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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 21.10.2022, από 13:30 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.10.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 12167 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

97/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 13ης/ 21.10.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «TOPS - Together in Order to Promote 

Solidarity» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 

Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.10.2022, ώρα 13:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

11786/17.10.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.10.2022) 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. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σωτηρίου Βασίλειος 

16. Τσιαγκάλης Νικόλαος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

19. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 20. Γαλλής Γεώργιος 

21. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 

23. Κατσιάβας Αστέριος 24. Μακροβασίλης Βασίλειος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: Ψ9ΟΩΩ6Ι-ΒΟΡ
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση  - 

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «TOPS - Together in Order to Promote 

Solidarity» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 

Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

Στα πλαίσια του έργου «TOPS - Together in Order to Promote Solidarity» του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων θα 

πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αγιάς η 2η Διεθνής Συνάντηση από 28 έως 31 Οκτωβρίου 2022. 

 

Καθώς ο  χρόνος διεξαγωγής των συναντήσεων του προγράμματος ορίζεται από τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και τον επικεφαλής εταίρο του έργου, κατόπιν της 

έκδοσης της πρόσκλησης για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνεται αναγκαία  η συζήτηση  του εν 

λόγω θέματος ως εκτάκτου στην παρούσα  συνεδρίαση. 

 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε 

συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης και για το λόγο αυτό σας καλώ 

να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις 

οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την στην Έγκριση 

συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «TOPS - Together in Order to Promote Solidarity» του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων 

και υλοποίησής της. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «TOPS - Together in Order to Promote 

Solidarity» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 

Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της. 

 

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

 

Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε ενδιαφέρον στη διακρατική πρόταση με τίτλο  «TOPS - Together in Order to 

Promote Solidarity» του Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 

Δίκτυα πόλεων με επικεφαλής το Δήμο Hernadkak από την Ουγγαρία. 

 

Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 621900-CITIZ-1-2020-1-HU-CITIZ-NT, είναι 

χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε. ,έχει διάρκεια 24 μήνες  και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Σκοπός: 

Το έργο έχει σαν σκοπό τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου δημοσίου διαλόγου στο επίκεντρο του 

οποίου θα βρίσκονται οι πολίτες και τα θέματα που τους απασχολούν ξεπερνώντας τα όρια, σπάζοντας τα 

«στεγανά» και απλώνοντας γέφυρες συνεργασίας και αλληλεγγύης που βασίζονται στις αξίες της ειρήνης, 

της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης. Οι εταίροι του έργου 

καλούνται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και μέσω του εθελοντισμού και της συνεργασίας να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα 

παθητικότητας και αρνητισμού. Μέσω του δικτύου συνεργασίας θα αναδείξουν τις κοινές αξίες που τους 

διέπουν και θα διατηρήσουν την κοινή ιστορική μνήμη. 

 

Δράσεις : Το έργο περιλαμβάνει μία  τοπική  συνάντηση σε κάθε χώρα που συμμετέχει και 5 Διεθνείς 

Συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών. 

 

Εταίροι του έργου: 

1. Δήμος Hernadkak(Ουγγαρία) – επικεφαλής εταίρος 

2. Δήμος Pomiechowek (Πολωνία) 

3. Δήμος Knin (Κροατία) 

4. Δήμος Androdoco (Ιταλία) 

5. Δήμος Twilight Community Group (Ιρλανδία) 

6. Δήμος Herceg Novi (Μαυροβούνιο) 

7. Kelmes Miesto Vietos Veiklos Grupe (Λιθουανία) 

8. Δήμος Pego (Ισπανία) 

9. Δήμος Chorvatsky Grob (Σλοβακία) 

10. Δήμος Αγιάς (Ελλάδα) 

11. Δήμος Amata (Λετονία) 

12. Balkanu Zieds Latvijas Un Balkanu Regiona Valstu Ekonomisko Un (Λετονία) 

13. Δήμος  Δερύνειας (Κύπρος) 

14. ΜΤÜ Töötuba Ratastel (Εσθονία) 

15. Development Center of Vojvodina (Σερβία) 

16. Δήμος Jevisovice (Τσεχία) 

17. Δήμος Gudja (Μάλτα) 

 

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) 

 

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

Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και να ορίσετε συντονιστή του έργου. 
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Για το θέμα έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

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

«Θεωρούμε προπαγανδιστικά όλα αυτά τα προγράμματα και τους τίτλους τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει 

Ευρώπη των πολιτών παρά μόνον Ευρώπη τον μονοπωλίων. Μόνο μέσα από άλλους τύπους κοινωνικών 

ομάδων μπορούν να συμβούν αυτά. Άλλωστε  η επιλογή των προσώπων που επιλέγονται για τη συμμετοχή σ’ 

αυτά τα προγράμματα δείχνει πολλά. Αν θέλατε πραγματικά να συμμετέχουν οι πολίτες των τοπικών 

κοινωνιών θα ζητούσατε την συνδρομή και συμμετοχή των φορέων της κάθε περιοχής και συγκεκριμένα των 

επαγγελματικών ενώσεων, των εμπορικών συλλόγων, των αγροτικών συλλόγων, των εργατικών σωματείων 

κλπ, ώστε έτσι να εκφράζεται το σύνολο των προβληματισμών και των διαθέσεων των κοινωνικών 

στρωμάτων και τάξεων της κάθε περιοχής. Επιμένουμε  στις θέσεις μας και 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.», 

- τη διακρατική πρόταση με τίτλο  «TOPS - Together in Order to Promote Solidarity» του 

Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στη διακρατική πρόταση με τίτλο  «TOPS - Together in 

Order to Promote Solidarity» του Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020», Σκέλος 2, 

Μέτρο 2.2 Δίκτυα πόλεων με επικεφαλής το Δήμο Hernadkak από την Ουγγαρία. 

 

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

 

3. 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»: Κασίδας Ιωάννης 

(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου. 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2022. 
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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