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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 15-6-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 32
ο
:  Λήψη απόφασης στήριξης της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 1

 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Ζιούλη Αναστασία 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 32
ο
:  Λήψη απόφασης στήριξης της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 

 

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

εξής: 

 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε στα χέρια σας την επιστολή του Δημάρχου Λαρισαίων με την οποία μας ζητείται 

η στήριξη της προσπάθειας της πόλης της Λάρισας στη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης 2021. 

Προτείνω να στηρίξουμε ομόφωνα αυτή την προσπάθεια που κάνει η πόλη της Λάρισας, για τον τίτλο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, και εύχομαι να ευοδωθεί. Είναι μια προσπάθεια που αν έχει 

ευτυχή κατάληξη θα φέρει καρπούς για όλο το Νομό μας και όχι μόνο. Πρέπει να τη στηρίξουμε με όλες μας 

της δυνάμεις. Μάλιστα επειδή πληροφορήθηκα ότι από την  παράταξη της μείζονος μειοψηφίας υπάρχει 

πρόταση να μας εκπροσωπήσει ο Αχιλλέας Αρχοντής, προτείνω ομόφωνα να συμφωνήσουμε στην 

εκπροσώπηση του Δήμου μας από τον Αχιλλέα Αρχοντή. 

 

Ο Αχιλλέας Ευθ. Αρχοντής γεννήθηκε το 1964 στην Αγιά. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Είναι μέλος του Μ.Π.Σ. Αγιωτών «Μιλτιάδης Δάλλας» από το 1985. Το 1990 εντάχθηκε στη 

Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου της οποίας έχει την ευθύνη από το 2009 μετά το θάνατο του αείμνηστου 

Δημήτρη Χατζή. Έχει γράψει νουβέλες, διηγήματα και θεατρικά έργα. Έχει βραβευτεί σε Πανελλήνιους 

διαγωνισμούς για δυο νουβέλες του και ένα θεατρικό έργο. Τα θεατρικά του έργα «Η Ζωή είναι Ωραία!» και 

«Κλειστές Πόρτες» παρουσιάστηκαν στην Πάτρα και στο Ναύπλιο αντίστοιχα από τοπικές θεατρικές ομάδες.  

Έργα του που έχουν εκδοθεί: 

-«Σκόνη στον καθρέφτη» 

-«Οι Ήρωες του Τίποτα στη Γη του Πουθενά» 

-«Η Ζωή είναι Ωραία!» 

-«Κλειστές Πόρτες» 

-«Marty Hoaxie, Είναι Γεγονός!» 

Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Αγιάς μέσα από τη θέση του μέλους του Μ.Π.Σ. Αγιωτών 

«Μιλτιάδης Δάλλας» στη διοίκηση του οποίου είναι επί πολλές θητείες από το 1991. Εκτός από τις θεατρικές 

παραστάσεις στις οποίες παίζει και σκηνοθετεί, λαμβάνει μέρος σε παρουσιάσεις βιβλίων, σε δρώμενα για το 

Αγιώτικο Πανηγύρι, για το οποίο έγραψε το κείμενο, για τις Βραδιές Πανσελήνου, σε αφιερώματα σε ποιητές 

όπως ο Ρίτσος, ο Ελύτης, ο Καβάφης, κλπ. Δημιουργός και διαχειριστής της ηλεκτρονικής έκδοσης της 

εφημερίδας του Συλλόγου «ΑΓΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», αρθρογραφεί συχνά, τόσο στην εφημερίδα όσο και σε άλλους 

ιστοτόπους πανελλαδικής εμβέλειας με θέματα κυρίως οικονομικά και πολιτιστικά.  Είναι έγγαμος και πατέρας 

τριών παιδιών». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

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

είπε στην τοποθέτησή του: «Το "Δώτιον Πεδίον" στηρίζει την υποψηφιότητα της Λάρισας ως πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Πρόθεση της παράταξής μας, μετά από το αίτημα του Δήμου Λαρισαίων προς 

τον Δήμο Αγιάς για στήριξη της υποψηφιότητας και πρότασης ενός δημότη για να ενεργό συμμετοχή στις 

διαδικασίες, ήταν να προτείνει το Αχιλλέα Αρχοντή. Χαιρόμαστε που η πρόταση του Δημάρχου συνέπεσε με τη 

δική μας. Άλλωστε όπως είναι γνωστό σ’ όλους μας ο Αχιλλέας Αρχοντής είναι ένας φιλότεχνος και 

δημιουργικός άνθρωπος που χρόνια τώρα ασχολείται με τα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα του τόπου μας. 

Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί του και αποδέχθηκε την πρότασή μας. Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να 

βοηθήσουμε να πετύχει η πόλη της Λάρισας στο στόχος της. Θα υπερψηφίσουμε». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν είναι θέμα διαφωνίας με τον εκπρόσωπο. Όμως γύρω 

από το ζήτημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, υπάρχει ένας μύθος. Αυτός που είπε και ο 

Δήμαρχος. Η περιοχή θα ‘χει οφέλη, θα πέσουν χρήματα στην περιοχή, θα, θα. Σε ποιούς όμως θα πέσουν τα 

χρήματα; Πρώτον σε κάποιους εργολάβους και δεύτερο στους ατζέντηδες του Πολιτισμού. Οι τοπικοί φορείς, 

οι λαϊκοί φορείς και οι πολιτιστικοί φορείς θα είναι στην ουσία οι κομπάρσοι. Οι ατζέντηδες και οι εργολάβοι 

του Πολιτισμού θα "παίξουν μπάλα" μαζί με τους κατασκευαστές. Η εμπειρία της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης 

και της Αθήνας, όπως και οι Μεσογειακοί Αγώνες το αποδεικνύουν αυτό. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.  

Πέρα από τα έξοδα κατάθεσης του φακέλου, που είναι καμιά εκατοστή χιλιάδες, με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου Λαρισαίων. Πότε; Όταν η Θεσσαλία και ο Νομός Λάρισας 

μαστίζονται από ανεργία, όταν τα ποσοστά και τα όρια της φτώχειας έχουν φτάσει στα ύψη, θα μπουν σε 

τέτοια έξοδα με ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, χωρίς να προσφέρουν έργα και βοήθεια 

σ’ αυτές. Για να στηθεί τι; Ένα θέατρο δήθεν Πολιτισμού που στην ουσία δεν έχει καμία σχέση με τους 

λαϊκούς φορείς του Πολιτισμού.  

Στην ουσία είναι υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. στο επίπεδο του Πολιτισμού, στην ενσωμάτωση και την 

ομογενοποίηση των πάντων, στο πλαίσιο μιας κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας. Οι λαϊκοί φορείς δεν έχουν 

καμιά σχέση μ' αυτό το ζήτημα. Εμείς θα λέγαμε ότι οι φορείς των καλλιτεχνών, οι πολιτιστικοί Σύλλογοι θα 

πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους απέναντι σ' αυτή την πολιτική. Εμείς είμαστε ενάντια σ’ αυτόν το θεσμό 

και καταψηφίζουμε». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Στηρίζει την υποψηφιότητα της Λάρισας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 και ορίζει 

εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, που θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό, θα ενημερώνεται για την εξέλιξη της 

διαδικασίας και θα κινητοποιεί τους πολίτες του Δήμου Αγιάς σε συμμετοχή στη όλη προσπάθεια της για τη 

διεκδίκησης του τίτλου, τον Αχιλλέας Ευθ. Αρχοντής για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας.  

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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