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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 180/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 12ο: Έγκριση  υποβολή πρότασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα:  «Ευρώπη 
για  τους  πολίτες»  (2007-2013)  Μέτρο  1.2  -  δίκτυο 
αδελφοποιημένων ή συνεργαζόμενων πόλεων

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Γώγος  Γρηγόριος  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου,  κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, 
που  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 12ο: Έγκριση  υποβολή πρότασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα:  «Ευρώπη 
για  τους  πολίτες»  (2007-2013)  Μέτρο  1.2  -  δίκτυο 
αδελφοποιημένων ή συνεργαζόμενων πόλεων

«Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το  
Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013,  
το οποίο θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και  
οργανώσεων για την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά». 
Το πρόγραμμα:
 - προωθεί περαιτέρω τα οφέλη από την αξιοποίηση του θεσμού των αδελφοποιήσεων, των  
εταιρικών  σχέσεων  και  των  συμφωνιών  φιλίας  μεταξύ  ευρωπαϊκών  πόλεων,  θέτοντας  
προκλήσεις για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ρόλο της ως εμψυχωτή της τοπικής  
κοινωνίας για συμμετοχή της στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά δρώμενα,
- θέτει τις βάσεις για συναφείς μελλοντικές συνεργασίες, με συμμετοχή περισσότερων πόλεων  

σε  εθνικό  και  υπερεθνικό  επίπεδο,  σε  πιο  βιώσιμη  και  στέρεα  βάση,  με  συναφή  
θεματολογία αλλά και διαφορετική, ωστόσο κοινού ενδιαφέροντος και προαγωγής θεμάτων  
κρίσιμων για την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη των συνεργαζόμενων πόλεων 

- εξάρει την αντιδιακριτική συμπεριφορά καθώς κινείται μακριά από κάθε διαφοροποίηση  
λόγω  εθνοτικής  προέλευσης  ή  ηλικίας  και  αξιοποιεί  τόσο  την  πρόκληση  για  σχετική  
δραστηριοποίηση των νεαρών ηλικιών, όσο και τη συμμετοχή και κατάθεση εμπειρίας και  
δεξιοτήτων των ατόμων που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία για την αντοχή και το κουράγιο  
τους  απέναντι  στις  δυσκολίες  της  καθημερινότητας.  Έτσι  και  οι  μεγάλοι  βρίσκουν  τον  
χαμένο τους λόγο και ρόλο και οι μικρότεροι αξιόλογα πρότυπα

- προβάλλει την ικανότητα των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών  
που  έχουν  αναπτυγμένο  το  αίσθημα  της  ευρωπαϊκής  ταυτότητας  να  αναλάβουν  
πρωτοβουλίες και να προετοιμάσουν τις συνθήκες για νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους  
της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής επιτροπής, προκειμένου να προστατευθούν πολιτισμικά  
και πολιτιστικά προϊόντα κοινού ενδιαφέροντος και κοινών ιστορικών αρχών και αξιών  
μεταξύ των κρατών μελών.

Εθνικός  συντονιστής  του  προγράμματος  είναι  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  κ.  
Αντώνης Καρβούνης.

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  υποβάλλει  πρόταση  για  ένταξη  στο  μέτρο  1.2  -  δίκτυο 
αδελφοποιημένων ή συνεργαζόμενων πόλεων, του εν λόγω προγράμματος, καθώς αναφέρεται  
στον  τομέα  του  πολιτισμού  και  της  δημοκρατίας  και  ειδικότερα  στις  προσπάθειες  που  
καταβάλλονται σε όλη την ελληνική επικράτεια για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας.  
Υποστηρικτές, συνεργάτες και εταίρους σε αυτήν την πρωτοβουλία του Δήμου στέκονται φίλες  
ευρωπαϊκές πόλεις για τις οποίες συνδετικοί  κρίκοι  αποτελούν τα κοινά ενδιαφέροντα στον  
τομέα της ιστορίας, της οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής και της ανάπτυξης, όπως π.χ. οι  
πόλεις  της  Ιταλίας  στις  οποίες  έχει  αφήσει  ανεξίτηλο  το  στίγμα  του  ο  μυθικός  ήρωας  
Φιλοκτήτης, το Porto της Πορτογαλίας με το οποίο υπάρχει αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο του  
προγράμματος  Life,  το  Motone της  Ιταλίας  αδελφοποιημένο  δήμο  με  τον  πρώην  δήμο  
Μελιβοίας.

Η  πρόταση  εκτιμάται  έως  και  το  ποσό  των  εκατό  χιλιάδων  ευρώ  (100.000€),  με  
χρηματοδότηση 100% στο σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών του.
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Συνοπτικά  οι  εκδηλώσεις  που  θα  λάβουν  χώρα  είναι  1)  δημόσιες  συζητήσεις  για  τις  
θεμελιώδεις  αρχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  ενσαρκώνει  το  μυθικό  πρόσωπο  
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (μόχθος,  σκληρή προσπάθεια επιβίωσης στις  κακουχίες,  επιμονή,  υπομονή,  
θάρρος,  σεβασμός  στους  νόμους  κλπ)  2)  αναπαράσταση  του  διάπλου  του  Φιλοκτήτη,  3)  
εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία Α & Β εκπαιδευτικής βαθμίδας 4) τελετή λήξης. Σε όλες  
τις  εκδηλώσεις  θα  συμμετέχουν  ενεργά  προσκεκλημένοι  στην  Αγιά,  πολίτες  από  τις  
συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι:
1. την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  προς  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή-EACEA και  

συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013  
μέτρο  1.2»  για  χρηματοδότηση  (100%)  του  Δήμου  μας  για  υλοποίηση  
προγράμματος  στον  τομέα  του  Πολιτισμού  και  της  ανάδειξης  της  Ιστορίας  του  
τόπου μας. 

2. την εξουσιοδότησή μου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

˗ την εισήγηση του Δημάρχου,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010 και
˗ την αρνητική ψήφο του κου Μαρούδα Ρίζου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.  Εγκρίνει την  υποβολή  πρότασης  του  Δήμου  Αγιάς  προς  την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή-EACEA για ένταξη στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2007-
2013  Μέτρο  1.2  -  δίκτυο  αδελφοποιημένων  ή  συνεργαζόμενων  πόλεων 
χρηματοδοτούμενη  εκατό  τοις  εκατό  (100%),  με  αναφορά  στον  τομέα  του 
Πολιτισμού και της ανάδειξης της Ιστορίας του τόπου μας.

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

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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