε , όλοι να πειθαρχήσουμε στις οδηγίες των 

ειδικών και να μην γινόμαστε κι εμείς στρατηγοί κατά την διάρκεια της μάχης. 

Θεωρούμε πως αντί να αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση αυτές τις δύσκολες ώρες καλό θα ήταν να 

στρωθούμε στην δουλειά και να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους δημότες της Αγιάς που φαίνεται 

πως αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Να είμαστε κοντά σε ανήμπορους συμπολίτες, να προσπαθήσουμε να 

μειώσουμε τον στιγματισμό και να δώσουμε κατευθύνσεις σ’ αυτούς που νοσούν. Να δούμε πως ο Δήμος θα 

μπορέσει με τις δυνάμεις του να ενισχύσει τους επαγγελματίες του τόπου που χάνουν τα εισοδήματά τους και 

τους μαθητές που  γνωρίζουν μια πρωτόγνωρη σχολική χρονιά. 

Εμείς αγωνιζόμαστε για να είναι σε πλήρη λειτουργία τα ιατρεία Σωτηρίτσας και Στομίου, 

αγωνιζόμαστε και το αποδεικνύουμε  έμπρακτα με τις παραστάσεις μας σε φορείς και τις παρεμβάσεις μας να 
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λειτουργούν όλα τα αγροτικά ιατρεία και όχι να εξετάζει ο ιατρός τον ασθενή στο καφενείο Για να υπάρχει 

ίντερνετ στο ιατρείο να μην ταλαιπωρείται ιατρός και ασθενής για μια συνταγογράφηση. Αυτό έχουμε καθήκον 

να κάνουμε και αυτό κάνουμε αντίθετα με εσάς που τελικώς πέραν των ψηφισμάτων δεν παράγετε κανένα έργο 

προς όφελος του δήμου και των πολιτών. 

Καταψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος».  

  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3852/10: (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα για τη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, για τον άμεσο 

κίνδυνο κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας και για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μπροστά στη μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και στον άμεσο 

κίνδυνο κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να προβεί στην 

κάλυψη των μεγάλων κενών σε προσωπικό, σε κλίνες ΜΕΘ και άλλων κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών, 

τόσο από τον Covid-19, όσο και από άλλες αιτίες ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε: 

1) Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας-πρόνοιας μαζί με το προσωπικό τους, με ένταξη στον κρατικό 

σχεδιασμό, χωρίς αγορά υπηρεσιών για να μπουν στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας. 

2) Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που εργάζονται στη δημόσια υγεία. Μαζικές προσλήψεις με άμεσες 

διαδικασίες, μόνιμου και πλήρους απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στα δημόσια 

νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας και όλης της χώρας. 

3) Σε προμήθεια επαρκών αντιδραστηρίων για δωρεάν τεστ στον πληθυσμό, στο ΠΠΝΛ, στο ΓΝΛ και σε όλα 

τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας. Επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων. 

4) Εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Αγιάς και όλων των άλλων Κ.Υ, με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό και άμεση στελέχωσή τους με μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 

5) Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15, για να μειωθεί ο 

συγχρωτισμός και να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφτούν τα κενά και για εξασφάλιση του απαραίτητου 

αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι 

σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων». 

 

Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης 

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

Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


