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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 30.01.2023, από 14:00 έως 20:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 31.01.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 1078 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

2/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 30.01.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα: Επιτροπή σύνταξης ψηφίσματος για την κατασκευή του κόμβου Πυργετού. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 30.01.2023, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

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

940/24.01.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2023) 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. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)1 

4. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21.  
22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 24. Γαλλής Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 28. Μπαρμπέρης Πέτρος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχε ο Ιωάννης Πατσαβούρας, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

                                                 
1 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  

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 τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

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

 

Θέμα : Επιτροπή σύνταξης ψηφίσματος για την κατασκευή του κόμβου Πυργετού. 

 

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και μετά 

από ομόφωνη απόφαση του Σώματος για τη συζήτησή του με τη μορφή του κατεπείγοντος: 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Ηλία Ευσταθίου, δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης «Δώτιο 

Πεδίο», μου ζητήθηκε να συνταχθεί ψήφισμα από το δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την κατασκευή του 

κόμβου Πυργετού, το οποίο θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα. 

Προτείνω να γίνει Επιτροπή Ψηφίσματος και στη συνέχεια το ψήφισμα να έρθει προς ψήφιση στην επόμενη 

συνεδρίαση. 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: 

«Δεν έχω αντίρρηση στη συζήτηση και σύνταξη ψηφίσματος, όμως όποιος έχει ψήφισμα θα έπρεπε να το έχει 

καταθέσει για να το συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε ή όχι. Αρμόδιο όργανο είναι το δημοτικό Συμβούλιο κι 

όχι κάποια επιτροπή. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει κείμενο, ας κάνουμε αύριο έκτακτο δημοτικό Συμβούλιο με 

κείμενο ψηφίσματος να το συζητήσουμε εδώ στο κυρίαρχο όργανο. Εμείς δεν συμμετέχουμε στην Επιτροπή». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Πρόεδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Συγκροτούμε επιτροπή σύνταξης ψηφίσματος για τη κατασκευή του κόμβου Πυργετού, ως εξής: 

1. Ντάγκας Νικόλαος, Πρόεδρος 

2. Αναστασίου Ιωάννης, μέλος 

3. Ευσταθίου Ηλίας, μέλος 

 

Έργο της Επιτροπής είναι σύνταξη ψηφίσματος, το οποίο στη συνέχεια θα έρθει για συζήτηση και ψήφιση 

σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια περιφοράς 

ώστε να υπάρχει η απόφαση κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λάρισα. 

 

Την εισήγηση για τη σύσταση της Επιτροπής καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι, της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


