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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 25-2-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 23
ο
 :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «RURal areas 

in Europe through the development of social farming ACTivities 

(RURACT)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for 

Citizens/Action:1, Measure1/1.2.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 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 

2374/21-2-2014 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. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
1
 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
  

Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

19. Καλαγιάς Γρηγόριος 20. Καψάλης Βασίλειος 

21. Μαρούδας Ρίζος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σιμούλης Θωμάς 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

2
 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

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), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής 

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

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

(Ποταμιάς). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. 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 23
ο
 :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «RURal areas 

in Europe through the development of social farming ACTivities 

(RURACT)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for 

Citizens/Action:1, Measure1/1.2.. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Ο Δήμος μας συμμετείχε στη διακρατική πρόταση με επικεφαλής την Περιφέρεια 

Molise  της Ιταλίας με τίτλο «RURal areas in Europe through the development of 

social farming ACTivities» ακρωνύμιο RURACT, οποία υποβλήθηκε για 

χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»  Δράση: 1 

αδελφοποίηση πόλεων Μέτρο: 1.2 δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων με αριθμό 

αναφοράς 549385-EFC-1-2013-2-IT-EFC-NTT. 

Η πρόταση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση 100% προϋπολογισμού 149.000€,  έχει χρόνο 

υλοποίησης 2014-2015 και συμμετέχουν συνολικά 15 πόλεις  από 8 Χώρες:  Ιταλία, 

Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Σκόπια, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία. 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 δράσεις (συνέδρια, σεμινάρια , εργαστήρια κλπ) και θα 

υλοποιηθούν  από 3 μέλη στις πόλεις Campobasso-Καμπομπάσο, Potenza-Ποτέντζα 

και Senise-Σενίσε της Ιταλίας, Zaragoza της Ισπανίας και Kanjiža-Κάνζιτζα της 

Σερβίας. 

 

Σκοπός του έργου  είναι η ανάπτυξη  βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές, στις οποίες η ανάπτυξη των αγροτικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένη 

ιδιαίτερα εξ αιτίας των γεωμορφολογικών και κλιματικών παραγόντων, των αδυναμιών 

του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, τη μεγάλη απόσταση από τις αγορές και τα 

μεγάλα αστικά κέντρα, την περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις, με μεγάλο 

γεωγραφικό κατακερματισμό και  έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων  

Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου πόλεων για την εφαρμογή 

κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών συνεργιών, να αντιμετωπίσουν καλύτερα 

τις κοινές προκλήσεις που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή της αξίας των αγροτικών 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

περιοχών μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων γεωργίας ως κριτήρια της 

αειφορίας και της αλληλεγγύης .  

 

Ειδικοί στόχοι είναι η προώθηση της κοινωνικής γεωργίας ως στρατηγική για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των αγροτικών περιοχών. 

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις ευκαιρίες στον τομέα 

της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας. 

Η δημιουργία μιας νέας αίσθησης της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και 

περιβαλλοντικής διατήρησης των αγροτικών περιοχών.  

Η υποστήριξη  των μειονεκτούντων και με χαμηλές ικανότητες ατόμων ώστε να 

αναπτύξουν τις δυνατότητές τους μέσα από τις γεωργικές δραστηριότητες. Η ανάπτυξη 

μελλοντικών συνεργατικών δράσεων. 

Ομάδα στόχος του έργου είναι κάθε φορέας που προέρχεται ή έχει σχέση με τον 

αγροτικό τομέα (αναπτυξιακό-οικονομικό-εκπαιδευτικόό- κοινωνικό) 

Ο Δήμος μας θα εκπροσωπηθεί στις εκδηλώσεις με επιβάρυνση των εξόδων μεταφοράς 

& διαμονής στο διοργανωτή, τα οποία προκαταβάλλονται στο δήμο δια του τραπεζικού 

συστήματος. 

 

Παρακαλώ να αποφασίσετε για την έγκριση της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα , να 

εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου  και να ορίσετε 

συντονιστή του έργου». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

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

- το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»  Δράση: 1 αδελφοποίηση 

πόλεων Μέτρο: 1.2 δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων με αριθμό αναφοράς 

549385-EFC-1-2013-2-IT-EFC-NTT, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου 

και Βατζιά Αντίγονου που δήλωσαν «παρών», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει στην πρόταση: «RURal areas in Europe through the development of 

social farming ACTivities (RURACT)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for 

Citizens/Action:1, Measure1/1.2, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

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

σχετικού εγγράφου. 

 

Γ. Ορίζει συντονιστή του έργου την δημοτική υπάλληλο κα Σπυρούλη Φανή. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βατζιάς Αντίγονος και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος, που δήλωσαν «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ6Ι-ΑΨ3



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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