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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Παρασκευή 30.07.2021, ώρα 16:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 8869 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

101/2021 
από το πρακτικό της 10ης/ 30.07.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση υλοποίησής της πρότασης «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 

URBACT III  2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 30.07.2021, ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου  8624/26.07.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.07.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαρμπέρης Πέτρος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Ευσταθίου Ηλίας 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κορδίλας Δημήτριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Γεώργιος Κούκας (Αγιάς). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 5ο :  Έγκριση υλοποίησής της πρότασης «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 

URBACT III  2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αγιάς συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή της διακρατικής πρότασης με τίτλο «Volunteering 

Cities+» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 2014-2020 και επικεφαλής εταίρο το Δήμο 

Αθηένο(Κύπρος). 

 

Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και συνολικό προϋπολογισμό 549.517,80€. Η 

χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς ανέρχεται σε 87.175,00€ και είναι χρηματοδοτούμενη κατά 85% από το 

ΕΣΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους. Έχει διάρκεια από 01.06.2021 έως 31.12.2022 και διεξάγεται στην 

Αγγλική γλώσσα.  

 

Σκοπός :  

Το έργο έχει σαν σκοπό τη μεταφορά ενός δικτύου συνεργασίας που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών 

μέσω της συνεργασίας διαφορετικών ηλικιακών ομάδων κυρίως εθελοντών και φορέων ώστε να βελτιωθεί 

η ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες. 

Συγκεκριμένα με το έργο «Volunteering Cities+» θα μεταφερθεί η Καλή Πρακτική Εθελοντισμού του 

Δήμου Αθηένου όπως αναπτύχθηκε στο έργο «Volunteering Cities» κατά την α΄φάση του Ευρ. 

Προγράμματος URBACT III. 

 

Η Καλή Πρακτική Εθελοντισμού του Δήμου Αθηένου έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

Ευρ. Προγράμματος URBACT III και περιλαμβάνει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω εθελοντικών 

κοινωνικών δράσεων με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων εντός της τοπικής κοινότητας. 

 

Δράσεις :  

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός URBACT Local Group με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων 

φορέων που θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου. 

 

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με  τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

Στα πλαίσια των δράσεων του έργου έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις:  

1. Δήμος  Αθηένου – Εναρκτήρια συνάντηση – Σεπτέμβριος 2021 

2. Δήμος Aljustrel – Νοέμβριος/Δεκέμβριος  2021 

3. Δήμος Banska Stiavnica – Μάρτιος/Απρίλιος 2022  

4. Δήμος Vilani – Ιούνιος/Ιούλιος 2022 

5. Δήμος Αγιάς – Σεπτέμβριος 2022 

6. Δήμος Αθηένου – Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2022 

 

Εταίροι του έργου:  

1. Δήμος Αθηένου (Κύπρος) – επικεφαλής εταίρος 

2. Δήμος Αγιάς (Ελλάδα) 

3. Δήμος Vilani (Λετονία) 

4. Δήμος Aljustrel (Πορτογαλία) 

5. Δήμος Banska Stiavnica (Σλοβακία) 

 

Παρακαλώ να αποφασίσετε για την έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος, να εξουσιοδοτήσετε το 

Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και να ορίσετε συντονιστή του έργου.  
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ανέφερε τα εξής: 

«Θεωρώ ότι όλες αυτές οι αναφορές είναι άκρως υποκριτικές. Αν είναι δυνατόν να συζητάμε για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και τον ανισοτήτων, στο πλαίσιο  της Ε.Ε., όταν πριν λίγες η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή συζητούσε το πώς θα προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κατώτατων μισθών και σε 

μείωση δαπανών για συντάξεις, κοινωνική περίθαλψη κλπ. Αυτά τα προγράμματα είναι για να ντύνουν με έναν 

μανδύα δήθεν ανθρωπισμού την Ε.Ε., στην ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και ταυτόχρονα με ένα ακόμα 

δόλωμα κάνουν συναντήσεις Δήμων για ανταλλαγή εμπειριών στο πως ακριβώς θα υλοποιούνται αυτές οι 

πολιτικές, έτσι ώστε και οι Δήμοι να γίνονται μέρος του συστήματος και δεύτεροι φοροεισπράκτορες ενώ ο 

λαός έχει πληρώσει το τίμημα για κοινωνικές υπηρεσίες, πρόνοια κι οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε ότι η Ε.Ε. 

δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ ανθρώπινο χαρακτήρα όσο είναι ένωση καπιταλιστικών Κρατών. Εμείς όλα αυτά 

τα θεωρούμε υποκριτικά και καταψηφίζουμε». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- την διακρατική πρόταση με τίτλο «Volunteering Cities+» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

URBACT III 2014-2020, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος: URBACT III  2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο τον 

Δήμο Αθηένου. 

 

2. Β. Ορίζουμε συντονιστή του έργου τη δημοτική υπάλληλο Θεοδώρα Πατσιαβούδη. 

 

3. Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού 

εγγράφου.  

 
Την εισήγηση καταψήφισαν, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας, οι 

δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και 

Βασίλειος Σωτηρίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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