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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29/03/2019 ώρα 21:25. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.04.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 2943 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

48/2019 
από το πρακτικό της 5ης/ 29.03.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ζωής, σε συνεργασία με το Κ.Π. ΟΚΑΝΑ 

Λάρισας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29-03-2019, ώρα 18:30 (6:30 

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

πρωτοκόλλου 2670/25-03-2019 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. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μασούρας Γεώργιος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαπέτης Αντώνιος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

20. Αναστασίου Ιωάννης 21. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Μπάτσικας Βασίλειος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

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), Καραφέριας 

Αχιλλέας (Ανατολής), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε: ο υπηρεσιακός παράγοντας Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ζωής, σε συνεργασία με το Κ.Π. ΟΚΑΝΑ 

Λάρισας. 

 

Το θέμα, μετά από την παρουσίαση της Ευαγγελίας Λιακούλη, Προέδρου του Κέντρο Πρόληψης Λάρισας - 

ΟΚΑΝΑ «ΟΡΦΕΑΣ», εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας - ΟΚΑΝΑ «ΟΡΦΕΑΣ»  είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος 

δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή  της αυτοδιοίκησης, καθώς και  των παραγωγικών και επιστημονικών 

φορέων και συλλόγων του νομού. 

 

Ο Δήμος μας είναι εταίρος του Κέντρου Πρόληψης και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του.  

 

Στόχος του Κέντρου Πρόληψης είναι μέσα από στοχευμένες δράσεις να εκπονήσει και εφαρμόσει πολιτικές 

πρόληψης στον γενικό πληθυσμό, να δημιουργήσει ομάδες και να τις εκπαιδεύσει σε ζητήματα πρόληψης 

και να προσφέρει στήριξη στις ευάλωτες ομάδες των πολιτών καθώς και σε ειδικές ομάδες -στόχου.  

 

Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας ΟΚΑΝΑ, προχώρησε σε νέες δράσεις, με πολιτικές 

εξωστρέφειας, πέρα από τα  στενά όρια άσκησης της υγειονομικής κοινωνικής περιφερειακής πολιτικής, για 

την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.  

 

Στα πλαίσια αυτά, σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  δημιούργησε το «Εργαστήρι Ζωής», που 

εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό κοινωνικό πόλο, αναπτύσσοντας μια δυναμική που αξιολογείται απόλυτα 

θετικά στην Ελλάδα και πλέον στην Ευρώπη .    

 

Το Εργαστήρι φιλοξενείται σήμερα σε ένα μοναδικής αξίας διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της 

Λάρισας, σηματοδοτώντας έτσι τη λειτουργία ενός χώρου δημιουργίας, μέσα σε ένα μνημείο της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

 

Η μοναδικότητα του «Εργαστηρίου Ζωής» είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχό του στην Ελλάδα ή στην 

Ευρώπη, καθώς πρόκειται για  μια νέα κοινωνική δομή που συστάθηκε από «το μηδέν», με οδικό χάρτη, με 

στοχοθέτηση του αντικειμένου, με στελέχωσή του, με διασφάλιση της χρηματοδότησής του από την 

Περιφέρεια και με κατοχύρωση της επιστημονικής του αρτιότητας, με ειδικούς επιστήμονες, θεματικούς και 

κοινωνικούς.  

 

Η δομή αυτή κέρδισε από την αρχή το ενδιαφέρον της ελληνικής και ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας 

και βραβεύτηκε πρόσφατα με το βραβείο Πρόληψης Pompidou 2018 του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια 

πολύ μεγάλη διάκριση, από έναν ισχυρό και σοβαρό όμιλο, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 

εξελίξεις. 
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Το Εργαστήρι Ζωής σήμερα, λειτουργεί με  εννέα θεματικά αντικείμενα (Μουσική-Ρυθμό-Χορό, Θέατρο 

Ενηλίκων- Παιδιών, Εικαστικά, Ιστορία και Πολιτισμό, Φωτογραφία, Παραμύθι, Εθελοντισμό, Τμήμα Mix 

tape, Δημιουργική Γραφή), τα οποία εκτείνονται σε 29 τμήματα και αφορούν περίπου 550 συμμετέχοντες, 

όλων των ηλικιών.  

 

Είναι ένα «στέκι ζωής» στο οποίο παράγονται καθημερινά γεγονότα,  στα οποία συμμετέχουν παιδιά, 

έφηβοι και ενήλικες με στόχο να αναδειχθεί η δύναμη της δημιουργίας και η πρόληψη να βρει γόνιμο 

έδαφος μέσα από την Τέχνη.  

 

Πρόκειται για μια  συλλογική προσπάθεια που στοχεύει να προσφέρει ποιότητα  στη ζωή των πολιτών και 

κυρίως των παιδιών μας, ενώ αποτελεί υποχρέωση της αυτοδιοίκησης η οποία οφείλει να καινοτομεί και να 

ενισχύει παρόμοιες προσπάθειες. 

 

Ο Δήμος μας, εκδήλωσε από την αρχή το μεγάλο ενδιαφέρον μας για το θέμα αυτό και σε συνέργεια με το 

Κέντρο Πρόληψης, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους υπόλοιπους φορείς-εταίρους, αποφασίστηκε να 

επεκταθεί η λειτουργία του Εργαστηρίου Ζωής και να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματά του 

σε κάθε δήμο, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες,  ακόμη και σε αυτούς που κατοικούν  σε 

απομονωμένες περιοχές. 

  

Στα πλαίσια της κοινής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του 

Κέντρου Πρόληψης και του Δήμου Τυρνάβου, ο δήμος μας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την 

ευκαιρία και να δημιουργήσει τμήματα του Εργαστηρίου, με οργανωτική στήριξη και προγραμματισμό του 

Κέντρου Πρόληψης, χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υποχρέωση του Δήμου να 

διασφαλίσει το χώρο και τα λειτουργικά έξοδα του χώρου. 

   

Κατόπιν αυτών και με την πεποίθηση ότι η αυτοδιοίκηση, τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχει χρέος 

να στηρίζει μέσα από το έργο της όλους όσους νιώθουν περισσότερο ευάλωτοι και τείνουν να καταφύγουν 

στις ουσίες και στα μέσα που τους προσφέρουν την ψευδαίσθηση της διαφυγής, αλλά και να εφοδιάζει  τα 

παιδιά και τους νέους μας με όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις των καιρών, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 

1) Την έγκριση της σύμπραξης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΚΠ Λάρισας ΟΚΑΝΑ, για την 

δημιουργία τμημάτων του Εργαστηρίου Ζωής στο Δήμο Αγιάς.   

2) Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης του έργου 

από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οργανωτικής και επιστημονικής στήριξης από το ΚΠ Λάρισας –

ΟΚΑΝΑ και διασφάλισης του χώρου από το δήμο και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς  για 

την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου και την παρουσίαση της Προέδρου του Κέντρο Πρόληψης Λάρισας - 

ΟΚΑΝΑ «ΟΡΦΕΑΣ», 

- τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Την έγκριση της σύμπραξης του Δήμου Αγιάς με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κ.Π. Λάρισας 

ΟΚΑΝΑ, για την δημιουργία τμημάτων του Εργαστηρίου Ζωής στο Δήμο Αγιάς.  
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2. Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης του έργου 

από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οργανωτικής και επιστημονικής στήριξης από το Κ.Π. Λάρισας –

ΟΚΑΝΑ και διασφάλισης του χώρου από το δήμο και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς  για την 

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2019. 
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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