
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 45/2013 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 7
ης

/ 29-3-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 1
ο
 :  Μετονομασία της Μουσικής Σχολής Δήμου Αγιάς σε Μουσική Σχολή 

Δήμου Αγιάς με το διακριτικό τίτλο: «Δημήτριος Τζιτζιλέρης». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3740/25-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη 

Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

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. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καψάλης Βασίλειος 

8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος 13. Σιμούλης Θωμάς 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος   

16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος 

18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

20. Βαλάρης Γεώργιος 21. Βόγιας Δημήτριος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Μαρούδας Ρίζος 

24. Μαυρογιάννης Αντώνιος 25. Ξαφάρας Χρήστος 

26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου, 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος 

Νικόλαος (Μαρμαρίνης), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΩ6Ι-ΟΓΖ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Παπακώστας Δημήτριος και Γώγος 

Γρηγόριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη 

συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1
ο
 ΕΗΔ: Αποδοχή ποσού 27.040,00€ από προκαταβολή χρηματοδότησης 

προγράμματος Grundtvig Workshop. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Θέμα 2
ο
 ΕΗΔ: Λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Αγιάς. 

(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1
ο
 :  Μετονομασία της Μουσικής Σχολής Δήμου Αγιάς σε Μουσική Σχολή 

Δήμου Αγιάς με το διακριτικό τίτλο: «Δημήτριος Τζιτζιλέρης». 

 

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς 

Κυριάκος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Σύμφωνα με: 

1. την υπ’ αριθμ. 24/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγιάς και την υπ’ 

αριθμ. 51025/1985 (ΦΕΚ 673/Β/1985) του Υπουργείου Πολιτισμού συστάθηκε το 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Μουσική Σχολή Κοινότητας Αγιάς”. Επίσης σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 16550/1999 (ΦΕΚ 896/Β/1999) του ιδίου Υπουργείου 

τροποποιήθηκε η επωνυμία της Σχολής μας σε “Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς”, η 

οποία ισχύει μέχρι και σήμερα. 

2. Από το 1954 είχε ξεκινήσει η προσπάθεια σύστασης ανδρικής χορωδίας στην πόλη 

της Αγιάς. Το 1969 ιδρύεται ο “Μουσικοκαλλιτεχνικός Σύλλογος Αγιάς” από μια 

ομάδα Αγιωτών και συγκροτείται ανδρική χορωδία η οποία και δραστηριοποιείται 

μέχρι το 1981. Από τις αρχές του 1995 ο Σύλλογος αναμορφώνεται, αναβαθμίζεται, 

ανανεώνεται και μετονομάζεται σε “Μουσικό Σύλλογο – Χορωδία Αγιάς” και 

μετατρέπεται από ανδρική σε μικτή χορωδία. Το 2007 ο “Μουσικός  Σύλλογος – 

Χορωδία Αγιάς” μετατρέπεται σε “Δημοτική Χορωδία Αγιάς” σύμφωνα με τις 64, 

120/2007  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (ΦΕΚ 1947/Β/2007). 

 

Όσον αφορά την Μουσική Σχολή, κατά την 4ετία 1991 – 1994, πρόεδρος της ήταν ο 

κεκοιμημένος Δημήτριος Τζιτζιλέρης ο οποίος την 16/6/2007 άφησε παρακαταθήκη 

στην Μουσική Σχολή, καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετούσε στην 

Σχολή, βιβλία μουσικής διαφόρων οργάνων για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι 

σπουδαστές της Σχολής δανειστικά για την μελέτη τους. 

 

Όσον αφορά τον “Μουσικό Σύλλογο – Χορωδία Αγιάς” από την πρώτη προσπάθεια 

σύστασής της (1954) μέχρι και τον Οκτώβριο 2007 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου και 

επίτιμος πρόεδρος από τον Νοέμβριο 2007 μέχρι και τον θάνατό του. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 993/Β/2011 σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΚΑΛΥΨΩ” 

Δήμου Αγιάς και στον τομέα παιδείας λειτουργεί η Μουσική Σχολή τμήμα της οποίας 

είναι και η Δημοτική Χορωδία. 

 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι όπως με απόφασή μας και αφού ακολουθηθούν 

όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται να μετονομαστεί η Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς 

σε Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς με το διακριτικό τίτλο “Δημήτριος Τζιτζιλέρης”, για 

την προσφορά του τόσο στην Μουσική Σχολή όσο και στην Δημοτική Χορωδία».  

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας κατέθεσε στο Προεδρείο την 

παρακάτω επιστολή: 

«Ο κεκοιμημένος Δημήτριος Τζιτζιλέρης κατά την 4ετή του θητεία συμμετείχε και 

ολοκλήρωσε τα εξής κυριότερα έργα: 

 Εκποίηση του κληροδοτήματος του Αλέξανδρου Αλεξούλη με αποτέλεσμα να 

αγοραστεί και να πληρωθεί η μελέτη του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα». 

 Επί θητείας του Γεωργίου Κωστούλα προεντάχθηκε το έργο «Μάνα Νερού» και επί 

θητείας Τζιτζιλέρη έγινε η μελέτη, η υδρομάστευση, οι δεξαμενές και το δίκτυο του 

έργου. 

 Επί θητείας του ξεκίνησε μέρος του συστήματος αποχέτευσης (περιοχή Προδρόμου). 

 Μαζί με τους συνεργάτες του συνέβαλε στην αναβάθμιση του Αγιώτικου 

Πανηγυριού. 

 Ανακαίνισε το κτίριο του παλιού Γυμνασίου Αγιάς στο οποίο μεταφέρθηκε το 1ο 

Νηπιαγωγείο Αγιάς  όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

Η πόλη της Αγιάς υπήρξε από παλιά η πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας που 

περιλάμβανε εικοσιτέσσερα χωριά. 

Από το 1650 και μετά άκμασε οικονομικά και ταυτόχρονα πολιτισμικά, σε πολλούς 

τομείς. 

Έτσι δεν ήταν δυνατό να υστερήσει και στο Χορωδιακό Τραγούδι. 

Από το 1954, είχε ξεκινήσει η προσπάθεια σύστασης ανδρικής χορωδίας από τον μέχρι 

πρότινος Πρόεδρο και νυν επίτιμο Πρόεδρο Δημήτριο Τζιτζιλέρη. 

Το έτος 1969 ο προαναφερόμενος, μαζί με μια ομάδα Αγιωτών, ιδρύουν τον 

«Μουσικοκαλλιτεχνικό Σύλλογο Αγιάς» και συγκροτούν ανδρική χορωδία η οποία 

δραστηριοποιείται μέχρι το 1981, δίνοντας στο χρονικό αυτό διάστημα μια σειρά από 

επιτυχημένες συναυλίες στην Αγιά, στο Βόλο, στη Λάρισα καθώς και σε μεγάλες πόλεις 

της χώρας. Το έτος 1981 η χορωδία αυτή έχοντας να αντιμετωπίσει πολλές δυσχέρειες. 

περιορίζει την δράση της έως το 1994. 

Ήδη από τις αρχές του 1995 ο Σύλλογος αναμορφώνεται, αναβαθμίζεται ποιοτικά, 

ανανεώνεται και μετονομάζεται σε “Μουσικό Σύλλογο – Χορωδία Αγιάς” και 

μετατρέπεται από ανδρική σε Μικτή Χορωδία. Ταυτόχρονα, προσλαμβάνει ως 

καλλιτεχνικό Διευθυντή τον καταξιωμένο μαέστρο Αλέξανδρο Σανδίκη, ο οποίος 

διευθύνει την χορωδία μέχρι και σήμερα. Χάρις στις επίπονες προσπάθειες του 

μαέστρου, στο ταλέντο του και στην σε βάθος γνώση της μουσικής, αλλά και στους 

άμετρους κόπους των χορωδών, η προσπάθεια αυτή επιτέλους καρποφορεί και οι 

στόχοι επιτυγχάνονται στο ακέραιο. 

Κορυφαία στιγμή της ήταν η εμφάνιση της το 1995 στην αίθουσα του Παρνασσού, 

παρουσία του διακεκριμένου μαέστρου και συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος 

εκφράστηκε με τα πιο κολακευτικά λόγια για την χορωδία της Αγιάς. 

Τέλος στην πόλη της Αγιάς διοργανώνει εννέα χορωδιακές συναντήσεις και 

πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΩ6Ι-ΟΓΖ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Το Νοέμβριο του 2007, ο Μουσικός Σύλλογος – Χορωδία Αγιάς κλείνει τον κύκλο της 

πολύχρονης δράσης του και εντάσσεται στον Δήμο Αγιάς  μετονομαζόμενη σε Δημοτική 

Χορωδία Αγιάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Κατά την 4ετία 1991 – 1994 υπήρξε πρόεδρος της Μουσικής Σχολής Κοινότητας Αγιάς. 

Τον Οκτώβριο του 1992 το Δ.Σ. της Μουσικής Σχολής αποφάσισε την συμμετοχή της 

Χορωδίας της Σχολής στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Λάρισας που διοργάνωνε ο Μουσικός 

Σύλλογος Λάρισας. Τον Νοέμβριο του 1992 αποφασίστηκε η μεταφορά της Χορωδίας 

στο Τύρναβο, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Επιστημόνων Τυρνάβου, με 

αναγνώριση της προσφοράς της. Τον Ιανουάριο 1994 αποφασίστηκε η μετάβαση της 

παιδικής χορωδίας στην Σόφια της Βουλγαρής η οποία και ανταπέδωσε την πρόσκληση 

για τον Απρίλιο 1994 στην αντίστοιχη παιδική χορωδία της Σόφιας.  

Την 16/6/2007 άφησε παρακαταθήκη στην Μουσική Σχολή, καθώς και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετούσε στην Σχολή, βιβλία μουσικής διαφόρων 

οργάνων για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι σπουδαστές της Σχολής δανειστικά 

για την μελέτη τους, μετά από το υπ' αριθ. 62/21-6-2007 έγγραφο που συνέταξε ο ίδιος 

και κοινοποιήθηκε και στον Δήμο Αγιάς». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κου Πατσά Κυριάκου, 

- την επιστολή του Δημάρχου και 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει τη μετονομασία της Μουσικής Σχολής Δήμου Αγιάς σε Μουσική Σχολή 

Δήμου Αγιάς με το διακριτικό τίτλο: «Δημήτριος Τζιτζιλέρης». 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ», κ. Βαλάρη Γεώργιο, να προβεί σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες 

που προβλέπονται για να ολοκληρωθεί η μετονομασία της Σχολής και συγκεκριμένα: 

1. Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» προς τον Δήμαρχο Αγιάς για 

τη μετονομασία της Μουσικής Σχολής Δήμου Αγιάς σε Μουσική Σχολή Δήμου 

Αγιάς με το διακριτικό τίτλο: «Δημήτριος Τζιτζιλέρης». 

2. Απόφαση Δημάρχου για τη μετονομασία της Μουσικής Σχολής Αγιάς σε 

Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς με το διακριτικό τίτλο: «Δημήτριος Τζιτζιλέρης». 

3. Δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΩ6Ι-ΟΓΖ


