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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

144/2020

12ης/

από το πρακτικό της
05.10.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 13ο :

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς.

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9892/01.10.2020 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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος
9.
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Σωτηρίου Βασίλειος
23.
24.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
25.
26.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27.
Κασίδας Ιωάννης

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας
Κατσιάβας Αστέριος
Κορδίλας Δημήτριος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δήμητρας και Μαρμαρίνης.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 21:50.

ΑΔΑ: Ω8ΤΦΩ6Ι-73Ε

Σελίδα 2 από 6

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 13ο :

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών
αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας
της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι' και
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού
των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ
των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε
δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από
τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου
πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι
από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της
επιτροπής.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι,
οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι
πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων
(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση,
μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης
του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό
συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την
επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης
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συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον
πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77
του ν. 4172/2013 (Α' 167).
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου
προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς
συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α' έως θ' της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που
συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα
μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια
διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό
συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική
επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της
αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου,
δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της
επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να
λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και
εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.
6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή
επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις
διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των
πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020 επισημαίνεται ότι η απαρίθμηση των φορέων στο άρθρο
76 του Ν.3852/10 είναι ενδεικτική, από το οποίο συνάγεται ότι για τη νόμιμη συγκρότησή της δεν είναι
απαραίτητος ο ορισμός εκπροσώπων από κάθε αναφερόμενο φορέα/σύλλογο ή αναφερόμενη ένωση.
Για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης των ανωτέρω φορέων/οργανώσεων/συλλόγων, οι
οποίοι υφίστανται και δρουν στον δήμο, ο Δήμαρχος απευθύνει πρόσκληση περί ορισμού εκπροσώπων τους
ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) εντός οριζόμενης προθεσμίας. Για λόγους δε ευρείας δημοσιότητας
η πρόσκληση μπορεί να αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου, αποτελώντας τεκμήριο γνώσης των
ενδιαφερομένων για την υποβολή των προτάσεων τους. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που δεν
προταθούν 25 κατ’ ελάχιστον μέλη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημότες), τότε δεν συγκροτείται η
επιτροπή.
Σε περίπτωση που ορισμένος φορέας δεν υποδείξει εκπρόσωπο στο συλλογικό όργανο, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης από το όργανο που το συγκροτεί, αυτό συγκροτείται νομίμως, εφόσον έχει εγκαίρως ζητηθεί
εγγράφως η υπόδειξή του και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
Περαιτέρω, επισημαίνεται η υποχρέωση των φορέων περί πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ.1 β' του
άρθρου 6 του ν.2839/2000, όπως ισχύει, ήτοι της τήρησης της προβλεπόμενης κατά φύλο ποσόστωσης κατά
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης. Ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων
προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται
είναι πάνω από ένα (1). Συγκρότηση συλλογικού οργάνου χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης
θεωρείται μη νόμιμη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο
σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή.
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Τέλος, σημειώνεται ότι οι αποφάσεις συγκρότησης των ως άνω συλλογικών οργάνων, ήτοι οι διοικητικές
πράξεις με τις οποίες καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα απαρτίσουν τα εν λόγω συλλογικά
όργανα της διοίκησης, είναι πράξεις ατομικές και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο
νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Οποιοσδήποτε, ωστόσο, έχει έννομο συμφέρον
δύναται να υποβάλει ειδική διοικητική προσφυγή κατά αυτών, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
227 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Επισημαίνεται δε ότι ως ατομικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιεύονται
στο οικείο δημοτικό κατάστημα καθώς και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος
«Δι@γεια».
Ο Δήμος Αγιάς με την από 4/12/2019 δημοσίευση ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο η οποία αναρτήθηκε και
στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να
συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς:
1. Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης
2. Εκπρόσωπος Γυμναστικού Συλλόγου «Ερμής»
3. Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Δωτιέας»
4. Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Χείμαρρος Μαρμαρίνης»
5. Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Φιλοκτήτης» Μελιβοίας
6. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου
7. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείο
8. Εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων
9. Εκπρόσωπος οικισμού Αλεξανδρινής
10. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοπύργου
11. Εκπρόσωπος Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλατιάς Άμμου
12. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «Όμηρος»
13. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Αγιάς
14. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Ποταμιάς
15. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολιτών
16. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοβρύσου
17. Εκπρόσωπος Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς «Μιλτιάδης Δάλλας»
18. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου
19. Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Βελίκας «Φιλοκτήτης»
20. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς – Σκήτης
21. Εκπρόσωπος Συλλόγου Καταστημαρχών Παραλίας Ν. Λάρισας
22. Εκπρόσωπος Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Τ.Ε. / Νομαρχιακό
Τμήμα Λάρισας
23. Εκπρόσωπος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας
24. Εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λάρισας
25. Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Βελίκας «Μελίβοια»
Επιπλέον, με την από 4/12/2019 πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, κλήθηκαν οι
δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν
στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.
Διενεργήθηκε κλήρωση στις 05/10/2020 μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο δημοτών και
κληρώθηκαν να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δημότες, ως εξής:
1. Αρχοντής Αχιλλέας του Ευθυμίου
2. Γιανναρός Τριαντάφυλλος του Αλεξίου
3. Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου
4. Μακροβασίλης Σπυρίδων του Βασιλείου
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Πλατσά Αντωνία του Σωτηρίου
Πολυμέρου Φανή του Βασιλείου
Ρήγας Νικόλαος του Θεοδώρου
Χατζούλης Θεόδωρος του Σπυρίδωνα

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018,
- τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές
τους,
- την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία ο Καλαγιάς Γρηγόριος, επικεφαλής της παράταξης
«Δώτιο Πεδίο», δήλωσε «Παρών»,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Συστήνουμε επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς, ως ακολούθως:
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς ορίζεται ως
ακολούθως:
1. Μουκούλη Βασιλική, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης με αναπληρώτριά
της την Κορμού - Κρίκα Ελπίδα.
2. Κων/νος Ζέϊκος Εκπρόσωπος Γυμναστικού Συλλόγου «Ερμής» με τον αναπληρωτή του που θα ορίζεται
εγγράφως κατά περίπτωση.
3. Καφανέλης Κυριάκος Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Δωτιέας» με αναπληρωτή του τον Γκαραβέλη
Σωτήριο.
4. Συρακούλης Κλεάνθης Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Χείμαρρος Μαρμαρίνης» με αναπληρωτή του
τον Κούσουλα Δημήτριο.
5. Τόλιος Απόστολος Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Φιλοκτήτης» Μελιβοίας με αναπληρωτή του τον
Δουβώρη Δημήτριο.
6. Βουνάτσου Στέλλα Εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου με
αναπληρώτριά της την Καλαπαναγιώτη Ζωγραφούλα.
7. Τσακνάκη Ευδοξία Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείο Αγιάς
με αναπληρώτριά της την Οικονόμου Φωτεινή.
8. Τσιαγκάλης Νικόλαος Εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων με αναπληρωτή του
τον Κατσιανίκο Αντώνιο.
9. Κίτσιος Ηλίας Εκπρόσωπος οικισμού Αλεξανδρινής με αναπληρωτή του τον Γερασόπουλο
Κωνσταντίνο.
10. Παπαϊωάννου Σταματία Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοπύργου με τον αναπληρωτή του
που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση.
11. Τσιαμπαλής Χρήστος Εκπρόσωπος Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλατιάς Άμμου με αναπληρωτή του τον
Δήμκο Αθανάσιο.
12. Κρανιώτης Ευάγγελος Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «Όμηρος» με αναπληρωτή του τον
Λουκανίκα Νεκτάριο.
13. Χατζή Βαΐτσα Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Αγιάς με αναπληρώτριά της την Μπαρμπάτση Μαρία.
14. Μαγαζιώτη Λεμονιά Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Ποταμιάς με την αναπληρώτριά της που θα
ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση.
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15. Ουλής Ιωάννης Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολιτών με αναπληρώτριά του την
Γκουσγκούνη Αικατερίνη.
16. Χατζούλης Μιλτιάδης Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοβρύσου με αναπληρώτριά του την
Χατζούλη Ιουλία.
17. Βαλάρης Βασίλειος Εκπρόσωπος Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς «Μιλτιάδης Δάλλας» με
αναπληρωτή του τον Σκάνδαλο Σωτήριο.
18. Τσιάρα Ανδρομάχη Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου με
αναπληρώτριά του την Δεληαργύρη Βασιλική.
19. Χατζοπούλου Αντωνία Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Βελίκας «Φιλοκτήτης» με αναπληρώτριά
της την Ζιάκα Ευθυμία.
20. Μανίκας Ευάγγελος Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς – Σκήτης με αναπληρωτή του
τον Δημούλη Αθανάσιο.
21. Ηλιάδης Δημήτριος Εκπρόσωπος Συλλόγου Καταστημαρχών Παραλίας Ν. Λάρισας με αναπληρωτή του
τον Κανδυλάρη Βασίλειο.
22. Βαρτάλας Γεώργιος Εκπρόσωπος Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Τ.Ε. /
Νομαρχιακό Τμήμα Λάρισας με τον αναπληρωτή του που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση.
23. Γρουσόπουλος Χρήστος Εκπρόσωπος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας με αναπληρωτή του τον Ζαχαρή
Αλέξανδρο.
24. Δημήτρης Γκόβαρης Εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λάρισας με αναπληρώτριά του την
Τσακνάκη Ευδοξία.
25. Γιαννακού Μαρία Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Βελίκας «Μελίβοια» με αναπληρώτριά της την
Ζαρογιάννη Μαριάννα.
26. Αρχοντής Αχιλλέας του Ευθυμίου, δημότης
27. Γιανναρός Τριαντάφυλλος του Αλεξίου, δημότης
28. Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου, δημότης
29. Μακροβασίλης Σπυρίδων του Βασιλείου, δημότης
30. Πλατσά Αντωνία του Σωτηρίου, δημότης
31. Πολυμέρου Φανή του Βασιλείου, δημότης
32. Ρήγας Νικόλαος του Θεοδώρου, δημότης
33. Χατζούλης Θεόδωρος του Σπυρίδωνα, δημότης
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών
αρχών.
Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

