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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 23.12.2020, ώρα 11:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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Αγιά, 24.12.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 13057 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 ΑΓΙΑ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

169/2020 
από το πρακτικό της 15ης/ 23.12.2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται 

λόγω της μη επαναλειτουργίας των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 23.12.2020, από ώρα 10:30 π.μ. - 11:30 π.μ., συνεδρίασε κατεπειγόντως και δια 

περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 113020/22.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 22.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.426/77233/13.11.2020. 

 

Από την δήλωση παρουσίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Καφετσιούλης Απόστολος 

12. Κορδίλας Δημήτριος 13. Κρανιώτης Ευάγγελος 

14. Μακροβασίλης Βασίλειος 15. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

16. Μπαρμπέρης Πέτρος 17. Μπατζιόλας Ζάχος 

18. Μπελιάς Αντώνιος 19. Ντάγκας Νικόλαος 

20. Ολύμπιος Αθανάσιος 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σωτηρίου Βασίλειος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

26. Τσιντζιράκος Ιωάννης 27. Τσιώνης Αστέριος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και δήλωσε την παρουσία του ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 2ο : Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται 

λόγω της μη επαναλειτουργίας των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 

 

Για το θέμα έχει αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχέδιο ψηφίσματος του Δημάρχου 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έχει ως εξής: 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με αφορμή την μη επαναλειτουργία των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρισας και βλέποντας τον κίνδυνο για την υγεία ασθενών που δε νοσούν από covid – 19, ζητάμε: 

 

1. Να επιτραπεί η επαναλειτουργία των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο ποσοστό που ο 

νόμος ορίζει, κάτι που παράλληλα ζητούν ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κουτλιμπάνειου, οι 

γιατροί του νοσοκομείου, αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. 

 

2. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λάρισας, όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και την αύξηση της 

χρηματοδότησης των δύο νοσοκομείων, προκειμένου να συνεχίσουν από νέα βάση τον αγώνα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας και την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής των ασθενών.» 

 

 

Για το θέμα κατατέθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»:  «Είναι πάγια θέση μας 

ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι χώρος όπου θα ασκούνται κυβερνητικές ή αντικυβερνητικές 

αντιπαραθέσεις και πολιτικές επομένως μας ξενίζει πολύ το γεγονός ότι καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα 

ψήφισμα που σχεδόν αυτούσιο δημοσιεύθηκε μόλις χθες στον τοπικό τύπο από κόμμα της 

αντιπολίτευσης. Θεωρούμε ότι τα ψηφίσματά μας θα πρέπει να αφορούν στα προβλήματα των 

Δημοτών. Τα αιτήματα του σχεδίου ψηφίσματος αναφέρονται στην λειτουργία νοσοκομείων που 

εξυπηρετούν και τους Δημότες της Αγιάς. 

Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες απ’ 

όλους τους φορείς για ενίσχυση των δύο νοσοκομείων της Λάρισας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 

και σε εξοπλισμό (Κυβέρνηση, ΥΠΕ, περιφέρεια, διοίκηση των νοσοκομείων). Αυτό δεν πρέπει να το 

μηδενίζουμε. 

Επομένως 

Συμφωνούμε με το εν λόγω σχέδιο  ψηφίσματος αποσκοπώντας στην καλύτερη λειτουργία των δύο 

νοσοκομείων». 

 

- Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: 

«Δεν αποδέχομαι το ψήφισμα».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το Σχέδιο ψηφίσματος, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με 

τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνικά 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της μη 

επαναλειτουργίας των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με αφορμή την μη επαναλειτουργία των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρισας και βλέποντας τον κίνδυνο για την υγεία ασθενών που δε νοσούν από covid – 19, ζητάμε: 
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1. Να επιτραπεί η επαναλειτουργία των χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο ποσοστό που ο 

νόμος ορίζει, κάτι που παράλληλα ζητούν ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κουτλιμπάνειου, οι 

γιατροί του νοσοκομείου, αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. 

 

2. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λάρισας, όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και την αύξηση της 

χρηματοδότησης των δύο νοσοκομείων, προκειμένου να συνεχίσουν από νέα βάση τον αγώνα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας και την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής των ασθενών.» 

 

Το ψήφισμα καταψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Ολύμπιος 

Αθανάσιος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


