
Σελίδα 1 από 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 181/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα: «Νέα Γενιά 
σε Δράση». -  Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων.

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη 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 11873/17-8-2012 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 από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

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

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

ΑΔΑ: Β4Γ5Ω6Ι-25Ε
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  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 ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, 
που  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα: «Νέα Γενιά 
σε Δράση». -  Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων.

«Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τους  νέους.   Στόχος  του  είναι  να  προωθήσει  την  ενεργό  
συμμετοχή των νέων ως ευρωπαίων πολιτών, να αναπτύξει την αλληλεγγύη και την  
ανεκτικότητα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του  
μέλλοντος της Ένωσης. Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της  
ΕΕ,  τη  µη  τυπική  μάθηση  και  το  διαπολιτισμικό  διάλογο,  και  ενθαρρύνει  την  
απασχολησιμότητα και την ένταξη όλων των νέων, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό,  
κοινωνικό  και  πολιτισμικό  υπόβαθρό  τους:  το  Πρόγραμμα  Νέα  Γενιά  σε  Δράση  
απευθύνεται σε όλους!

Στόχοι:  Οι  γενικοί  στόχοι  για  τους  οποίους  γίνεται  λόγος  στη  νομική  βάση  του  
Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση είναι οι ακόλουθοι:
− προώθηση της ιδιότητας των νέων ως ενεργοί πολίτες γενικά και ως ευρωπαίοι  

πολίτες ειδικότερα  
− ανάπτυξη  της  αλληλεγγύης  και  προαγωγή  της  ανεκτικότητας  μεταξύ  των  νέων,  

ειδικότερα  προκειμένου  να  ενθαρρύνεται  η  κοινωνική  συνοχή  στην  Ευρωπαϊκή  
Ένωση

− ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες
− συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης για νεανικές  

δραστηριότητες  και  των   δυνατοτήτων  των  οργανώσεων  της  κοινωνίας  των  
πολιτών στον τομέα της νεολαίας

− προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.
Η δράση που θα προτείνεται να συμμετέχουμε είναι η ακόλουθη:

Επιμέρους  Δράση  1.1  -  Ανταλλαγές  Νέων:  Οι  Ανταλλαγές  Νέων  δίνουν  τη  
δυνατότητα σε ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μαθαίνουν  
ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου. Οι ομάδες οργανώνουν από κοινού την ανταλλαγή  
γύρω από ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι:
1. την υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα: «Νέα Γενιά σε Δράση» - Δράση  

1.1 - Ανταλλαγές Νέων.
2. την εξουσιοδότησή μου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.»

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
˗ την εισήγηση του Δημάρχου,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010 και
˗ την αρνητική ψήφο του κου Μαρούδα Ρίζου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Αγιάς προς στη Γενική Γραμματεία 
Νέας  Γενιάς  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα:  «Νέα  Γενιά  σε  Δράση»  -  Δράση  1.1  - 
Ανταλλαγές Νέων, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο εκατό τοις εκατό (100%) από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2012.
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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