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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 18-6-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

Θέμα 4
ο
 ΕΗΔ:  Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση χώρου στην παραλία Στομίου στις 

4, 5και 6 Ιουλίου και με σκοπό την πραγματοποίηση του 23
ου

 

αντιιμπεριαλιστικού τριημέρου.  

 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8040/14-6-2014 

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. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα 

4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καλαγιάς Γρηγόριος 

6. Καψάλης Βασίλειος 7. Λέτσιος Βασίλειος 

8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος 13. Σιμούλης Θωμάς 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

18. Αργύρης Νικόλαος 19. Βαλάρης Γεώργιος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Βόγιας Δημήτριος 

22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Ξαφάρας Χρήστος 

24. Σμυρλής Βασίλειος 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
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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), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και 

Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 4
ο
 ΕΗΔ:  Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση χώρου στην παραλία Στομίου στις 

4, 5 και 6 Ιουλίου και με σκοπό την πραγματοποίηση του 23
ου

 

αντιιμπεριαλιστικού τριημέρου.  

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος, θέτοντας υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Θέτω υπόψη σας το αίτημα του Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε. το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: «Αιτούμαστε την παραχώρηση του κεντρικού 

χώρου στην παραλία Στομίου για την πραγματοποίηση του 23
ου

 

αντιιμπεριαλιστικού τριημέρου της Κ.Ν.Ε. στις 4-5-6- Ιούλη, όπου υπολογίζεται να 

φιλοξενηθούν περίπου 4.000 άτομα». 

Λαμβάνοντας υπόψη: το παραπάνω αίτημα, την υπ’αριθμ.4/2014 απόφαση στου 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 192 του Ν.3856/2006, με τις οποίες ορίζεται ότι: «Το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους 

χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει 

την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν», προτείνουμε: την 

παραχώρηση κεντρικού χώρου στο Στομίου, στο Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε., για το τριήμερο 4,5 και 6 Ιουλίου 2014, με μίσθωμα 40,00€ για 

ολόκληρη την μισθωτική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο υποχρεούται 

να φροντίσει κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την υγιεινή, την ασφάλεια και 

καθαριότητα του χώρου». 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου κου Αντώνη Γκουντάρα,  

- τη αίτημα του Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε., 

- την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου 

και τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,  

- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3856/2006, 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει το αίτημα του Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε. για 

την παραχώρηση κεντρικού χώρου στην παραλία Στομίου, με απ’ ευθείας εκμίσθωση 

και με σκοπό την πραγματοποίηση του 23
ου

 αντιιμπεριαλιστικού τριημέρου της 

Κ.Ν.Ε., στις 4-5-6- Ιουλίου, στο οποίο υπολογίζεται ότι θα φιλοξενηθούν περίπου 

4.000 άτομα, αφού έκρινε ότι η διεξαγωγή της παραπάνω εκδήλωσης προάγει τα 

κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα του Δήμου και η ποιότητα των εκδηλώσεων 

είναι ικανοποιητική. 

 

Β. Καθορίζει το μίσθωμα στο ποσό των 30,00€ για ολόκληρη την μισθωτική περίοδο, 

το οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού της 

εκμίσθωσης. Όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν το 

Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε. (ΑΦΜ:090127068). 

 

Γ. Το Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Κ.Ν.Ε., ως διοργανωτής της 

εκδήλωσης, υποχρεούται να φροντίζει κατά τη διάρκειά τους, για την ασφάλεια, 

περιφρούρηση και τήρηση της τάξης, καθώς επίσης και για την υγιεινή και 

καθαριότητα του χώρου. 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2014. 

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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