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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 15-6-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 2
ο
 Ε.Η.Δ.:  Αποδοχή του ποσού των 135.000€ από το πρόγραμμα «FOCUS: Stimulating new forms 

of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy», μετά από 

αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Αγιάς στον Οργανισμό EACEA της Ε.Ε. και εγκρίθηκε με 

100% χρηματοδότηση για να το υλοποιήσει ως επικεφαλής με όλες τις δράσεις να 

γίνονται στα όρια του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 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 5785/10-6-2015 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. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Ζιούλη Αναστασία 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 
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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.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

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

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

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: 

 

Θέμα 2
ο
 Ε.Η.Δ.:  Αποδοχή του ποσού των 135.000€ από το πρόγραμμα «FOCUS: Stimulating new forms 

of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy», μετά από 

αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Αγιάς στον Οργανισμό EACEA της Ε.Ε. και εγκρίθηκε με 

100% χρηματοδότηση για να το υλοποιήσει ως επικεφαλής με όλες τις δράσεις να 

γίνονται στα όρια του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 μετά 

από πρόταση του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. 

Σωτήρη Μάρκου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Στα πλαίσια της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα  Europe of Citizens του  οργανισμού της EACEA,  ο 

δήμος Αγιάς υπέβαλε πρόγραμμα με τίτλο «FOCUS: Stimulating new forms of active civic participation 

through focus on Social and Solidarity Economy» 

 

Ο δήμος μας πέτυχε να εγκριθεί στα 20 καλύτερα προγράμματα τα οποία και θα λάβουν χρηματοδότηση (σε 

σύνολο 400 περίπου που υποβλήθηκαν από όλες τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το πρόγραμμα 

επιχορηγείται με το ποσό των 135.000 ευρώ σε ποσοστό 100% από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EACEA 

(Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού με έδρα στις Βρυξέλες, 

οργανισμός με δική του νομική υπόσταση που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Commission) στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»/ “Europe for citizens” 

 

Το πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς  “FOCUS” – “Stimulating new forms of active civic participation through 

focus on Social and Solidarity Economy” εξυπηρετεί την ιδιαίτερα επιτακτική στις μέρες μας ανάγκη για 

μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη της ενωμένης Ευρώπης. 

 

Ειδικότερα, το Δίκτυο των δέκα (10) ευρωπαϊκών πόλεων που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος: 

 

1. προωθεί περαιτέρω τη συζήτηση και το διαπολιτισμικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και για το 

είδος της Ευρώπης που επιθυμούν οι πολίτες, όχι μόνο αυτοί που υποστηρίζουν την ιδέα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, αλλά ιδίως εκείνοι που την απορρίπτουν, την αμφισβητούν ή θέτουν σκληρά ερωτήματα για 

το έργο και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

 

2. διερευνά νέους τρόπους υποκίνησης των πολιτών για συμμετοχή σε δράσεις που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της. 
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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 01.07.2015 – 29.02.2016 

Εταίροι του έργου: 

- Δήμος  Αγιάς,   Ελλάδα,   Κύριος εισηγητής και Συντονιστής του έργου 

- Δήμος  Ραμπ,    Κροατία 

- Δήμος  Πόρτο,  Πορτογαλία 

- Περιφέρεια  Βόρειας Κορσικής,  Γαλλία 

- Κοινότητα  Μοντόνε,  Ιταλία 

- Τοπικό Συμβούλιο  Μεντίνα,  Μάλτα 

- Δήμος  Δρομολαξιάς – Μενεού,  Κύπρος 

- Δήμος  Ρόντα,  Ισπανία 

- Δήμος  Κέιλα,  Εσθονία 

- Δήμος  Γκάλγουεϊ,  Ιρλανδία 

Τόπος διεξαγωγής:  

Στην Αγιά, κύρια διοργανώτρια πόλη, θα πραγματοποιηθούν οι 4 εκδηλώσεις του προγράμματος. Στις πόλεις – 

εταίρους θα λάβουν χώρα δράσεις προετοιμασίας του προγράμματος, συντονισμού για την άρτια υλοποίηση 

του και δημοσιότητας κατά το διάστημα που προηγείται της έναρξης των εκδηλώσεων (01/07 - 31/07/2015) 

αλλά και μετά την ολοκλήρωση του (01/01 - 29/02/2016). 

Εκδηλώσεις: 

1η   εκδήλωση: 01/08 – 15/09/2015 

2η
  εκδήλωση: 15/09 – 31/10/2015 

3η
  εκδήλωση: 01/11 – 15/12/2015 

4η
  εκδήλωση: 15/12/2015 – 31/12/2016 

 

Καλούμε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

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

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε κάνει παρόμοιες τοποθετήσεις γι αυτού του είδους τα 

προγράμματα. Αρνούμαστε να συμμετέχουμε ή να ψηφίζουμε στο να υλοποιούνται προγράμματα, τα οποία δεν 

έχουν κανέναν μα κανέναν άλλο ρόλο και λόγο, απλά αποτελούν προπαγανδιστική μέθοδο για αλλοίωση 

συνειδήσεων. Ρωτήθηκε ποτέ ο λαός πως θέλει την Ευρώπη; Γνωρίζετε εσείς για τη Στρατηγική Ευρώπη 

2020, για το Σύμφωνο για την Ανταγωνιστικότητα και Σταθερότητας, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τη Συνθήκη 

της Λισσαβόνας κι όλα αυτά; Σας ρώτησαν ποτέ εσάς; Ρωτήθηκαν οι εργαζόμενοι και ο λαός πως θέλουν την 

Ευρώπη; Μπόρεσαν ποτέ με άποψη τους και συζητήσεις οι λαοί να διαμορφώσουν άποψη; Όχι. Είναι κλειστά 

κέντρα, είναι το Eurogroup, η Commission κλπ. μη εκλεγμένα, που καθορίζουν τη πορεία και τη στρατηγική 

της Ε.Ε. Και από την άλλη πλευρά με πηχυαίους τίτλους μας σου λένε για την Ευρώπη όλων των πολιτών, να 

συνδιαμορφώσουμε άποψη ,ιδιαίτερα αυτοί που διαφωνούν, για το ποιά Ευρώπη θέλουμε κλπ. 

Αυτό που με λυπεί ακόμη περισσότερο είναι ότι δεν βλέπω καμιά διάθεση και κανενός εδώ να σταθεί σ’ αυτά 

τα ζητήματα. Και ειδικά από ανθρώπους που έχουν καταβολές από χώρους που είχαν προβληματισμό κάποτε 

για αυτά τα ζητήματα, που θα έπρεπε να στέκονται πιο αυστηρά στο τι υλοποιούμε και τι όχι. Θεωρούμε την 

υλοποίηση κι αυτού του προγράμματος. Γιατί είναι καθαρά υποκριτικό και προπαγανδιστικό». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. 

Σωτήρη Μάρκου, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

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

- την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα, 

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς, ως επικεφαλής, στη διακρατική πρόταση με τίτλο 

«Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy» με 

ακρωνύμιο FOCUS, του Προγράμματος  Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα 

πόλεων, το οποίο χρηματοδοτείται  σε ποσοστό 100% από την Ε.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Αποδέχεται το ποσό των 135.000,00€ από το πρόγραμμα «FOCUS: Stimulating new forms of active civic 

participation through focus on Social and Solidarity Economy», με σκοπό την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 

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

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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