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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 23.02.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 2137 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

18/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4ης/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα: Ψήφισμα καταδίκης της κλήτευσης σε δίκη του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 22.02.2023, ώρα 15:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

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

1930/18.02.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023) 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. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μακροβασίλης Βασίλειος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 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 των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.  

 

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

 

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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).  

 

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. Οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) μέρες 

προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρ. 4 να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με 

επείγοντα θέματα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων αυτών, το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή 

του, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του μετά από το πέρας της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των 

θεμάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των 

δεκαπέντε (15) επόμενων ημερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. Το δημοτικό συμβούλιο 

έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου 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 

σε ψήφισμα καταδίκης της κλήτευσης σε δίκη του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λαϊκής 

Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου. Το θέμα κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». και το σχέδιο ψηφίσματος σας έχει κοινοπιηθεί. 

 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε 

συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης και για το λόγο αυτό σας καλώ 

να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», δήλωσε τα εξής: 

«Εμείς δεν συμφωνούμε να συζητηθεί το θέμα. Δεν είμαστε οπαδοί μια παράταξης, τι δουλειά έχουμε εμείς ως 

δημοτικό συμβούλιο με το θέμα. Καταψηφίζουμε και τη συζήτηση, αλλά και το ψήφισμα». 

 

 

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 κατά πλειοψηφία 
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ψήφισμα καταδίκης 

της κλήτευσης σε δίκη του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λαϊκής Συσπείρωσης 

Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

Διαφώνησαν ως προς το κατεπείγον οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: 

Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος 

και Ολύμπιος Αθανάσιος. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Ψήφισμα καταδίκης της κλήτευσης σε δίκη του επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης , που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 

ψήφισμα που του κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», το οποίο έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αγιάς καταδικάζει την κλήτευση σε δίκη του επικεφαλής Περιφερειακού 

Συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου, μετά από μήνυση για υποτιθέμενη 

συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσε η περιφερειακή σύμβουλος Θεσσαλίας με την "Ελληνική Αυγή", τον 

συνδυασμό της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής και τώρα εμφανιζόμενη ως εκπρόσωπος 

του κόμματος του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Πρόκειται για απαράδεκτο και προκλητικό γεγονός. 

Απαιτούμε να πάψει οποιαδήποτε δίωξη και να μη γίνει καμία δίκη ως απόρροια της μήνυσης.» 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», που είπε τα εξής: 

«Μετά από μήνυση της Μ. Μπίλη, υποψήφιας βουλευτή της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και επικεφαλής της 

«Ελληνικής Αυγής» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που στηρίχθηκε το 2019 από την Χρυσή Αυγή και τώρα από 

τον καταδικασμένο για την εγκληματική δράση της, Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι την πρόσβαλε, με τη 

φράση ‘’ναζίστρια’’, κατά την διάρκεια τηλεσυνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 19/5/2021. Δεν 

πρόκειται για προσβολή ή εξύβριση, αλλά για καθαρά πολιτικό χαρακτηρισμό, που αναφέρθηκε μάλιστα από 

τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης προς τον περιφερειάρχη κ Αγοραστό, κατά την διάρκεια της μεταξύ 

τους διαλογικής συζήτησης για πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης για την επιβολή εισιτηρίου στο 

θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου, την οποία απρόκλητα διέκοψε η επικεφαλής της ναζιστικής «Ελληνικής Αυγής» 

εξαπολύοντας μια αντικομμουνιστική επίθεση περί οφ-σόρ εταιρειών του ΚΚΕ, για να μετατοπίσει την 

συζήτηση από το επίμαχο θέμα». 

 

Ακολούθως έγιναν για το θέμα οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Μιλάμε για έναν συνάδελφο του 

δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να έχει συμβεί και στο δικό μας 

συμβούλιο, εάν υπήρχε αντιπροσώπευση μιας παράταξης που έχει καταδικασθεί ως ναζιστική. Δεν λέμε κάτι 

παράξενο ή κάτι που βγάζουμε από το μυαλό μας, μιλάμε για μία ναζιστική παράταξη που δρα σε κεντρικό, σε 

περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο και σαφώς μας αφορά. Δεν μπορούμε να σιωπούμε σε τέτοια 

θέματα. Το τι συμβαίνει στο χώρο της αυτοδιοίκησης και γενικότερα στην πολιτική σκηνή του τόπου μας 

αφορά όλους και ιδιαίτερα τα δημοτικά συμβούλια τα οποία παράγουν, πέραν των άλλων και πολιτική με τη 

στάση τους και τις αποφάσεις τους. Θεωρώ το θέμα σημαντικό και θα πρέπει να το υπερψηφίσετε όλοι σας. 

Άλλωστε για τη συγκεκριμένη παράταξη υπάρχει σύσσωμη καταδίκη από όλο το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο 

των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Δεν το κάνουμε εμείς, αλλά συμπαρατασόμεθα με τον πολιτικό κόσμο της 

χώρας, με το σύνολο των πολιτών της χώρας, που έχουν καταδικάσεις τη στάση και τις απόψεις αυτών των 

παρακρατικών οργανώσεων». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δήλωσε τα εξής: «Δεν είναι καλό πράγμα, σε αίθουσες δημοτικών ή περιφερειακών 

συμβουλίων, να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις από οποιονδήποτε. 

Από την στιγμή που το θέμα έχει φτάσει στην δικαιοσύνη δεν καταλαβαίνω τι ρόλο μπορεί να παίξει ένα 

ψήφισμα τέτοιου τύπου. Νομίζω πως πρέπει να εμπιστευτούμε την δικαιοσύνη και να την αφήσουμε 

απερίσπαστη. Δεν θεωρώ πως μπορεί κανείς να της υποδεικνύει ή να της απαγορεύει κάτι. 

Καταψηφίζουμε το ψήφισμα επειδή είμαστε αναρμόδιοι». 
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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, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κλήτευση σε δίκη του επικεφαλής του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου: 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αγιάς καταδικάζει την κλήτευση σε δίκη του επικεφαλής Περιφερειακού 

Συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, Τσιαπλέ Τάσου, μετά από μήνυση για υποτιθέμενη 

συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσε η περιφερειακή σύμβουλος Θεσσαλίας με την "Ελληνική Αυγή", τον 

συνδυασμό της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής και τώρα εμφανιζόμενη ως εκπρόσωπος 

του κόμματος του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Πρόκειται για απαράδεκτο και προκλητικό γεγονός. 

Απαιτούμε να πάψει οποιαδήποτε δίωξη και να μη γίνει καμία δίκη ως απόρροια της μήνυσης.». 

 

Το ψήφισμα να δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπου του Νομού Λάρισας. 

 

Το ψήφισμα καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας 

Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος και 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


