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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
πρακτικού 18ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 30ο : Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγιάς, ετών
2012-2014.
Αριθμός Απόφασης 286/2011
Στην Αγιά σήμερα 25/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1826221/11/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεοδώρου που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου, επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
21. Συρακούλης Γεώργιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ. Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε
πριν τη διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, διαμαρτυρόμενος για την
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και η δημοτική
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα
Ελένη.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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 και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση τον υπ’ αριθμ. 17/2011, 42/2011, 45/2011 και 51/2011
αποφάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» με θέμα: Αναμόρφωση
προϋπολογισμού.
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα
της συνεδρίασης: 1ο ΕΗΔ, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο,
18ο,19ο, 1ο, 3ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 30ο, 29ο ημερήσιας
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη σειρά
που συζητήθηκε, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο δημοτικός σύμβουλος κος
Καψάλης Βασίλειος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 30ο : Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγιάς, ετών
2012-2014.
Αριθμός Απόφασης 286/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο που έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με
την παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α):
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»
Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007
τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ.
αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και
κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»
Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’)
ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός
προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης.»
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007
τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ
213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων
προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου,
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των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των
δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με
την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες
του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο
υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο
δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του
συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν
διαδημοτικών συνεργασιών.
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο
δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού,
τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010),
και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες,
με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή
ηλεκτρονικά.»
Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα
μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος
του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με
τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις
προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το
επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των
αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της
περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει
εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και
τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»
Με βάση τα παραπάνω πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τα συμβούλια όλων των
τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και της Δημοτικής ενότητας Αγιάς και καταγράψαμε τις
δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.
Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου αφού συγκέντρωσε τα
απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του,
καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του
δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις
προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου, συνέταξε σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή με
έγγραφό της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2011 απόφασή της το σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση
και ψήφιση.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
Δήμου».
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Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:
«Κύριοι συνάδελφοι το επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμόζεται στα πλαίσια εφαρμογής και
τη φιλοσοφία του Καλλικράτη και στη φιλοσοφία του με την οποία ως παράταξη
είμαστε κάθετα αντίθετοι και θα καταψηφίσουμε την εισήγηση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
• την εισήγηση του Δημάρχου κου Αντώνη Γκουντάρα,
• την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. β’ άρθρο 63, τις παρ.4 και 5 του άρθρου
86 του Ν.3852/2010,
• τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως
τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’),
• την υπ’ αριθ.6/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το
σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας όψη και το σχέδιο
στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο συνέταξε η υπηρεσία προγραμματισμού
συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών
προσώπων του, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για
τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου,
• την υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση
ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. και
• την τοποθέτηση του κου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ψηφίζει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αγιάς, όπως αυτό εμφανίζεται
στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί
δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται
προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
Μειοψήφισε ο κ. Ρίζος Μαρούδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 286/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

