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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Παρασκευή 25.02.2022, ώρα 20:50. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 28.02.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 1835 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

22/2022 
από το πρακτικό της 4ης/ 25.02.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα  :  Ψήφισμα για τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 25.02.2022 ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  1581/21.02.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 21.02.2022) 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. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος1 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κορδίλας Δημήτριος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Γκούμας Μιχαήλ 

(Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης) και Τσιντζιράκος 

Βασίλειος (Μελιβοίας).  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

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 αφορά 

στη σύνταξη ψηφίσματος για τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης. 

 

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 στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την στη σύνταξη 

ψηφίσματος για τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα  : Ψήφισμα για τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Σώματος ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση 

Αγιάς» που έχει ως εξής:  

 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Τις τελευταίες μέρες είμαστε μάρτυρες της καταδικαστέας - απαράδεκτης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας 

στην Ουκρανία.  

 

Ανεξάρτητα των προσχημάτων που χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν η σύγκρουση αυτή είναι αποτέλεσμα του 

εύφλεκτου υλικού που συσσωρευόταν στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια.  

 

Πρόκειται για την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ από την μία πλευρά, 

που στηρίζουν και χρησιμοποιούν την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου και τους παραστρατιωτικούς - 

φασιστικούς μηχανισμούς, και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη για την διασφάλιση και επέκταση των 

σφαιρών επιρροής, την εκμετάλλευση της ενέργειας και των πρώτων υλών, τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς 

τους. Ο καθένας προς όφελος των δικών του επιχειρηματικών ομίλων. 

 



Σελίδα 3 από 4 

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς - συγκρούσεις για να ωφεληθούν οι δικοί της 

επιχειρηματικοί όμιλοι. Η λειτουργία των εξαπλωμένων σε όλη την επικράτεια Αμερικανικών – ΝΑΤΟικών 

βάσεων και οι στρατιωτικές αποστολές της χώρας μας λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο νέο 

μοίρασμα της γης με τα σύνορα να χαράσσονται με το αίμα των λαών. 

 

Μπροστά στον κίνδυνο ενός γενικευμένου και απρόβλεπτων διαστάσεων πολέμου, άμεσα ή στο πολύ κοντινό 

μέλλον, όπου η χώρα μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί από θύτης σε θύμα, απαιτούμε από την Ελληνική 

κυβέρνηση: 

- Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς μέσω των στρατιωτικών αποστολών. 

- Κατάργηση της λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ σε όλη την επικράτεια καθώς 

καθιστούν την χώρα και τον λαό στόχο αντιποίνων. 

- Το παρόν να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του Ν. Λάρισας» 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε να συσταθεί  Επιτροπή Ψηφίσματος ώστε να συνταχθεί κείμενο 

ψηφίσματος που θα είναι αποδεκτό από όλες τις παραταξεις. 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Εποχή Αγιά 2019» και μέλος της 

Επιτροπής ψηφίσματος, δήλωσε τα εξής: 

 

«Στο προηγούμενο ψήφισμα που εκδώσαμε ως Δ.Σ για τον εμβολιασμό, ο πρόεδρος του Δ.Σ. είχε πει ότι 

"Αγαπητοί συνάδελφοι είναι πάγια αντίληψη μου, πως τα ψηφίσματα για να βγάζουν το όποιο τελικό 

αποτέλεσμα, αλλά και για να γίνονται εύκολα αντιληπτά, πρέπει να είναι Δωρικά,  λιτά κι απέριττα! " 

 

Συμφωνώ.  

 

Επιπλέον, το κείμενο που προτείνει η λαϊκή συσπείρωση νομίζω ότι προσπαθεί να απενοχοποιήσει και να 

συμψηφίσει ευθύνες καθώς και να αποστασιοποιηθεί από τα γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

ίδιας της Ευρώπης. Δεν συμφωνούμε με το συγκεκριμένο ψήφισμα. 

 

Αντιπροτείνουμε ένα σύντομο περιεκτικό και πλήρως κατανοητό και στοχευμένο προς την ειρήνη ψήφισμα: 

 

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, εκφράζει την θλίψη και την αγανάκτησή του για τα γεγονότα που συμβαίνουν 

στο έδαφος ενός ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού κράτους. Ζητούμε την άμεση κατάπαυση πυρός, και την 

απομάκρυνση των Ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το έδαφος της Ουκρανίας. Καλούμε την Ε.Ε. και 

την Ελληνική Κυβέρνηση να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να 

σταματήσουν οι εχθροπραξίες. 

 

Επίσης σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προστατευθούν οι ζωές, οι οικογένειες και οι 

περιουσίες όχι μόνο όλων των Ελλήνων ομογενών της Ουκρανίας αλλά και όλων των πολιτών της".» 

 

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης και μέλος της Επιτροπής Ψηφίσματος κατέθεσε την πρότασή του που 

έχει ως εξής: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς αποδοκιμάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τον πόλεμο στην 

Ουκρανία! Έχοντας βιώσει ως έθνος την παράνομη εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το 

1974, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα, λέγοντας τα εξής: 

1) Είμαστε ενάντια σε κάθε πράξη και πολεμική επιχείρηση, που πλήττει την εδαφική ακεραιότητα 

οποιουδήποτε κυρίαρχου κράτους.  

2) Τασσόμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της Ουκρανικής κρίσης, μέσω του διαλόγου, των 

διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας κάθε διπλωματικό μέσο.  

3) Καλούμε την παγκόσμια κοινότητα να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο.  

4) Καλούμε την Ρωσία να αποσύρει άμεσα τα στρατεύματα της από την Ουκρανία.  

5) Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, ώστε να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των χιλιάδων ομογενών μας που ζουν στην περιοχή.  

6) Καταδικάζουμε όλους αυτούς που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, από όποια πλευρά κι αν προέρχονται!». 
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Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής:  

«Εμείς καταθέσαμε ψήφισμα και συνεχίζουμε να το υπερασπιζόμαστε διότι η αντιπρόταση των ψηφοδελτίων 

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ θεωρούν σκόπιμο να αποσιωπήσουν την ανάγκη μη εμπλοκής της χώρας στον 

πόλεμο με κάθε μορφή και για να εξυπηρετηθεί αυτό την ανάγκη κλεισίματος των στρατιωτικών βάσεων στη 

χώρα μας». 

 

Μετά από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα για τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: 

«Το Δ. Σ. Αγιάς αποδοκιμάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τον πόλεμο στην Ουκρανία! Έχοντας 

βιώσει ως έθνος την παράνομη εισβολή των Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το 1974, είμαστε σε θέση 

να κατανοήσουμε όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα, λέγοντας τα εξής: 

1) Είμαστε ενάντια σε κάθε πράξη και πολεμική επιχείρηση, που πλήττει την εδαφική ακεραιότητα 

οποιουδήποτε κυρίαρχου κράτους.  

2) Τασσόμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της Ουκρανικής κρίσης, μέσω του διαλόγου, των 

διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας κάθε διπλωματικό μέσο.  

3) Καλούμε την παγκόσμια κοινότητα να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο.  

4) Καλούμε την Ρωσία να αποσύρει άμεσα τα στρατεύματα της από την Ουκρανία.  

5) Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, ώστε να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των χιλιάδων ομογενών μας που ζουν στην περιοχή.  

6) Καταδικάζουμε όλους αυτούς που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, από όποια πλευρά κι αν προέρχονται!». 

 

Β. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


