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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
173/2017
από το πρακτικό της 14ης/ 24.10.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 1ο:

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 24.10.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10631/20.10.2017 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. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Κασίδας Ιωάννης1
10. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας
11. Μπάτσικας Βασίλειος
2
12. Μπεϊνάς Αντώνιος
13. Ολύμπιος Αθανάσιος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκαπέτης Αντώνιος
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Λέτσιος Βασίλειος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μασούρας Γεώργιος
26. Σκαρκάλης Χρήστος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1
2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Νικόλαος
Κοσμάς (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
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 1ο:

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική
επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική
επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του
προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση,
δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος
που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
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β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το
δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για
την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων
οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης
συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται
από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του
ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που
εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7)
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία
και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική
επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της
αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα
θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς
και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.»
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που
δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς,
σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα
ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17)
ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.
Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους
δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος
πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
Ο Δήμος Αγιάς με διαρκής ανοιχτή πρόσκληση στον τοπικό τύπο, η οποία αναρτήθηκε και στην
ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του δήμου και δημότες που
επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση
τους.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι φορείς που σας έχουν δοθεί με την εισήγηση και
όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξει του άρθρου 76 του Ν.3852/10 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την εγκύκλιο 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.,
- τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές
τους,
- την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Συγκροτούμε την επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς, ως ακολούθως:
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας
ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς ορίζεται ως
ακολούθως:
1. Το Επιμελητήριο Λάρισας με εκπρόσωπό του τον Ντάγκα Νικόλαο και αναπληρωτή του τον Μπίτση
Νικόλαο
2. Ο Περιβαλλοντικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης με εκπρόσωπό του την Βασιλική Μουκούλη και
αναπληρωτή της την Γρίβα Ελένη
3. Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων με εκπρόσωπό του τον Γαλλή Δημήτριο και αναπληρωτή του την
Μαγδαληνή Χόντου.
4. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Βελίκας – Σωτηρίτσας με εκπρόσωπό του τον Τζουβάρα Δημήτριο και
αναπληρωτή του τον Βούρτουρα Στέφανο.
5. Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Ερμής» με εκπρόσωπό του τον Ριζούλη Θεόδωρο και αναπληρωτή του τον
Ζέϊκο Κωνσταντίνο.
6. Ο Αθλητικός Όμιλος «Δωτιέας» με εκπρόσωπό του τον Γουργιώτη Γρηγόρη και αναπληρωτή του τον
Τσότσα Ευάγγελο.
7. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείο Αγιάς με εκπρόσωπό του την Γκλέτου
Μαρία και αναπληρωτή της την Μπεϊνά Ευαγγελία.
8. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ομολίου με εκπρόσωπό του την Μαρία Αλή Χαν και αναπληρωτή της την
Πακρινιώτη Αθηνά.
9. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αγιάς με εκπρόσωπό του τον Γαλάνη Λάμπρο και αναπληρωτή του τον
Βαλάρη Αντώνιο.
10. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγιάς με εκπρόσωπό του τον Χαύδα Αθανάσιο και αναπληρωτή του τον
Αργυρούλη Βασίλη
11. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοπύργου με εκπρόσωπό του την Παπαϊωάννου Σταματία και
αναπληρωτή της τον Γιάγκο Γιάννη
12. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Όμηρος» με εκπρόσωπό του τον Κρανιώτη Ευάγγελο και αναπληρωτή του
τον Λουκανίκα Νεκτάριο.
13. Ο Σύλλογος Γυναικών Αγιάς με εκπρόσωπό του την Παπακώστα Βάϊα και αναπληρωτή της την
Μπαρμπάτση Μαρία
14. Ο Σύλλογος Γυναικών Ποταμιάς με εκπρόσωπο την Μαγαζιώτη Λεμονιά και αναπληρωτή της την
Τζαβέλα Ευανθία.
15. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολιτών με εκπρόσωπό του τον Λιαράτσικα Περικλή και αναπληρωτή του
τον Γαλάνη Μαρίνο
16. Ο Πολιτιστικό Σύλλογος Σκληθριωτών με εκπρόσωπό του τον Γουργιώτη Γεώργιο και αναπληρωτή του
τον Γεροφώτη Γεώργιο
17. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοβρύσου με εκπρόσωπό του τον Χατζούλη Μιλτιάδη και αναπληρωτή
του την Λαμπρούλη Ιουλία
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18. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς «Μιλτιάδης Δάλλας» με εκπρόσωπό του τον Βαλάρη
Βασίλη και αναπληρωτή του τον Σκάνδαλο Σωτήριο
19. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Νομού Λάρισας με εκπρόσωπό του τον Ευσταθίου Ηλία και
αναπληρωτή του τον Καλαγιά Γρηγόριο
20. Ο Γεωπονικός Σύλλογος Νομού Λάρισας με εκπρόσωπό του τον Ηλία Νασιάρα και αναπληρωτή του
τον Σοφολόγη Δημήτριο
21. Ο Σύλλογος Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου με εκπρόσωπό του τον Καρνάβα Χρήστο και αναπληρωτή
του την Παπαδούλη Ευαγγελία
22. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας με εκπρόσωπό του τον Παρασκευά Θωμά και αναπληρωτή του τον
Σαπουνά Κωνσταντίνο
23. Ο Σύλλογος Γυναικών Αετολόφου με εκπρόσωπό του την Τζουβάρα Αικατερίνη, και αναπληρωτή της
την Μαντζάνα Αντιγόνη.
24. Το ΤΕΕ.-Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας με εκπρόσωπό του τον Παπαγεωργίου Νικόλαο, και
αναπληρωτή του τον Λουκανίκα Γεώργιο.
25. Ο Φιλοκτήτης Μελιβοίας με εκπρόσωπό του τον Βαλάρης Γρηγόριος, και αναπληρωτή του τον Τόλιο
Απόστολο.
26. Γκοντογιάννης Γεώργιος, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Γαρόφλο Δημήτριο.
27. Μανίκας Ευάγγελος, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Αρχοντή Αχιλλέα.
28. Φλούδας Ηλίας, δημότης με αναπληρωτή του τη δημότισσα Μαυρογιάννη Γεωργία.
29. Δαχτάρης Στυλιανός, δημότης με αναπληρωτή του τη δημότισσα Πολυμέρου Φανή.
30. Συράκης Γεώργιος, δημότης με αναπληρωτή του τον Γεωργοβίτσα Δημήτριο.
31. Μπάτσικας Στέφανος, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Μπικάκη Μιχάλη.
32. Χαλιαμπάλιας Ρίζος, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη Τσιάρα Αντώνιο.
33. Αργυρούλη Φωτεινή, δημότισσα με αναπληρωτή της τον δημότη Δεληζώνα Αθανάσιο.
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και λήγει
στις 31.08.2019.
Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

Λήξη συνεδρίασης: Τρίτη 24/10/2017, ώρα 21:35

