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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

73/2017 

από το πρακτικό της 9
ης

/ 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
   

 

Ανακήρυξη ως επίτιμων Δημοτών του Δήμου Αγιάς των Προέδρων του Συλλόγου Αγιωτών 

Αθήνας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαπέτης Αντώνιος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

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

 

Θέμα 1
ο
   

 

Ανακήρυξη ως επίτιμων Δημοτών του Δήμου Αγιάς των Προέδρων του Συλλόγου Αγιωτών 

Αθήνας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Για να ανακηρυχθεί κάποιος επίτιμος Δημότης η νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία. Ο 

τίτλος είναι τιμητικός και απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Ο δικηγόρος Γιάννης Θεούλης, που διατέλεσε και Πρόεδρος της Κοινότητας Αγιάς,  μου απέστειλε τις 

επιστολές που σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη, στις οποίες περιγράφει γιατί, κατά την άποψη του, 

κάποιοι από τους Προέδρους του Συλλόγου Αγιωτών Αθήνας θα πρέπει να τιμηθούν με τον τίτλο του επίτιμου 

δημότη. Οι δύο επιστολές έχουν ως εξής: 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ 
 
«Γιάννης Θεούλης  
Ε. Κοτσώνη 1 
Λάρισα 1/2/2016 
 
ΠΡΟΣ 
Τον κ. Αντώνη Γκουντάρα Δήμαρχο Αγιάς 
 
Στα τέλη Αυγούστου του 2015 με δημοσίευμά μου στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πρότεινα την ανακήρυξη όσων 
διετέλεσαν Πρόεδροι του Δ.Σ. Συλλόγου Αγιωτών Αθήνας και είναι ζώντες, ως επιτίμων δημοτών του Δήμου Αγιάς. 
Η πιο πάνω πράξη του Δήμου Αγιάς αποτελεί ηθική υποχρέωσή του για συμπαράσταση για τις Αγιώτισες και τους 
Αγιώτες που διαμένουν και κατοικούν στο Ιοστεφές ΑΣΤΥ και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και αποτελούν την 
προέκταση της Αγιάς. 
Επανέρχομαι με την παρούσα και με την θερμή παράκληση να υλοποιηθεί η πρότασή μου. 
 

Με εκτίμηση 
Γιάννης Θεούλης» 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
«Γιάννης Θεούλης  
Ε. Κοτσώνη 1 
Λάρισα 27/4/2016 
 
ΠΡΟΣ 
Τον κύριο Αντώνη Γκουντάρα Δήμαρχο Αγιάς 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Εν συνεχεία της πρώτης επιστολής μου, με την παρούσα σας παρακαταθέτω τα κάτωθι στοιχεία. 
Ο Σύλλογος Αγιωτών Αθηνών ιδρύθηκε το 1928 και ενεργοποιήθηκε και δραστηριοποιήθηκε το 1980. Οι Πρόεδροι 
του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω Συλλόγου που τον υπηρέτησαν και βρίσκονται εν ζωή είναι οι πιο κάτω: 

1. Ιωάννα Κανδύλη - Σπηλιωτακάρα 

2. Αθανάσιος Οικονόμου 

3. Δημήτριος Μπόκοτας και 

4. Εμμανουήλ Αγγελάκας 
 
Η κ. Ιωάννα Κανδύλη - Σπηλιωτακάρα υπηρέτησε τον Σύλλογο Αγιωτών επί 12 χρόνια. Διοργάνωσε συνεστιάσεις 
χοροεσπερίδες, εκδρομές, παιδικούς χορούς, βραβεύσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων, των χωριών της επαρχίας 
Αγιάς. Διετέλεσε 6 χρόνια Πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Στέγης που εδρεύει στην Αθήνα που αποτελεί ομοσπονδία 
των Θεσσαλικών Συλλόγων. Έλαβε μέρος σε δύο διεθνή συνέδρια των Θεσσαλικών Συλλόγων καθώς και σε δύο 
Πανθεσσαλικά Συνέδρια. 
Για την πλούσια δράση της βραβεύθηκε από τον Δήμο Αγιάς. 
 
Ο κύριος Αθανάσιος Οικονόμου υπηρέτησε τον Σύλλογο επί τρία χρόνια, διοργάνωσε συνεστιάσεις, τιμητική 
εκδήλωση για τον αείμνηστο δημοσιογράφο σκιτσογράφο Μπόστ, συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Αγιάς και λοιπούς 
Συλλόγους τα ανταμώματα των Αγιωτών που έλαβαν χώρα το 2014 και 2015 και βράβευσε τους μαθητές Λυκείου 
Αγιάς. Έχει ιστοσελίδα ο Σύλλογος στο facebook την οποία διαχειρίζεται ο Πρόεδρος του Συλλόγου. 
 
Ο κύριος Εμμανουήλ Αγγελάκας διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου επί τέσσερα χρόνια περίπου και διοργάνωσε 
συνεστιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
Ο κύριος Δημήτριος Μπόκοτας διετέλεσε Πρόεδρος επί μία τριετία και διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση δια τους 
καταγόμενους από την Ανατολή (Σελίτσανη) Αγιάς, καθώς και εκπολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
Η ανακήρυξη των ανωτέρω Προέδρων ως επιτίμων Δημοτών του Δήμου Αγιάς, αποτελεί χρέος του και ηθική 
ικανοποίηση των 2.500 Αγιωτών που διαμένουν στο Ιοστεφές Άστυ (Αθήνα) και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 
 
Ο Σύλλογος υπενθυμίζει στους Αγιώτες της πρώτης γενιάς την πάτρια γη - γενέτειρα και στις μετέπειτα γενιές τις 
πατρογονικές εστίες. 
 
Έτσι ο Δήμος Αγιάς θα τιμήσει την κοινότητα των Αγιωτών που διαμένουν στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή 
της Αττικής εκπροσωπώντας επάξια τον Δήμο Αγιάς. 
 

Με εκτίμηση 
Γιάννης Θεούλης» 

 

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των δύο επιστολών θα έλεγε κάποιος, ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει αυτοί οι 

άνθρωποι να τιμηθούν με τον τίτλο του επίτιμου δημότη, με την έννοια ότι Πρόεδροι Συλλόγων υπάρχουν 

πάρα πολλοί. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι όλοι οι παραπάνω υπήρξαν Πρόεδροι του Συλλόγου Αγιωτών της 

Αθήνας, που προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμα να κρατήσουν τη ζύμωση και την όσμωση της Επαρχίας 

μας στην Πρωτεύουσα, σε μια περιοχή μακρινή από εδώ. Υπ’ αυτή την έννοια υπέβαλε το αίτημά του ο 

Γιάννης Θεούλης και καλώ το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού αυτό είναι το αρμόδιο 

όργανο». 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Κασίδας Ιωάννης δήλωσε ότι απέχει της διαδικασίας διότι η παράταξή του διαφωνεί με τους τίτλους 

αυτούς. 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Καλαγιάς Γρηγόριος είπε 

στην τοποθέτησή του: «Δεν διαφωνώ με το να τιμήσουμε τον οποιοδήποτε που προσφέρει στον τόπο μας. 
Επειδή όμως τυχαίνει να ακολουθεί η Γιορτή Κερασιού, δεν θα ήθελα να συνδυασθεί μ’ αυτό. Θέλω τα 
άτομα που αποφασίζει να τιμήσει το δημοτικό Συμβούλιο, να τιμούνται πρώτα εδώ, στον χώρο του 
δημοτικού Συμβουλίου, πριν από μια συνεδρίαση και σε μια σεμνή τελετή και όχι σε άλλου είδους 
εκδηλώσεις. Αυτό θέλω να παρατηρήσω μόνο». 
 

Ο δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ιωάννης Αργυρούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Το θέμα το 
αντιμετώπισα και ως Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου αφού ο κ. Θεούλης μου το είχε θέσει 
τηλεφωνικά αρκετές φορές. Εγώ θεωρώ ότι το να γίνει κάποιος επίτιμος Δημότης είναι η μέγιστη τιμή που 
θα μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος εν ζωή, από το δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή μια τέτοια απόφασή 
μας θα δημιουργούσε προηγούμενο, αφού υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι άνθρωποι στο δήμο μας οι οποίοι 
ίσως και να έχουν προσφέρει μεγαλύτερο έργο, όπως π.χ. ο Στέλιος Πατσιαβούδης που με τον Σύλλογο 
Αιμοδοτών έχει σώσει ζωές και ζωές, εγώ θα καταψηφίσω». 
 

Η δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Χριστίνα Γιαννουλέα είπε στην τοποθέτησή της: «Το θέμα είναι 
πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ την προσφορά αυτών των ανθρώπων πολύ μεγάλη. Τιμούμε την κάθε 
προσπάθεια που κάνουν όλα τα πρόσωπα μέσα στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν. Υπ’ αυτή 
την έννοια θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γιάννη (Αργυρούλη) ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν 
συμμετάσχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κι άλλα συλλογικά όργανα και η προσφορά τους είναι πολύ 
πλούσια. Δεν θα το ψηφίσω διότι θεωρώ ότι επίτιμος δημότης θα πρέπει να χαρακτηρισθεί κάποιος με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσφορά και δεν πρέπει να γενικευθεί». 
 

Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αναστασίου 

Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Το να είσαι επίτιμος δημότης δεν νομίζω ότι αρκεί μια δράση σου. 
Μου έρχεται τελείως αντιφατικό ή περιοριστικό το να βραβεύεις ένα άνθρωπο σαν τον Μανώλη Αγγελάκα 
επειδή υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Αγιωτών, όταν έχει κάνει πολύ περισσότερα και για τα οποία θα 
μπορούσε να τιμηθεί. Θα μπορούσαμε να βραβεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνοντας μια 
τιμητική εκδήλωση. Αλλά παίρνοντας πολλές αποφάσεις αυτού του είδους ίσως τελικά να μειώνεις την 
αξία και κάποιων ανθρώπων, αλλά και του τίτλου. Χωρίς προς Θεού να θέλω να μειώσω την προσφορά 
αυτών των ανθρώπων, εγώ θα καταψηφίσω». 
 

Ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Και εμένα ειλικρινά 
με προβλημάτισε το θέμα. Γνώμη μου είναι ότι το να γίνει κάποιος επίτιμος δημότης δεν πρέπει να είναι 
μεγάλο κεφάλι. Θεωρώ ότι αν είσαι μακριά από την πατρίδα σου και ασχολείσαι με τον τόπο σου, είσαι 
δυο φορές πατριώτης. Πραγματικά το να στηρίζεις την περιοχή σου σε ένα ξένο μέρος για εμένα είναι 
μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη ηθική στήριξη στους ανθρώπους αυτούς και θα υπερψηφίσω την 
ανακήρυξη των ανθρώπων αυτών ως επίτιμων Δημοτών του Δήμου μας». 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις επιστολές του Γιάννη Θεούλη, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, την απουσία του δημοτικού Συμβούλου Στέφανου 

Ριζούλη και το γεγονός ότι απείχε της διαδικασίας η «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Ανακηρύσσουμε επίτιμους Δημότες του Δήμου Αγιάς, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας, τους παρακάτω διατελέσαντες Προέδρους του Συλλόγου Αγιωτών Αθήνας: 

 

Α. Την κα Ιωάννα Κανδύλη - Σπηλιωτακάρα που υπηρέτησε το Σύλλογο Αγιωτών Αθήνας επί δώδεκα (12) 

χρόνια. 

Β. Τον κ. Αθανάσιο Οικονόμου που υπηρέτησε το Σύλλογο Αγιωτών Αθήνας επί τρία (3) χρόνια. 

Γ. Τον κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα που υπηρέτησε το Σύλλογο Αγιωτών Αθήνας επί τέσσερα (4) χρόνια. 

Δ. Τον κ. Δημήτριο Μπόκοτα Εμμανουήλ που υπηρέτησε το Σύλλογο Αγιωτών Αθήνας επί τρία (3) χρόνια. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυρούλης Ιωάννης, Αναστασίου Ιωάννης, Γιαννουλέα Χριστίνα, 

Λέτσιος Βασίλειος (υπερψήφισε μόνο ως προς την Ιωάννα Κανδύλη – Σπηλιωτακάρα), Ολύμπιος 

Αθανάσιος και Σκαρκάλης Χρήστος. 

 

Απείχε της διαδικασίας η δημοτική παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Αγιάς». 

 

Απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση ο δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ριζούλης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


