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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο .-

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με τη Μη
Κυβερνητική – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μήτις Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης» για τη
συμμετοχή στην πρόταση «Σύσταση και Λειτουργία του
Ινστιτούτο του Αιώνα» του προγράμματος Life+.

Αριθμός Απόφασης 187/2011
Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη
Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
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. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σιμούλης Θωμάς
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
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 ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με
τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, διότι η παραχώρηση του χώρου που αιτείται ο ανωτέρω αφορά τη
διεξαγωγή εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή 14/8/2011.
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 3ο .-

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με τη Μη
Κυβερνητική – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μήτις Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης» για τη
συμμετοχή στην πρόταση «Σύσταση και Λειτουργία του
Ινστιτούτο του Αιώνα» του προγράμματος Life+.

Αριθμός Απόφασης 187/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
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«Σε πρόταση που υποβάλλει το Εθνικό Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος» σε
συνεργασία με το «Μήτις - Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης» στο
πρόγραμμα Life+ προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου μας.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συμμετοχή στην πρόταση «Σύσταση και
Λειτουργία του Ινστιτούτο του Αιώνα» του προγράμματος Life+ .
Η συμμετοχή του Δήμου συνίσταται στο να παρέχει τη «φυσική» εγκατάσταση
των διαφόρων υποδομών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία και υλοποίηση
δραστηριοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Για τη παροχή αυτή, εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, προβλέπεται στον
προϋπολογισμό αποζημίωση περίπου 50.000 ευρώ για μια 3ετία.
Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 2
του άρθρου 185 του ΔΚΚ που ορίζουν ότι:
«2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν
αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συμφέροντα».
Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση του αντικειμένου και του σκοπού της
πρότασης από τον κ. Ανδρέα Ανδριόπουλο εκπρόσωπο της Μη Κυβερνητικής – Μη
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης: «Μήτις - Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής
Συνείδησης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.
Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι όλες οι «Οι Μη Κυβερνητικές – Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις» χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση, από την Ε.Ε.
κλπ.. Μάλιστα μια απ’ αυτές για να εισπράξει τα χρήματα παρουσίασε ως δράση τη
λειτουργία Ελληνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού στη Βολιβία. Φυσικά και
καταψηφίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μπούμε ως Δήμος στη λογική ότι οι
ΜΚΟ πρέπει να πάρουν αυτές τα χρήματα που θα μπορούσε να πάρει ο Δήμος. Τέλος
όσον αφορά το περιβάλλον πάγια θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κρατικός
φορέας διαχείρισής του, αλλά και των προβλημάτων γύρω από το θέμα αυτό».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος που είπε: «Απλά θα ήθελα
να πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις συγκεκριμένες οργανώσεις από κάποιες
εμπειρίες, που δεν θα ήθελα να αναφέρω και γι αυτό θα δηλώσω παρών».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς που είπε: «Είμαι κάθετα αντίθετος με τη φιλοσοφία
και τη λειτουργία των συγκεκριμένων οργανώσεων και για το λόγο αυτό θα
καταψηφίσω».
Τέλος ο Δήμαρχος είπε τα εξής: «Τι στιγμή που η χώρα μας λειτουργεί με ένα
συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, άσχετα αν συμφωνούμε μ’ αυτό ή όχι, εμείς
προτείνουμε τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί πιστεύουμε ότι θα
βοηθήσει την τοπική κοινωνία μας σε πολλά μέτωπα και όχι μόνο ως προς το
περιβάλλον».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
1. την εισήγηση του Δημάρχου,
2. την αναλυτική παρουσίαση του εκπροσώπου της Μη Κυβερνητικής – Μη
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης: «Μήτις - Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής
Συνείδησης»,
3. τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και
4. τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 185 του ΔΚΚ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην πρόταση που υποβάλλει το Εθνικό Κέντρο
Ερευνών «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το «Μήτις - Παγκόσμιο Δίκτυο
Ανθρωπιστικής Συνείδησης» στο πρόγραμμα Life+.
2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συμμετοχή στην πρόταση «Σύσταση και
Λειτουργία του Ινστιτούτο του Αιώνα» του προγράμματος Life+ .
3. Η συμμετοχή του Δήμου συνίσταται στο να παρέχει τη «φυσική» εγκατάσταση
των διαφόρων υποδομών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία και υλοποίηση
δραστηριοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
4. Για τη παροχή αυτή, προβλέπεται στον προϋπολογισμό του προγράμματος,
αποζημίωση υπέρ του Δήμου περίπου 50.000 ευρώ για μια 3ετία.
5. Ο καθορισμός των εγκαταστάσεων, που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του
προγράμματος, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 185 του
ΔΚΚ και θα καθορισθούν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
συνεργασίας.
Καταψήφισαν την πρόταση της δημοτικής αρχής οι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος και
Σιμούλης Θωμάς για τους λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή τους, ενώ ο
κος Βατζιάς Αντίγονος δήλωσε παρών για τους λόγους που καταγράφονται στην
τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

