
Σελίδα 1 από 3 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 11.06.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 5724 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

111/2019 
από το πρακτικό της 7ης/ 10.06.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  6ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «YOUROPE:Joining paths to build a 

better perception of Europe» 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 Δευτέρα 10-06-2019, ώρα 19:00 (07:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 5558/06-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου 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. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Ζιούλη Αναστασία 

6. Κούκας Γεώργιος 7. Μασούρας Γεώργιος1 

8. Μπάτσικας Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Ολύμπιος Αθανάσιος2 11. Ριζούλης Στέφανος 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Τσιώνης Αστέριος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος3  

Απόντες 

17. Αγγελακόπουλος Ρίζος 18. Αναστασίου Ιωάννης 

19. Βατζιάς Αντίγονος 20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

21. Καλαγιάς Γρηγόριος 22. Κασίδας Ιωάννης 

23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 24. Μπεϊνάς Αντώνιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκαπέτης Αντώνιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 11ου  της ημερήσιας διάταξης. 
2 Προσήλθε στη συζήτηση του 11ου  της ημερήσιας διάταξης. 
3 Απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «YOUROPE:Joining paths to build a 

better perception of Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,  όπως αυτό συμπληρώθηκε με το  

άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4257/2014, με τα οποία ορίζεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των 

εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 

θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 

για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» και το εισηγήθηκε ο Ιωάννης 

Αργυρούλης, εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου 

Αθλητισμού, Νεολαίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Πολιτισμού και Τουρισμού που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε ενδιαφέρον στη διακρατική πρόταση με τίτλο «YOUROPE:Joining paths to 

build a better perception of Europe» του Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, 

Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων με επικεφαλής το Δήμο Altea από την Ισπανία. 

 

Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 600690-CITIZ-1-2018-1-ES-CITIZ-NT και συνολικό 

προϋπολογισμό 148.680,00€ χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε. Έχει διάρκεια 24 μήνες  από 

30.07.2018 έως 28.10.2020 και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.  

 

Σκοπός :  

Σκοπός του έργου είναι να μελετήσει την στάση των νέων απέναντι στο φαινόμενο του Ευρωσκεπτικισμού 

και του ρόλου της Ε.Ε. εν γένει, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε.  

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας παρατηρείται έξαρση των διαμαρτυριών και των ακραίων αντιδράσεων 

εντός της Ε.Ε., οι οποίες έχουν οδηγήσει ακόμα και σε ενέργειες με άγνωστες συνέπειες (βλ. Brexit). Το 

έργο  «YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe» προτίθεται να δώσει βήμα και 

φωνή στις νεότερες γενιές ώστε να εκφράσουν κι αυτές τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, 

μέσω οκτώ συνολικά ανοιχτών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 

περιοχές.  

 

Δράσεις :  

Το έργο περιλαμβάνει μία  τοπική  συνάντηση σε κάθε χώρα που συμμετέχει. 

Εταίροι του έργου:  

1. Δήμος Altea (Ισπανία) – επικεφαλής εταίρος 

2. Autokreacja Foundation (Πολωνία) 

3. Δήμος Noto (Ιταλία) 

4. Δήμος Αγιάς (Ελλάδα) 

5. Bulgarian Youth Association (Βουλγαρία) 

6. Civil Resource Center (Σλοβενία) 

7. Δήμος Αθηένου (Κύπρος) 

8. Finnova Foundation (Βέλγιο) 

 

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης του Δημ. Συμβουλίου.  
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Ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος ορίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται το πρόγραμμα 

«Ευρώπη για τους Πολίτες». 

 

Όλα τα έργα του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» διεξάγονται βάσει της Οδηγίας 

390/2014 (Council Regulation (EU) No 390/2014 of April 2014 establishing the “Europe for Citizens” 

programme for the period 2014 – 2020) 

 

Το έργο «YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe» διεξάγεται πριν τον χρόνο 

ανάληψης καθηκόντων του  νέου Δημ. Συμβουλίου.  

 

Είναι 100% χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 

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 εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Γραφείου Αθλητισμού, Νεολαίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Πολιτισμού και Τουρισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,  όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρου 1 παρ. 

2 του ν. 4257/2014  (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.», 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την πρόταση με τίτλο «YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe» του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα 

πόλεων, 
- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στη διακρατική πρόταση με τίτλο «YOUROPE:Joining 

paths to build a better perception of Europe» του Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, 

Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων, με επικεφαλής το Δήμο Altea από την Ισπανία, 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.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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