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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7651 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

135/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 03: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο έργο:  «CREATE – Cooperation Raises Each 

Activities Through Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-

2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησή του. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

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, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
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Θέμα 03: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο έργο:  «CREATE – Cooperation Raises Each 

Activities Through Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-

2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησή του. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε ενδιαφέρον στη διακρατική πρόταση με τίτλο : «CREATE – Cooperation Raises 

Each Activities Through Europe» του Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, 

Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις πόλεων με επικεφαλής το Comitato Gemellaggio Gradoli από την Ιταλία. 

 

Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 615654-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-TT,  είναι 

χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.  

 

Σκοπός :  

Κυρίως αντικείμενο του έργου αποτελεί η συνεργασία σε περιόδους κρίσης για θέματα που απασχολούν τις 

τοπικές κοινωνίες όπως η ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Μέσω των δράσεων του έργου όπως 

ο διάλογος μεταξύ των εταίρων,  η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συζήτηση με ειδικούς, η 

πραγματοποίηση εργαστηρίων και δράσεων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στόχος είναι η 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, η εξεύρεση τρόπων καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων 

και η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας που θα στηρίξει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και θα 

συμβάλλει στην ομαλή ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες. 

Δράσεις :  

 

Το έργο περιλαμβάνει μία Διεθνή Συνάντηση που διεξάγεται στο Δήμο Gradoli στην Ιταλία από 18 έως 22 

Αυγούστου 2021. 

 

Εταίροι του έργου:  

1. Comitato Gemellaggio Gradoli, Ιταλία  – επικεφαλής εταίρος 

2. Δήμος Jevisovice, Τσεχία 

3. Δήμος Δερύνειας, Κύπρος 

4.          Δήμος Sacalaseni, Ρουμανία 

5. Δήμος Αγιάς , Ελλάδα 

6.          Δήμος Lordelo, Πορτογαλία 

7.          Δήμος Panevezys , Λιθουανία 

8.          Δήμος Arnot, Ουγγαρία 

 

Ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος ορίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται το πρόγραμμα 

«Ευρώπη για τους Πολίτες». 

 

Όλα τα έργα του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» διεξάγονται βάσει της Οδηγίας 

390/2014 (Council Regulation (EU) No 390/2014 of April 2014 establishing the “Europe for Citizens” 

programme for the period 2014 – 2020) 

 

Το έργο είναι 100% χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία 

της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 
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Περαιτέρω με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 4735/2020, καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 

22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 

(Α' 177), που όριζε την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υλοποίησης του έργου, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υλοποίηση του έργου 

«CREATE – Cooperation Raises Each Activities Through Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 

Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει κάθε σχετικό 

έγγραφο και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

Γ. Να ορίσετε συντονιστή του έργου. 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αναστασίου, μέλος της Επιτροπής: «Θα καταψηφίσω την εισήγηση γιατί διαφωνώ με τη 

φιλοσοφία αυτών των κρατικοδίαιτων προτάσεων. Δεν διαφωνώ με το έργο που γίνεται, προφανώς και 

κάνουν έργο οι άνθρωποι που ασχολούνται μ’ αυτό και το κάνουν πολύ υπεύθυνα». 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τη διακρατική πρόταση με τίτλο : «CREATE – Cooperation Raises Each Activities Through 

Europe» του Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 

Αδελφοποιήσεις πόλεων με επικεφαλής το Comitato Gemellaggio Gradoli από την Ιταλία, που 

εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 615654-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-TT,  είναι χρηματοδοτούμενη 

100% από την Ε.Ε και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση του έργου: «CREATE – Cooperation Raises Each Activities Through 

Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 

2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει κάθε σχετικό 

έγγραφο και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

3. Ορίζουμε συντονιστή του έργου τη δημοτική υπάλληλο Θεοδώρα Πατσιαβούδη.  

 

 

Καταψήφισε ο Ιωάννης Αναστασίου για τους λόγους που προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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