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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 160/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 30-7-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ανοικτού θεάτρου «Θέατρο της 
Θάλασσας», αναψυκτηρίου και γηπέδου 5Χ5 στη θέση «Πλατανιά 
– Βελίκας», στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 30/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11041/25-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  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 και απόντος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Αθανάσιος Τριανταφύλλου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
2. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καψάλης Βασίλειος
6. Λέτσιος Βασίλειος 7. Μαρούδας Ρίζος
8. Μαυρογιάννης Αντώνιος 9. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ξαφάρας Χρήστος 11. Πατσάς Κυριάκος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος 15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
17. Σουλιώτης Θεόδωρος 18. Αργυρούλης Ιωάννης
19. Αργύρης Νικόλαος 20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Βατζιάς Αντίγονος 22. Βόγιας Δημήτριος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κουτσαντάς Βασίλειος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

Απόντες
6. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 7. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
8. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 9. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 13. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
14. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 15. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) 19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Σπανός  Ιωάννης  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών 
ρεμάτων Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας  
και Δασών).

Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 170903/792/13-07-2012 απόφασης του 
Ειδικού  Γραμματέα  Δασών  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  
«ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης  
της Πράξης με τίτλο «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του Καμένου Δημοτικού  
Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.  
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 9518/28-06-2012 απόφασης του Ειδικού 
Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο  
«Άρδευση  αναδασμού  Τ.Κ.  Ομολίου  του  Δ.  Αγιάς» και  καθορισμός  του  τρόπου  
δημοπράτησης  του  έργου.  (Εισήγηση:  Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και  
Δασών).

Πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  προσήλθε  και  ανέλαβε  τα 
καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σουλιώτης Θεόδωρος.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.

ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-9Ρ8



Σελίδα 3 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Πριν  τη  συζήτηση  του  6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  Πρόεδρος 
ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την πρόσκληση στη συνεδρίαση του 
προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Στις συνεδριάσεις του δημοτικού  
συμβουλίου  προσκαλούνται  οι  πρόεδροι  των  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων,  
καθώς  και  ο  εκπρόσωπος  της  τοπικής  κοινότητας  όταν  στην  ημερήσια  διάταξη  
περιλαμβάνονται  ειδικά  θέματα,  που  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητες.  Για  τα 
θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε  
περίπτωση  μη  πρόσκλησης,  η  σχετική  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  είναι  
άκυρη».

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο στο  Δήμαρχο  Αντώνη 
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 6ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ανοικτού θεάτρου «Θέατρο της 
Θάλασσας», αναψυκτηρίου και γηπέδου 5Χ5 στη θέση «Πλατανιά 
– Βελίκας», στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.

«Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 ο οικείος Ο.Τ.Α. με  
απόφαση του συμβουλίου του, είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την  
επιχείρηση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των σκοπών της, τη χρήση  
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων.

Με το υπ’ αριθμ.993/τΒ/26-05-2011 ΦΕΚ, συστάθηκε στο Δήμο μας η Κοινωφελής  
Επιχείρηση με την επωνυμία «Καλυψώ», με έδρα την Αγιά. Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζεται και  
ο σκοπός λειτουργίας της Επιχείρησης ανά τομέα. 

Στην Επιχείρηση λειτουργεί εκτός των άλλων και ο τομέας Πολιτισμού, με δράσεις  
που αφορούν εκτός των άλλων τη λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου, τη 
λειτουργία  κινηματογράφου  και  θεάτρου, τη διοργάνωση  συναυλιών,  θεατρικών 
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, στα διοικητικά όρια της οποία  
ανήκει  ο  παραλιακός  οικισμός  της  Βελίκα,  με  την  υπ’  αριθμ.1/2012  απόφασή  του  
γνωμοδότησε θετικά για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του  ανοικτού θεάτρου 
«Θέατρο της Θάλασσας», του αναψυκτηρίου και του γηπέδου 5Χ5 στη θέση «Πλατανιά  
– Βελίκας», στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» του Δήμου Αγιάς με σκοπό την 
διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων της Επιχείρησης.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  προτείνουμε  τη  λήψη  απόφασης  για  τη  δωρεάν  
παραχώρηση  της  χρήσης  του  ανοικτού  θεάτρου  «Θέατρο  της  Θάλασσας»,  του  
αναψυκτηρίου και του γηπέδου 5Χ5 στη θέση «Πλατανιά – Βελίκας», στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση «Καλυψώ» του Δήμου Αγιάς. 

Η  παραχώρηση  μπορεί  να  ανακληθεί  με  όμοια  απόφαση  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
˗ την εισήγηση του Δημάρχου, 
˗ τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006,
˗ το υπαριθμ.993/τΒ/26-05-2011 ΦΕΚ,
˗ την υπαριθμ.1/2012 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας,
˗ τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς και
˗ τη απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας
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Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει  τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού  ανοικτού θεάτρου 
«Θέατρο της Θάλασσας», του δημοτικού αναψυκτηρίου και του δημοτικού γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5 στη θέση «Πλατανιά – Βελίκας», στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς,  με σκοπό την διοργάνωση πολιτιστικών,  αθλητικών και 
άλλων εκδηλώσεων από την Επιχείρηση.

Β. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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