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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

94/2016 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα ΕΗΔ:  Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και 

ενέργειες για την ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

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

αριθμό πρωτοκόλλου 5904/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αράπης Χρήστος 19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπάτσικας Βασίλειος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σιμούλης Θωμάς 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: Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος 

Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

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 ΕΗΔ:  Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και 

ενέργειες για την ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου. 

 

Το θέμα συζητήθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 

ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 
«Αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα με τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου που ενώ όλα τα χρόνια 
λειτουργούσε και κάλυπτε τις ανάγκες της περιοχής αλλά και τις ευημερίες, εφέτος η 5η Υγειονομική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε να τις μεταφέρει στα Μεσάγγαλα. Πήραμε ένα έγγραφο από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αφού όπως σας 
είναι γνωστό στην κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής φιλοξενούνται και παιδιά με αναπηρίες. Πήραμε επίσης 
έγγραφο από την Α.Ε. «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς» που δείχνει τη δυναμική και τον κόσμο 
που εξυπηρετείται από το κάμπινγκ Στομίου. Ζητήσαμε έγγραφο από τον Τοπικό Σύλλογο Τουρισμού για να μας 
δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία με τους τουρίστες που φιλοξενούνται στην περιοχή. Είχα επαφές με τον Διοικητή 
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Νέστορα Αντωνίου, ο οποίος έχει την άποψη ότι 
το ιατρείο στα Μεσάγγαλα θα καλύψει τις ανάγκες των Νέων Πόρων και του Πλαταμώνα, που είναι σε άλλες 
υγειονομικές περιφέρειες.  
Επίσης να πω ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Στομίου δεν εξυπηρετεί μόνο το Στόμιο, το Ομόλιο, τον Παλαιόπυργο και 
την Καρίτσα, αλλά μέχρι και την Παλιουριά σχεδόν όλο αυτό το κομμάτι εξυπηρετείται από αυτό το ιατρείο. 
Όλα αυτά δημιουργούν δυσλειτουργία στην περιφέρεια μας. Αιφνιδίως προέκυψε αυτό το ζήτημα.  
Άλλωστε πάντα πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, με πρωτοβουλία του εκάστοτε Διοικητή της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ή του Διοικητή του Νοσοκομείου Λάρισας, γίνονταν 
σύσκεψη και καταγράφαμε τις ανάγκες και το τι δυναμικό υπάρχει για να καλύψουμε τα ιατρεία στην περιοχή μας. 
Αυτό φέτος δεν έγινε. 
Για όλα τα παραπάνω προτείνω να συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αναλάβει να μεταφέρει τα προβλήματα που 
ανέφερα και να ζητήσει τη απρόσκοπτη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δήμαρχε πραγματικά μας αιφνιδίασε η μεταφορά του Περιφερειακού 
Ιατρείου Στομίου, δεν το γνωρίζαμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ενεργοποιηθούμε ως δημοτικό συμβούλιο και να 
είμαστε όλοι αύριο στο γραφείο του Νέστορα Αντωνίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, σε συνδυασμό 
με κάποιες κινήσεις που γίνονται για να αποσχισθεί η Δ.Ε. Ευρυμενών και να πάει στο Δήμο Κάτω Ολύμπου και σε 
συνδυασμό με το νέο σαθρό Νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση που θα πλήξει τις τοπικές κοινωνίες διότι δεν 
προβλέπει καμία χωροταξική μετακίνηση, αλλά μόνο θεσμικές αλλαγές. Εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε τυχαία και 
ξαφνικά αυτή η κίνηση να φύγει το Περιφερειακό Ιατρείο Στομίου. Ως εκπρόσωποι της Δ.Ε. Ευρυμενών ζητούμε τη 
βοήθεια όλων των δημοτικών Συμβούλων».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- 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,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), 

- και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Ορίζουμε τα μέλη Ομάδας Εργασίας που θα αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και ενέργειες για την 

ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου, ως εξής: 

1. Ιωάννης Αργυρούλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Ρίζος Αγγελακόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ευρυμενών. 

3. Ιωάννης Κασίδας, Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς». 

4. Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός σύμβουλος παράταξης «Δώτιον Πεδίον». 

5. Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός σύμβουλος παράταξης «Δώτιον Πεδίον». 

 

Η Ομάδα εργασίας θα μεριμνήσει για τη σύνταξη ψηφίσματος που θα αποσταλεί στην 5η Υγειονομική 

Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και θα αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και 

ενέργειες για την συνέχιση της λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Στομίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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