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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 28-1-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 26
ο
 :  Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.000,00€ για την υλοποίηση του 

προγράμματος: «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των 

νέων».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

942/24-1-2014 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. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος
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12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Καλαγιάς Γρηγόριος 

19. Κουτσαντάς Βασίλειος 20. Μαρούδας Ρίζος 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που μετά από απόφαση του Σώματος, 

η συζήτησή του προηγήθηκε όλων των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
2 Αποχώρησε στη πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

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), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

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

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. 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 26
ο
 :  Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.000,00€ για την υλοποίηση του 

προγράμματος: «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των 

νέων».  

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 «Ο Δήμος μας, με την αίτησή του 14010/20.09.2013 προς τη Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς κατέθεσε την πρόταση «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων» 

και ζήτησε την επιχορήγησή της.  

Η πρόταση σκοπό έχει τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων/μαθητών 

στα θέματα οδικής παιδείας και ασφάλειας μέσα από μια διαρκή πληροφόρησή των, σε 

θέματα που αφορούν την ασφαλή κίνηση πεζών, επιβατών και οδηγών ώστε να 

αναγνωρίζουν τους οδικούς κινδύνους και να μαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν.  

 

Η υλοποίηση της πρότασης στηρίζεται σε τρείς (3) δράσεις που θα επιμορφώσουν τους 

νέους/μαθητές σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και μάλιστα σε δράσεις που θα 

συνδυάζουν και τις νέες τεχνολογίες. 

Α. Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων/μαθητών σε 

θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. 

Β. Διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ/εντός των σχολικών μονάδων. 

Γ. Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας. 

 

Στόχος των επιμέρους δράσεων είναι: 

- Η αποκόμιση βασικών γνώσεων και συμπεριφορών από τους νέους/μαθητές ώστε 

να κυκλοφορούμε με ασφάλεια 

- Η κατανόηση από τους νέους/μαθητές της σημασίας που έχει η εφαρμογή των 

κανόνων καθημερινής συμπεριφοράς για την αποφυγή των ατυχημάτων 

- Η διαμόρφωση απόψεων και στάσεων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής 

- Η ενεργοποίηση των νέων/μαθητών και των φορέων προς την κατεύθυνση της 

πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Σύμφωνα με την  απόφαση 195922/20.12.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται η πρόταση και ο 

Δήμος μας επιχορηγείται με το ποσό των 16.000€ για την υλοποίησή της και εκδόθηκε 

χρ. ένταλμα  στην Α΄Δ.Ο.Υ Λάρισας. 

 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα σας καλώ να αποδεχτείτε την επιχορήγηση 

και να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών κου Ιωάννη Σπανού,  

- το υπ’ αριθμ. 14010/20.09.2013 αίτημα του Δήμου Αγιάς προς τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, 

- την απόφαση 195922/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ19-Ψ99) της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

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

- και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Α. Αποδέχεται το ποσό των 16.000,00€ προϊόν της επιχορήγησης του προγράμματος: 

«Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων». Το ποσό της 

χρηματοδότησης θα εγγραφεί ως έσοδο με αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014. 

 

Β. Το παραπάνω ποσό θα εγγραφεί με αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 στον κ.α.02.00.6736.04 των εξόδων του και θα διατεθεί για 

την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση 

των νέων». 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε 

σχετικού εγγράφου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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