
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 
 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  7/2011 
 
     Σήμερα στις  31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα»  
στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.1037/37-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος  
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρα 

 
   

Περίληψη 
          Ψήφισμα κατά απόφασης της 
Κυβέρνησης για επιβολή ποσού 5 ευρώ από 
κάθε ασθενή που επισκέπτεται τα εξωτερικά 
ιατρεία των Νοσοκομείων. 

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

  1.- Αργύρης Νικόλαος 
  2.- Βατζιάς Αντίγονος 
  3.- Βαλάρης Γεώργιος 
  4.- Βόγιας Δημήτριος 
  5.- Ζέϊκος Γεώργιος 
  6.- Γιάνναρος Γεώργιος 
  7.- Γιαννουλέα Χριστίνα 
  8.- Γκουτζουλίκας Γεώργιος 
  9.- Καλαγιάς Γρηγόριος 
10.- Καψάλης Βασίλειος 
11.- Κουτσαντάς Βασίλειος 
12.- Λέτσιος Βασίλειος 
13.- Μαρούδας Ρίζος 

14.- Μαυρογιάννης Αντώνιος 
15.- Μπάτσικας Βασίλειος 
16.- Μπελιάς Αντώνιος 
17.- Πατσάς Κυριάκος 
18.- Ριζούλης Στέφανος 
19.- Σκαπέτης Γεώργιος 
20.- Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 
21.- Σμυρλής Βασίλειος 
22.- Σουλιώτης Θεόδωρος 
23.- Συρακούλης Γεώργιος 
24.- Τριανταφύλλου Αθανάσιος 
25.- Τσαγκάλης Αντώνιος 
26.- Τσιτσές Δημήτριος 

  Α  Π  Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 

  1.- Ξαφάρας Χρήστος 
    

    



      Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος. 
      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 
      Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στο Σώμα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων και συγκεκριμένα:  
      Θέμα 3ο.- Ψήφισμα κατά απόφασης της Κυβέρνησης για επιβολή ποσού 5 ευρώ από κάθε 
ασθενή που επισκέπτεται τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων. 
      Για το λόγο ότι η απόφαση της Κυβέρνησης είναι επίκαιρη, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και 
πρέπει άμεσα το δημοτικό συμβούλιο να λάβει θέση και να εκφράσει την άποψή του στην πρόταση 
του συγκεκριμένου ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλή της 
ελάσσονος μειοψηφία κ. Μαρούδα Ρίζο. 
      Στην συνέχεια ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους αν αποδέχονται την συζήτηση και 
λήψη αποφάσεως ως κατεπείγον στo παραπάνω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την ομόφωνη αποδοχή του παραπάνω 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου  εισηγήθηκε 
ως κατωτέρω: 
 
     Θέμα  3ο .- Ψήφισμα κατά απόφασης της Κυβέρνησης για επιβολή ποσού 5 ευρώ από κάθε  
                        ασθενή που επισκέπτεται τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων. 
 
    Αριθμός Αποφάσεως   7 /2011 
    Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σουλιώτης 
Θεόδωρος και είπε τα εξής: 
    Μας κατατέθηκε η από 31 Ιανουαρίου 2011 πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου και 
επικεφαλή της ελάσσονος μειοψηφία κ. Μαρούδα Ρίζο. 
    Η πρόταση του ψηφίσματος έχεις ως εξής: 
  «Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγιάς εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στην απόφαση της 
Κυβέρνησης να επιβάλλει νέο χαράτσι 5 ευρώ στον κάθε ασθενή που επισκέπτεται τα εξωτερικά 
ιατρεία στα νοσοκομεία. Αυτό το νέο χαράτσι έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα ανάλογα που 
έχουν επιβληθεί για όσους ασθενείς επισκέπτονται τα απογευματινά ιατρεία και αποτελεί ένα 
ακόμη βήμα στην εμπορευματοποίηση της υγείας. 
     Αξιώνει: 
 Την άμεση κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ και κάθε άλλης πληρωμής στα Δημόσια 

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. 
 Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάς σύστημα υγείας και πρόνοιας που θα παρέχει σύγχρονες 

υπηρεσίες σε όλο τον λαό. 
 Την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγειονομικής και ιατρικής 

περίθαλψης με ταυτόχρονη αναβάθμιση των παροχών δημόσιας υγείας.  
      Στην συνέχεια το λόγο έλαβαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι και τοποθετήθηκαν στις 
προτάσεις του ψηφίσματος. 
      Η Αντιδήμαρχος Γιαννουλέα Χριστίνα πρότεινε να συσταθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή που 
θα επιμεληθεί και θα αποφανθεί για το τελικό περιεχόμενο του Ψηφίσματος και όχι όπως 
κατατέθηκε από τον κ. Μαρούδα. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Τσαγκάλης Αντώνιος δήλωσε ότι θα πρέπει να δούμε 
εάν οι δύο τελευταίες προτάσεις του ψηφίσματος είναι εφικτές προς υλοποίηση άρα και ψήφιση.   
      Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε ο Δήμαρχος και είπε ότι η πρώτη πρόταση για άμεση 
κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ και κάθε άλλης πληρωμής στα Δημόσια Νοσοκομεία και 
Κέντρα Υγείας γίνεται αποδεκτή από όλους μας, ας κάνουμε λοιπόν αποδεκτή την πρόταση της 
αντιδημάρχου Χριστίνας Γιαννουλέα για το τελικό περιεχόμενο του ψηφίσματος.  
     Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλή της ελάσσονος μειοψηφία κ. Μαρούδας Ρίζος και 
είπε ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι στο να 



ψηφίσουν τις προτάσεις του ψηφίσματος, αλλά ζητάει να τεθεί σε ψηφοφορία το ψήφισμα όπως 
κατατέθηκε. 
    Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποδεχθεί ή μη στο σύνολό της, την πρόταση 
του ψηφίσματος όπως κατατέθηκε. 
   Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
    Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. έλαβε γνώση της πρότασης 
του ψηφίσματος και μετά από διαλογική συζήτηση.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
     Δεν αποδέχεται την πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο και 
επικεφαλή της ελάσσονος μειοψηφία κ. Μαρούδα Ρίζο. 
     Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
     Μαρούδας Ρίζος, Πατσάς Κυριάκος, Καλαγιάς Γρηγόριος και Σκαπέτης Γεώργιος δηλώνουν 
υπέρ της πρότασης του ψηφίσματος  
     Ο δημοτικός σύμβουλος Βατζιάς Αντίγονος δήλωσε παρόν 
 
     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 /2011 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
   O Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         Τα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο 
 
 
    Σουλιώτης Θεόδωρος 
 
 
 

  1.- Αργύρης Ν. 
  2.- Βατζιάς Α. 
  3.- Βαλάρης Γ. 
  4.- Βόγιας Δ. 
  5.- Ζέϊκος Γ. 
  6.- Γιάνναρος Γ. 
  7.- Γιαννουλέα Χ.. 
  8.- Γκουτζουλίκας Γ. 
  9.- Καλαγιάς Γ. 

10.- Καψάλης Β. 
11.- Κουτσαντάς Β. 
12.- Λέτσιος Β. 
13.- Μαρούδας Ρ. 
14.- Μαυρογιάννης Α. 
15.- Μπάτσικας Β. 
16.- Μπελιάς Α. 
17.- Πατσάς Κ. 
18.- Ριζούλης Σ. 

19.- Σκαπέτης Γ. 
20.- Σκάρπου -Δουλμέ Α. 
21.- Σμυρλής Β.. 
22.-  Συρακούλης Γ 
23.- Τριανταφύλλου Α. 
24.- Τσαγκάλης Α. 
25.- Τσιατσές Δ. 


