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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

14/2018

από το πρακτικό της 1 / 24.01.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 11ο:

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «Solidarity 4 Heritage» του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2
Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.01.2018, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 410/20.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Ολύμπιος Αθανάσιος
20. Ριζούλης Στέφανος
21. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Λήξη συνεδρίασης, Τετάρτη 24/01/2018 ώρα 23:20
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζώλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 11ο:

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «Solidarity 4 Heritage» του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2
Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού, Νεολαίας και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε ενδιαφέρον στη διακρατική πρόταση με τίτλο “Solidarity 4 Heritage”με
επικεφαλής το Δήμο Strumyani Βουλγαρίας του Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος
2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων.
Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 595291-CITIZ-1-2017-2-BG-CITIZ-NT
και συνολικό
προϋπολογισμό 150.000€ χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε. Έχει διάρκεια 23 μήνες Ιανουάριος 2018 –
Νοέμβριος 2019 και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.
Σκοπός : Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου με τη συμμετοχή των 6 εταίρων από 5 χώρες, το
οποίο θα έχει σκοπό την ενθάρρυνση νέων μορφών κοινωνικής και δημοκρατικής συμμετοχής και
εθελοντισμού, επικεντρώνοντας κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς που διαθέτουν οι αγροτουριστικές περιοχές (όπως μνημεία, παραδόσεις, μουσική κτλ.). Μέσω
της συζήτησης, της συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στόχος είναι η υποκίνηση
των πολιτών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών παραδόσεων
και μέσω αυτών θα αναδείξουν το γεγονός ότι οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπουν τις τοπικές
κοινωνίες και μπορούν να δημιουργήσουν μία ευρωπαϊκή κοινωνία που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, τον
εθελοντισμό και την ανεκτικότητα.
Δράσεις: Το έργο περιλαμβάνει μία τοπική συνάντηση σε κάθε χώρα που συμμετέχει,
μία εισαγωγική συνάντηση το Μάρτιο του 2018, το 1ο Διεθνές Εργαστήριο τον Απρίλιο του 2018 στο Δήμο
Naxxar, τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης το Σεπτέμβριο του 2018 στο Δήμο Αγιάς, το Διεθνές Εργαστήριο
τον Ιανουάριο του 2019 στο Δήμο Novo Mesto, το Διεθνές Συνέδριο το Μάιο του 2019 στο Δήμο
Caltanissetta και το τελικό Διεθνές Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2019 στο Δήμο Strumyani.
Εταίροι του έργου:
1. Δήμος Strumyani (Βουλγαρία)
2. Δήμος Αγιάς (Ελλάδα)
3. Δήμος Naxxar (Μάλτα)
4. Δήμος Novo Mesto (Σλοβενία)
5. Δήμος Caltanissetta (Ιταλία)
6. Association Euni Partners (Βουλγαρία)
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».
Λήξη συνεδρίασης, Τετάρτη 24/01/2018 ώρα 23:20
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Αντώνιος Μπεϊνάς, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος είπε στην τοποθέτησή του: «Ο δήμος μας έχει
υλοποιήσει αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, προσωπικά δεν είδα να υπάρχει κάποιο όφελος. Επειδή τα άλλα
προγράμματα έγινα για να εξυπηρετηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή οι φιλοξενούμενοι έμεναν στα
ίδια καταλύματα, έτρωγαν στην ίδια ταβέρνα και έπιναν ποτό στην ίδια καφετέρια. Στις αποστολές πήγαιναν
πάντα συγκεκριμένοι. Ρωτάω θα εξακολουθήσει το ίδιο; Και μιας και είναι ο Πρόεδρος της «Καλυψούς» εδώ,
πήγε σ’ όλα αυτά και με το χορευτικό του “Μιλτιάδη Δάλλα”, οι 34.800 τουρίστες κύριε Βαλάρη δεν
δικαιούνται κι αυτοί μια ζεμπεκιά; Θα υπερψηφίσω, αλλά ανοίξτε το “παιχνίδι”».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε στην τοποθέτησή του: «Αντώνη και εγώ προσωπικά από 34.800
τουρίστες που έφερες, όπως και εσύ από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν είδα τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι η
δουλειά που κάνεις δεν είναι σωστή; Θα ακυρώσουμε τη δουλειά σου και την προσφορά σου στον τόπο μας;
Ας μην τα μηδενίζουμε όλα. Σε όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, συζητάμε εδώ στο δημοτικό Συμβούλιο και
ζητάμε να προταθούν και να συμμετάσχουν δημότες και πολίτες απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Δεν
παρακολουθείς Αντώνη τα δημοτικά Συμβούλια και δεν ενημερώνεσαι. Η “Λαϊκή Συσπείρωση” έχει μια πάγια
θέση και δεν συμμετέχει. Το παιχνίδι ήταν και θα είναι πάντα ανοιχτό. Πάμε παντού, αν και οι υποδομές του
Δήμου μας, στις δημοτικές Ενότητες είναι περιορισμένες. Τους φιλοξενούμενους των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων προσπαθούμε και τους πάμε σ’ όλες τις δημοτικές Ενότητες, πάντα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων μας. Και πραγματικά όποιος από εσάς, μας προτείνει επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη
σίτιση, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στη διασκέδαση είμαστε ανοιχτοί και θα πάμε. Αρκεί να
υπάρχουν εξασφαλισμένα αυτά που απαιτούνται για την πληρωμή τους. Καλέσατε το Σύλλογο “Μιλτιάδη
Δάλλα” και δεν ήρθε σε κάποια εκδήλωση; Αντίθετα ο Σύλλογος “Μιλτιάδης Δάλλας” και γενικά οι Σύλλογοι
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας εάν κληθούν πηγαίνουν παντού. Να τους καλέσετε λοιπόν και αν αν δεν
έρθουν τότε το συζητάμε».
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη των κάτοικων της περιοχής από την
υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων; Στην ουσία πρόκειται για μια μειοψηφία που θα κάνει κάποια ταξίδια
και μια ανταμοιβή κάποιου συγκεκριμένου πολιτικού ή διοικητικού προσωπικού. Ωφέλεια για τους υπόλοιπους
κατοίκους της περιοχής πρακτικά δεν υπάρχει. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές και μέσα από την ίδια την
εισήγηση, καθιερώνονται σε επίσημα κείμενα και προπαγανδίζονται θέσεις οι οποίες είναι όχι απλά
αφαιρετικές, αλλά είναι διαστρεβλωτικές. Π.χ. οι κοινές αξίες της Ε.Ε…… Ποιες είναι αυτές οι αξίες κύριοι
της εισήγησης; Η Ε.Ε . είναι ένα ομογενές πράγμα ή κάτι που προσπαθούν να το ομογενοποιήσουν, όχι μόνο
πολιτικά και οικονομικά αλλά και πολιτιστικά και γεωλογικά ταυτόχρονα; Εκτιμάται τον σκοπό αυτών που
γράφονται στα επίσημα κείμενα; Για ποιες κοινές αξίες συζητάμε; Αυτές του διευθυντηρίου της Ε.Ε., της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Είναι ίδιες με τις αξίες του εργαζόμενου στη Γερμανία, στην Ελλάδα και
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.; Τι είναι αυτές οι αξίες τελικά; Είναι μια πολιτιστική απομίωση, ένας τρόπος
ζωής και μια ομογενοποίηση με βάση κάποιους κανόνες. Και οι Δήμοι με τα επίσημα κείμενα προωθείτε αυτά
τα ζητήματα και τα κατοχυρώνετε. Ποίες είναι οι κοινές αξίες; Ο πόλεμος που έκαναν οι Ευρωπαίοι στη Μέση
Ανατολή, η καταπολέμηση της τρομοκρατία, η ισοπέδωση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, είναι ο Ευρωπαϊκός
πολιτισμός, τι είναι τελικά αυτές οι κοινές αξίες; Οι υποκριτικές έννοιες για τις Ευρωπαϊκές αξίες στην ουσία
κατοχυρώνουν ακόμα και σε κρατικά κείμενα, αυτές τις πολιτικές και αυτές τις τάσεις. Και είναι ύπουλος
αυτός ο ρόλος. Καταψηφίζουμε και τα προγράμματα και την πρακτική σας».
Ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος, είπε στην τοποθέτησή του: «Για τα οφέλη αυτών των προγραμμάτων,
μπορείτε να ρωτήσετε τους ίδιους τους ωφελούμενους. Πέρα απ’ αυτό, από τα προγράμματα αυτά ο στόχος δεν
είναι μόνο το οικονομικό όφελος σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι και η επαφή με άλλες κουλτούρες και λαούς,
άλλα και άλλα δρώμενα. Μέσα απ’ αυτή τη ζύμωση αποκτάς εμπειρίες που προσαρμόζεις στη δική σου
περιοχή. Μπορείτε λοιπόν να ανατρέξετε, θα σας δώσουμε και τα ονόματα των συμμετεχόντων και να τους
ρωτήσετε εάν αποκόμισαν κάτι ή όχι. Εγώ με όσους έχω συζητήσει μου είπαν ότι ήταν μια πολύ σημαντική
εμπειρία που θα βοηθήσει τον τόπο τους. Τέλος, τα προγράμματα αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο, που το
δημιούργησε η Ε.Ε. Πρωτοεμφανίστηκαν στις χώρες του υπαρκτού Σοσιαλισμού, τουλάχιστον στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τότε ως φοιτητής είχα μάλιστα συμμετάσχει σ’ ένα απ’ αυτά στην Πρώην Σοβιετική
Ένωση».
Λήξη συνεδρίασης, Τετάρτη 24/01/2018 ώρα 23:20
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Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» είπε
στην τοποθέτησή του: «Όπως και την προηγούμενη φορά που ήρθε παρόμοιο θέμα, έτσι και τώρα θεωρώ ότι
ο δήμος δεν έχει να κερδίσει κάτι ουσιαστικό από αυτά τα προγράμματα και θα το καταψηφίσω».
Ο Θωμάς Σιμούλης, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε ψηφίσει
αρκετά τέτοια προγράμματα και καλώς το κάνουμε. Το θέμα μου είναι ότι το γραφείο που ασχολείται μ’ αυτά
δεν ήρθε μια φορά να μας κάνει μια ενημέρωση. Ή έστω από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί κάποιος εδώ να
μας πει τι αποκόμισε από το πρόγραμμα; Επίσης οι αποστολές θα πρέπει να ανακοινώνονται στο δημοτικό
Συμβούλιο. Αυτά που δεν γίνονται δημιουργούν αυτή τη σύγχυση και συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Εγώ θα
το υπερψηφίσω».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε στη δευτερολογία του: «Σέβομαι αυτό που ασπάζεται η “Λαϊκή
Συσπείρωση” έχει μια άλλη προσέγγιση γι’ αυτού το είδους τα θέματα. Ειλικρινά όμως σας λέω και δεν μπορώ
να καταλάβω την αρνητική ψήφο όταν έρχεται ένα πρόγραμμα στο δήμο μας από το οποίο όχι μόνο δεν έχει
να χάσει τίποτα ο δήμος, αλλά αντιθέτως δίνει τη δυνατότητα να έρθουν κάποια χρήματα στην τοπική
οικονομία. Έστω κι αυτά τα λίγα χρήματα στην τοπική οικονομία έρχονται. Ντόπιοι, δικοί μας άνθρωποι τα
παίρνουν. Και εμείς, εδώ στην τοπική αγορά προσπαθούμε να τα “ρίξουμε” ξανά.
Επίσης μέσα από τα προγράμματα αυτά, αρκετοί δημότες μας και νέοι της περιοχής έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής μέσα από την οποία έρχονται σε επαφή με άλλα δρώμενα, άλλους πολιτισμούς, άλλους λαούς και
να ανταλλάσουν απόψεις. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό.
Και θέλω επίσης να πω ότι: όταν πραγματοποιείται ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο δήμο μας λαμβάνουμε
όλοι μας ενημέρωση. Αυτό που βλέπω όμως και δεν αφορά μόνο την μειοψηφία, αλλά αφορά και την
πλειοψηφία, βλέπω ελάχιστους να συμμετέχουν. Γίνονται συνεδριάσεις, ανταλλάσσονται απόψεις,
κατατίθενται προτάσεις, βγαίνουν συμπεράσματα. Σ’ όλα αυτά βλέπω μια ισχνή παρουσία των δημοτικών
Συμβούλων όλων των παρατάξεων. Γιατί λοιπόν το ερώτημα του Θωμά να μην το αντιστρέψω; Εμείς δεν
πρέπει να νοιαζόμαστε γι’ αυτά που γίνονται στο δήμο μας και πως κρίνουμε τα προγράμματα εάν δεν τα
έχουμε παρακολουθήσει ποτέ; Και επαναλαμβάνω δεν είναι μομφή προς την μειοψηφία, αλλά για όλους μας!
Μας απαγορεύει κανείς να συμμετέχουμε, μας αρνήθηκε κάποιος τη συμμετοχή; Συνέχεια προτείνουμε να
υπάρχει συμμετοχή απ’ όλες τις παρατάξεις. Ας μην μηδενίζουμε κάτι που μόνο καλό έχει να φέρει στον τόπο
μας. Δεν νομίζω να συμβαίνει πουθενά και σε κανέναν άλλο δήμο, πέρα από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” που
έχει πάγια θέση, δηλαδή το να μη δέχεται το δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον
τόπο του».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τη διακρατική πρόταση με τίτλο: «Solidarity 4 Heritage» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:
«Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Α. Εγκρίνουμε την υλοποίηση και τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην διακρατική πρόταση με τίτλο:
«Solidarity 4 Heritage» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος
2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας.
Β. Ορίζουμε συντονιστή του έργου τη δημοτική υπάλληλο Θεοδώρα Πατσιαβούδη.
Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
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Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς»: Ιωάννης Κασίδας και Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), για τους λόγους που προαναφέρονται.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον»: Ιωάννης
Αναστασίου και Αθανάσιος Ολύμπιος, για τους λόγους που προαναφέρονται.
Απουσίαζαν κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος οι δημοτικοί Σύμβουλοι Γρηγόριος Καλαγιάς και
Αθανάσιος Τριανταφύλλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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