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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 29.08.2022, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.08.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 9376 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

81/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 11ης/ 29.08.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση μεταφοράς του αγάλματος του Λ. Καλλέργη από την υφιστάμενη θέση στην κεντρική 

πλατεία Αγιάς, στην κεντρική είσοδο του Νέου Δημαρχείου της πόλης. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 29-08-2022, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

9211/25.08.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.08.2022) 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 Γεώργιος1 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κορδίλας Δημήτριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μπατζιόλας Ζάχος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Ντάγκας Νικόλαος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

16. Τσιντζιράκος Ιωάννης 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

19. Αλεξανδρίδου Βασιλική 20. Καλαγιάς Γρηγόριος 

21. Καφετσιούλης Απόστολος 22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

23. Κατσιάβας Αστέριος 24. Μακροβασίλης Βασίλειος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Σωτηρίου Βασίλειος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση μεταφοράς του αγάλματος του Λ. Καλλέργη από την υφιστάμενη θέση στην κεντρική 

πλατεία Αγιάς, στην κεντρική είσοδο του Νέου Δημαρχείου της πόλης. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Αγιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Στην κεντρική πλατεία της Αγιάς υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια άγαλμα προς τιμήν του Λέοντος 

Καλλέργη, ενός διακεκριμένου προσώπου που σημάδεψε την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αγιάς.  

 

Ο Λέοντας Καλλέργης γεννήθηκε στην Αγιά το 1896 και απεβίωσε το 1982. Ήταν γιος του ιατρού της 

Αγιάς Κων/νου Καλλέργη και της Χαρίκλειας Δάλλα (αδελφής του πολιτικού Μιλτιάδη Δάλλα). Η 

οικογένειά του καταγόταν από την οικογένεια των Καλλέργηδων της Κρήτης. Παππούς του ήταν ο 

στρατιωτικός Ι. Καλλέργης (αδελφός του στρατηγού Δημητρίου Καλλέργη). Σπούδασε στην Αθήνα και το 

1919-1922 συμμετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία υπηρετώντας ως έφεδρος αξιωματικός.  

 

Όταν επέστρεψε στην Αγιά άσκησε την ιατρική, όπου διακρίθηκε για την επιστημονική του κατάρτιση και 

παράλληλα για την κοινωνική του προσφορά. Τους φτωχούς αρρώστους και γενικά πολλούς συμπατριώτες 

του δεν τους έπαιρνε αμοιβή. Σε πολλούς φτωχούς αρρώστους που τους επισκέπτονταν στα σπίτια τους, 

τοποθετούσε χρήματα κάτω από το μαξιλάρι με διακριτικό τρόπο. Δεν έκανε περιουσία, ούτε 

εκμεταλλεύτηκε άρρωστο. Αντιμετώπιζε τον ασθενή σαν ανθρώπινο πλάσμα που η υγεία του έπρεπε να 

δεχθεί τις υπηρεσίες του και να αποκατασταθεί. Θεωρούσε την υγεία των ανθρώπων υπέρτατο αγαθό και 

όχι κερδοσκοπικό αγαθό και πηγή πλούτου. 

 

Επί πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος των σχολικών Επιτροπών της Αγιάς και το 1933 εκλέχτηκε πρόεδρος 

της Κοινότητας. Ο λαός τον τίμησε για την προσφορά και το ήθος του. Την περίοδο της Κατοχής εντάχθηκε 

στο Αντιστασιακό κίνημα. Ήταν δραστήριο μέλος της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης που είχε στο μεταξύ 

εγκαθιδρυθεί στην περιοχή της Αγιάς, ως υπεύθυνος της λειτουργίας των σχολείων, της σίτισης των 

μαθητών, και γενικά όλων των ομάδων του πληθυσμού που αντιμετώπιζαν οξυμένα προβλήματα επιβίωσης.  

 

Το 1944 εκλέχθηκε Αντιπρόσωπος της Επαρχίας Αγιάς στο Α΄ Εθνοσυμβούλιο στις Κορυσχάδες 

Ευρυτανίας. Μετά την Απελευθέρωση ξανάρχισε να εργάζεται στην Αγιά μέχρι το 1965. Γύρω στα 1970, 

συνταξιούχος πια, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Παγγαίο», στην Ομόνοια, του Αγιώτη 

Τσούγκαρη. Πέθανε στην Αθήνα, ανύπαντρος, σε ηλικία 86 ετών και κηδεύτηκε στη Αγιά στις 18 Οκτ 

1982. Η μόνη του περιουσία στην Αγιά ήταν ένα οίκημα με δύο δωμάτια (το ένα χρησιμοποιούσε ως ιατρείο 

και το άλλο ως υπνοδωμάτιο). Κατεδαφίστηκε το 2005 γιατί ήταν ετοιμόρροπο. Επιπλέον, είχε ακόμη ένα 

οικόπεδο, το οποίο δώρισε στο Ηρακλείδιο Ίδρυμα (Γηροκομείο στην Αγιά). Άφησε ένα σημαντικό 

προσωπικό αρχείο (αλληλογραφία, φωτογραφίες, βιβλία) που φυλάσσεται στα ΓΑΚ-Αγιάς. 

 

Δεδομένου ότι: 

• Η κεντρική πλατεία Αγιάς πρόκειται να ανακατασκευαστεί εξολοκλήρου, στο πλαίσιο του έργου: 

«Αναδιαμόρφωση – Ανάδειξη κεντρικής πλατείας Αγιάς», που χρηματοδοτείται από το 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, για το 

οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσής 

του. 

• Η υπό ανάπλαση κεντρική πλατεία και ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου του Νέου Δημαρχείου θα 

αποτελέσουν πλέον ένα ενιαίο σύνολο κοινοχρήστων χώρων, υψηλής αισθητικής αξίας, 

προσδίδοντας ένα αναβαθμισμένο οικιστικό τοπίο στην καρδιά της πόλης, που θα επιτελεί έναν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την έδρα του Δήμου ως τόπος συνάθροισης των κατοίκων της 

περιοχής αλλά και των επισκεπτών, φιλοξενώντας συχνά διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας 

των κατοίκων. 

• Η ανακατασκευή των χώρων και η νέα χρήση του Δημαρχείου, καθώς και η επικοινωνία των δύο 

χώρων μέσω του πεζόδρομου της οδού Κύπρου, καθιστούν αναγκαία την αλλαγή της θέσης όπου 

βρίσκεται το άγαλμα του Λ. Καλλέργη, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση των νέων λειτουργικών 

αναγκών και στην εξεύρεση μιας νέας εμβληματικής θέσης για την εγκατάσταση του αγάλματος, 

έτσι ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε διερχόμενο και επισκέπτη, αποδίδοντας τη δέουσα 

τιμή στο πρόσωπο του απεικονίζεται. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1, περ. ββ. του Ν. 3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

είναι αρμόδια να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: «τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού 

(ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων 

ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 

περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών 

ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών». Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΖ του Δήμου Αγιάς 

γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αποδεκτή η μεταφορά του αγάλματος του Λ. Καλλέργη. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνη γνώμη για τη μεταφορά, διατύπωσε και το Τοπικό Συμβούλιο της 

Κοινότητας Αγιάς με σχετική απόφασή του. 

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν. 3852/2010: «Αρμοδιότητες του δημοτικού 

συμβουλίου» ορίζεται: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 

από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο 

το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 

Κατόπιν των παραπάνω και για τους προαναφερόμενους  λόγους προτείνεται η μετεγκατάσταση του 

αγάλματος του Λ. Καλλέργη από την υφιστάμενη θέση στην κεντρική πλατεία, σε νέα περίοπτη θέση, 

παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου του Νέου Δημαρχείου της πόλης. 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, παρ. 1 και 73, παρ. 1, περ. ββ. του ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», 

- την υπ’ αρ. 16/2022 (ΑΔΑ: 653ΥΩ6Ι-Ξ0Ρ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Αγιάς, 

- την υπ’ αρ. 6/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγιάς, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνουμε τη μετεγκατάσταση του αγάλματος του Λ. Καλλέργη από την υφιστάμενη θέση στην 

κεντρική πλατεία, σε νέα περίοπτη θέση, παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου του Νέου Δημαρχείου της 

πόλης, για του λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/653%CE%A5%CE%A96%CE%99-%CE%9E0%CE%A1
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2022. 
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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