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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών Πέμπτη 29.08.2022, από 15:00 έως 22:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 03.10.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 10945 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

88/2022 
από το πρακτικό της 12ης/ 29.09.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Ορισμός τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωματικού του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή 

Δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-SUPPORTING YOUTH WORK 

AT THE MUNICIPAL LEVEL» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της 

νεολαίας και το European Solidarity Corps. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 29.09.2022, ώρα 19:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10579/25.09.2020 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 ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αναστασίου Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Κορδίλας Δημήτριος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Μακροβασίλης Βασίλειος 

8. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 9. Μπατζιόλας Ζάχος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Ντάγκας Νικόλαος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σωτηρίου Βασίλειος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αγγελάκας Ιωάννης 19. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

20. Γαλλής Γεώργιος 21. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Κρανιώτης Ευάγγελος 25. Μπαρμπέρης Πέτρος 

26. Τσιαγκάλης Νικόλαος 27. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 6Ο9ΜΩ6Ι-ΖΓ1



Σελίδα 2 από 5 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων Κοινοτήτων, που 

κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Ευάγγελος Λάμπρου 

(Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα : Ορισμός τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωματικού του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή 

Δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-SUPPORTING YOUTH WORK 

AT THE MUNICIPAL LEVEL» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της 

νεολαίας και το European Solidarity Corps. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011) Κοινής Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

«Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου: «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.ΝΕ.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ2508/Β/4.11.2011). 

3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 

2021 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Erasmus+: το Πρόγραμμα της Ένωσης για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 

No 1288/2013. 

4. Την υπ’ αριθ. 28163/Κ2/10.03.2021 (ΦΕΚ 989, Τεύχος Β ́/12.03.2021) Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως Εθνικό Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των 

Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps – ESC] προγραμματικής περιόδου 2021 – 

2027. 

5. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού αναφορικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the Erasmus + Programme) όπως 

αυτός εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2-12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ’ 

1605/2002 του Συμβουλίου. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.07.2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». και άλλες διατάξεις. Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.)». 
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8. Το Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α ́ 136), άρθρο 2 παρ. 23, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 23 Ν. 

4057/2012 (ΦΕΚ Α ́ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α ́ 159), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195). 

9. Την υπ’ αριθμ. 9433/584/18.07.2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

μας κοινοποίησε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας 

για τη συμμετοχή Δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-SUPPORTING 

YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ 

για τον τομέα της νεολαίας και το European Solidarity Corps, με αριθμό πρωτοκόλλου 660/4/22644. 

 

H Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local αποτελεί μια πρωτοβουλία μεταξύ των Εθνικών Μονάδων 

Συντονισμού των Προγραμμάτων για μακροχρόνια συνεργασία η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 με 

στόχο να βελτιώσει την ποιότητα του youth work σε τοπικό επίπεδο μέσω της αποτελεσματικής 

συνεργασίας μεταξύ όλων των πιθανών εμπλεκομένων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε επίπεδο των 

Δήμων στον τομέα της Νεολαίας. 

 

Το Europe Goes Local, αυτή τη στιγμή, αποτελείται από 200 μέλη από 120 Δήμους των χωρών που 

συμμετέχουν. Μέσω της Στρατηγικής Σύμπραξης, υλοποιούνται εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, δράσεις 

χαρτογράφησης και δραστηριότητες δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα οι Εθνικές Μονάδες 

Συντονισμού που εμπλέκονται στη Στρατηγική Σύμπραξη αναπτύσσουν, σε εθνικό επίπεδο, ένα πλάνο το 

οποίο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των μελών της εκάστοτε Εθνικής Ομάδας προωθώντας 

διαφορετικούς τύπους μαθησιακών ευκαιριών με διακρατική διάσταση. 

 

Στόχοι της εν λόγω Στρατηγικής Σύμπραξης είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια αναγνώρισης και να 

αναπτυχθεί η ποιότητα του youth work ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής για τη Νεολαία σε επίπεδο 

Δήμων, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του youth work σε επίπεδο Δήμων, να υποστηρίξει την 

συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού και των Δήμων για την ανάπτυξη στρατηγικής για 

τον τομέα του youth work αλλά και να συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του youth work ως μέρος της 

γενικότερης συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τον τομέα της 

Νεολαίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, European Solidarity Corps, και του Δικτύου 

Eurodesk. 

 

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus+ 2021-2027 αφορά τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της 

Νεολαίας και του Αθλητισμού. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 

2021 έως την31η Δεκεμβρίου 2027. Η ίδια περίοδος υλοποίησης ορίζεται και για το πρόγραμμα European 

Solidarity Corps. 

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη, μέσω της δια βίου μάθησης, της εκπαιδευτικής, 

επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

της νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, στην προαγωγή 

της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά. Το Πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, 

στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των υποκείμενων τομεακών θεματολογίων, προάγει τη συνεργασία 

στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στη στρατηγική της Ένωσης για τη νεολαία και αναπτύσσει την 

ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. 

 

Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ / Youth, μέσω των βασικών δράσεων του, είναι οι εξής: 

• Βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

νέων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της 

Ευρώπης και στην αγορά εργασίας, της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού 

διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αύξησης των ευκαιριών 

μαθησιακής κινητικότητας των νέων, των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας ή 
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των οργανώσεων και των στελεχών της νεολαίας, και μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του 

τομέα των νέων και της αγοράς εργασίας. 

• Η υποστήριξη της επαγγελματική ανάπτυξης των ενασχολούμενων με τη νεολαία (youth workers) 

και η κατά συνέπεια βελτίωση της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσα από δραστηριότητες κινητικότητας με μεθόδους μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης. 

• Η παροχή ευκαιριών για την συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και τη δημοκρατική ζωή και την 

επαφή τους με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

• Η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των οργανώσεων μέσα από συναφείς δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων των εταίρων τους, καθώς και στην αύξηση της 

ικανότητάς τους να λειτουργούν από κοινού στο διακρατικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων τους και μέσω ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδους, καθώς 

και ανταλλαγή και αντιμετώπιση ιδεών. Επιπρόσθετος στόχος είναι η υποστήριξη την ανάπτυξη, 

μεταφορά ή / και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών καθώς και υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών για 

την προώθηση της συνεργασίας, της μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενισχύει τη συμμετοχής νέων και φορέων σε 

προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, πρωτίστως εθελοντισμού, ως μέσο που 

ενισχύει τη συνοχή, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ενεργοποίηση των 

πολιτών στην Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας στην πράξη κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των 

ίσων ευκαιριών. Ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων 

των νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε 

δραστηριότητες αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές στην Ένωση και πέραν αυτής, και 

παράλληλα να βελτιώνει και να επικυρώνει δεόντως τις ικανότητές τους και να τους διευκολύνει να 

συμμετέχουν διαρκώς στα κοινά ως ενεργοί πολίτες. 

 

Το Πρόγραμμα στηρίζει δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 

παράδειγμα μέσω: 

• του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συνεργασία 

• της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, 

περιφερειακό ,εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο 

• της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, καθώς και τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης 

• της προσέγγισής τους με σκοπό τη συμμετοχή νέων με διαφορετικά υπόβαθρα 

• της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την 

αναγνώριση. 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος 

Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των συμβατικών 

του υποχρεώσεων και στοχεύοντας στην ποιοτική κι ενεργό εκπροσώπηση στην Στρατηγική Σύμπραξη, 

προχωράει στη σύσταση της Εθνικής Ομάδας Εργασίας τα μέλη της οποίας θα είναι εκπρόσωποι Δήμων της 

Ελλάδας. 

 

Σκοπός είναι οι επικείμενοι Δήμοι, μέσα από την Εθνική Ομάδα Εργασίας, να ενισχύσουν το youth work σε 

τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την εμπλοκή όλο και περισσότερων Δήμων στα Προγράμματα 

Erasmus+/Νεολαία & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» καθώς επίσης και την ενίσχυση της προβολής των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα και των αποτελεσμάτων αυτών. 

 

Παρακαλώ να αποφασίσετε για την έγκριση της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα, να εξουσιοδοτήσετε το 

Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και να ορίσετε τον τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου και 

τον αναπληρωτή του.  
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Για το θέμα καταγράφηκαν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

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

«Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία. Το Υπουργείο Παιδεία και οι Κυβερνήσεις υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ 

που σημαίνει περικοπή των δαπανών κι από την άλλη έρχονται να υλοποιήσουν προγράμματα προπαγάνδας 

υπέρ της παιδείας. Κάποια στιγμή αυτό το τραγικό φαινόμενο θα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι θέμα 

εκπροσώπων είναι η στάση μας απέναντι σ’ αυτές τις πρακτικές με τις οποίες διαφωνούμε και τις 

καταψηφίζουμε».  

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

ανέφερε τα εξής: «Θα καταψηφίσω την εισήγηση γιατί διαφωνώ με τη φιλοσοφία αυτών των προγραμμάτων». 

 

 

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 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τη 

συμμετοχή Δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-

SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL», 

- το Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus+ 2021-2027, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-

SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της νεολαίας και το European Solidarity Corps. 

 

2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.  

 

3. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή 

Δήμων της Ελλάδας στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-SUPPORTING YOUTH 

WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τον 

τομέα της νεολαίας και το European Solidarity Corps, τη δημοτική  υπάλληλο Θεοδώρα Πατσιαβούδη 

με αναπληρώτριά της την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Σοφία Καρανίκα. 

 

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

- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Κασίδας Ιωάννης 

(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου. 

- Ο Αναστασίου Ιωάννης, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2022. 
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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