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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 16-2-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 9
ο
:  Έγκριση μετάβασης 10μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στη Μάλτα  τον 

Ιούνιο 2015 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα: 

«AEN_Authentic Europe».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος   

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 1

 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Βατζιάς Αντίγονος
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Απόντες 

24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 25. Καλαγιάς Γρηγόριος 

26. Μασούρας Γεώργιος 27. Ολύμπιος Αθανάσιος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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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 κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος 

(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος 

(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, στον τομέα Αθλητισμού, Νεολαίας και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Σωτήριος Μάρκου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 133/2014 (ΑΔΑ:6Β3ΤΩ6Ι-ΔΥΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

συμμετοχή του Δήμου μας στη διακρατική πρόταση με τίτλο «Authentic Europe Network» με 

ακρωνύμιο AEN με επικεφαλής το Δήμο Strumyani Βουλγαρίας, του Προγράμματος: Ευρώπη για τους 

Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων, http://efc.ypes.gr/?page_id=30. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η 4η εκδήλωση στις 04-06 Ιουνίου 

2015, στο Naxxar της Μάλτας, στην οποία προτείνουμε να μεταβεί 10μελής αντιπροσωπεία του Δήμου 

Αγιάς στην οποία θα συμμετάσχουν δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των δημοτικών παρατάξεων, 

υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Η δαπάνη 

είναι χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε.». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το λεγόμενο και 

αποπροσανατολιστικά ονομαζόμενο "Ευρώπη για τους πολίτες". Στην ουσία μέσα από τέτοιου είδους 

προγράμματα γίνονται δύο πράγματα. Ένα, δημιουργούμε κάποιον μικρό τζίρο σε αεροπορικές και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και συμφέροντα και δεύτερον, δημαγωγούμε και παραπλανούμε τον κόσμο 

για μια Ευρώπη όλων των Ευρωπαίων και όλων των πολιτών. Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

είναι Ευρώπη ούτε των λαών, ούτε των πολιτών, ούτε όλων των Ευρωπαίων. Και το βλέπουμε ακόμα 

και σήμερα που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ν’ αλλάξει. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει είναι Ένωση των μονοπωλίων, των τραπεζιτών και των 

εφοπλιστών. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους προγράμματα που 
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είναι στην ουσία παραπλανητικά και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους προγράμματα 

που χρησιμοποιούν τέτοιους παραπλανητικούς όρους. Ακριβώς τέτοιου είδους είναι τα αυτά 

προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να κάνει επενδύσεις σε έργα υποδομών, δεν δέχεται να 

υπάρξουν στα προγράμματά της δαπάνες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, θυμηθείτε τι έγινε 

στην Άρτα, στον Έβρο και παντού, όμως κάνει δαπάνες για να διαπαιδαγωγεί τον κόσμο, ώστε να 

έχουν τζίρο οι αεροπορικές και οι ξενοδοχειακές εταιρείες. Και θα πρέπει και οι παρατάξεις και οι 

δημοτικοί Σύμβουλοι που τόσο χαλαρά δηλώνουν συμμετοχή, για να κάνουν τα ταξιδάκια τους, να μη 

νομιμοποιούν αυτού του είδους τις δραστηριότητες και να μην δέχονται σαν πολιτικοί υπάλληλοι του 

συστήματος να έχουν απολαβές, γιατί στην ουσία αυτό γίνεστε κύριοι με τη συμμετοχή σας σ’ αυτά τα 

ταξιδάκια, γίνεστε υπάλληλοι του συστήματος και παίρνετε μια στοιχειώδη απολαβή απ’ αυτό το σάπιο 

σύστημα. Διαφωνούμε, καταψηφίζουμε και θα το θέσουμε και στον κόσμο δημόσια». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρκου Σωτήριου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 133/2014 (ΑΔΑ:6Β3ΤΩ6Ι-ΔΥΕ) απόφασή του, 

- τη διακρατική πρόταση με τίτλο: «AEN _Authentic Europe», 

- την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδα 

Ιωάννη, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τη μετάβαση 10μελούς αποστολής του Δήμου Αγιάς στο Naxxar της Μάλτας, στις 4 έως 6 

Ιουνίου 2015 και στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα «AEN_Authentic 

Europe». Η αποστολή θα αποτελείται από δημοτικούς Συμβούλους, υπηρεσιακούς παράγοντες και 

εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγιάς. Τα έξοδα της αποστολής 

καλύπτονται αποκλειστικά από το πρόγραμμα «AEN _Authentic Europe» το οποίο χρηματοδοτείται 

εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020,  

Σκέλος 2,  Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων". 

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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