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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
117/2016
από το πρακτικό της 11ης/ 29.07.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 4ο:

Λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως νέο Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη» και έγκριση της δαπάνης συμμετοχής.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 7073/25.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος1
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος2
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Μπεϊνάς Αντώνιος
24. Ριζούλης Στέφανος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης.
Προσήλθε με την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης.
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βάϊος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και
Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
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 4ο:

Λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως νέο Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη» και έγκριση της δαπάνης συμμετοχής.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού έχει ήδη ξεκινήσει η
νέα προγραμματική περίοδος 2014 - 2020.
Η αγωνία όλων των Αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως των υπαρκτών πολιτικών διαφορών που υπάρχουν, είναι
κοινή, τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για το θεσμό που υπηρετούμε. Βασικός μας στόχος παραμένει το
πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Ανασυγκρότησης της χώρας.
Για να μην αντιμετωπίσουμε, στο τέλος και αυτής της προγραμματικής περιόδου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει σε
όλες τις προηγούμενες, θα πρέπει, αυτή τη φορά, να προετοιμαστούμε εγκαίρως.
Το νέο ΕΣΠΑ είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην
προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, σε
δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.
Είναι αλήθεια ότι το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ δεν έχει ακόμα καθοριστεί, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται ιδιαιτέρα προβλήματα στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων, αλλά και να
υπάρχουν παράλληλα, πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Παρόλα αυτά, η γνώμη μας είναι ότι ο Δήμος μας πρέπει να «τρέξει», ώστε να αποκτήσει προβάδισμα και να
έχει ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιάσει.
Το μοντέλο των διαδημοτικών συνεργασιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός πολλαπλασιαστής ισχύος στην
προσπάθειά μας να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στις διεκδικήσεις μας και χρησιμότεροι στις τοπικές
κοινωνίες.
Η διαδημοτική συνεργασία, εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών αρχών που ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να
αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας
υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
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Έχοντας υπόψη τους σκοπούς, τους στόχους και το καταστατικό του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη, προτείνω να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις και να γίνει και ο Δήμος μας μέλος.
Γι’ αυτό χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια αίτηση εγγραφής η οποία συμπληρώνεται,
από τον Δήμαρχο.
Θεωρώ ότι τα οφέλη για το Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων θα είναι πολλά,
και κυρίως:
- Ο Δήμος θα πραγματοποιεί κοινές δράσεις ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας μέσω της αμοιβαίας
διαχείρισης των Δράσεων.
- Ο Δήμος θα αξιοποιήσει έναν πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό με εξειδικευμένο προσωπικό για
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
- Ο Δήμος θα υλοποιεί μελέτες, προγράμματα και έργα ανάπτυξης σε συνεργασία και συμπληρωματική
δράση με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα.
- Ο Δήμος θα επιτύχει την στήριξη των πολιτών και των φορέων τους σε μια προσπάθεια ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησής τους στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισμό
των ενεργειών για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Ο Δήμος θα συμμετέχει σε εθνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Σκοπού του Διαδημοτικού Δικτύου.
- Ο Δήμος θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
που του αντιστοιχούν και θα λαμβάνει αναλογικά, μερίδιο από τις εγκρινόμενες επιχορηγήσεις.
- Ο Δήμος θα αναπτύξει το Γραφείο Προγραμματισμού, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ώστε να
αξιοποιήσει τις εκατοντάδες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν
εδαφική συνεργασία.
- Ο Δήμος θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία, μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει
το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές σχολές, κλπ.
- Ο Δήμος θα μπορεί να παραλαμβάνει έτοιμα, προτυποποιημένα προγράμματα ή εκδηλώσεις που αφορούν
στην τοπική ανάπτυξη και να τα υλοποιεί σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του.
- Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει στήριξη από το Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη χορηγία
εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει και που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
- Ο Δήμος θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα
προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Πόλεων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως νέο Μέλος στο «Διαδημοτικό
Δίκτυο Πόλεων» και ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση πίστωσης έως 4.000,00€ ευρώ ετησίως
από τον Κ.Α. 00-6736.004 «Συμμετοχή Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» για την
κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής. Η πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωσή του».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Έχει σχέση με τα θέματα της ανάπτυξης κλπ. Τι θα κάνει το
Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων για την ανάπτυξη; Πρώτα απ’ όλα για ποια ανάπτυξη μιλάει και για ποιους;
Όπως λέει κι η εισήγηση ακροθιγώς, ούτε το πλαίσιο είναι καθορισμένο, ούτε και οι κατευθύνσεις. Απλά
αναφέρει χοντρικά για καινοτομίες, επιχειρηματικότητα κλπ. Στην ουσία όμως το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο.
Είναι το πλαίσιο που επιβάλει η Ε.Ε. στη λειτουργία των Δήμων και γενικότερα στο Ελληνικό Κράτος και
παντού. Είναι το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων της γαλέρας, του κόσμου που μαλώνει μεταξύ του για το
ποιος θα δουλέψει ή όχι, του κόσμου που βρίζει γιατί δεν βρίσκει δουλειά και του κόσμου της αγανάκτησης.
Είναι το πλαίσιο το οποίο δεν βασίζεται στις ανάγκες του κόσμου. Δεν έρχεται το ΕΣΠΑ το καινούργιο να
ρωτήσει, τι ανάγκες έχουν οι κάτοικοι του δήμου Αγιάς, να κάνουν τις προτάσεις τους και να τις υλοποιήσω.
Αντίθετα καθορίζει ότι θα είναι στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας κλπ, μεγάλες εκφράσεις,
αλλά αφήνει τις ανάγκες του κόσμου απ’ έξω. Τις ανάγκες για αγροτική οδοποιία, για καθαριότητα, για υγεία,
για παιδεία, για περίθαλψη και κοινωνική αλληλεγγύη, τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο που θα δημιουργηθεί, είναι
κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ. Στην ουσία μια άλλη μορφή ιδιωτικοποίησης, εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες και
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μάλιστα εργολαβικά και με πολιτική εργολαβία, όπου θα μπορεί ο κάθε Δήμαρχος ή αρχηγός παράταξης να το
παίζει καλός στον πολίτη, να του χτυπάει την πλάτη και να του λέει ότι τον βοηθάει και τον φροντίζει. Εάν δεν
υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο για την ανάπτυξη, όπου οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες θα προτείνουν τις
ανάγκες τους και αυτές θα υπάγονται σε χρηματοδότηση δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του λαού
τίποτα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να ψηφίζουμε έτσι αφηρημένα αυτά τα πλαίσια και δίκτυα, που παράγουν
αντιλαϊκές πολιτικές. Θα καταψηφίσουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 101 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννη Κασίδα,
- την απουσία από την αίθουσα των δημοτικών συμβούλων Ιωάννη Αναστασίου, Γρηγόριου Καλαγιά και
Γεώργιου Μασούρα,
- και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως νέο Μέλος στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων», με
ετήσια συνδρομή 4.000,00€. Η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
οικονομικού έτους με αναμόρφωσή του.
Β. Αναθέτουμε στο Δήμαρχο Αγιάς τις επιπλέον ενέργειες.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Απουσίαζαν κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Αναστασίου,
Γρηγόριος Καλαγιάς και Γεώργιος Μασούρας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

