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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο .-

Παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες
λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».

Αριθμός Απόφασης 213/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 4ο .-

Παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες
λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».

Αριθμός Απόφασης 213/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
της πλειοψηφίας κος Ιωάννης Αργυρούλης και έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου τα εξής:
«Με το υπαριθμ.993/τΒ/26-05-2011 ΦΕΚ, με το οποίο συστάθηκε στο Δήμο μας η
Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «Καλυψώ», ορίζεται ως έδρα της
επιχείρησης η Αγιά. Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζεται και ο σκοπός λειτουργίας της Επιχείρησης
ανά τομέα. Στην Επιχείρηση λειτουργεί ο τομέας Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης καθώς και ο τομέας Παιδείας.
Μέσα από τον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης εκτελούνται τα
προγράμματα των «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, Μελιβοίας,
Λακέρειας και Αγιάς και από τον τομέα Παιδείας λειτουργεί η Μουσική Σχολή. Για την
σωστή και εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων και την λειτουργία της Σχολής θα
πρέπει να παραχωρηθεί η χρήση γραφείων σε δημοτικά κτήρια ως εξής:
 Για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών να παραχωρηθεί
αίθουσα στο δημοτικό κατάστημα της πρώην Κοινότητας Καρίτσας.
 Για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας να παραχωρηθεί
αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο του πρώην Δήμου Μελιβοίας.
 Για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας να παραχωρηθεί
αίθουσα στο δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Λακέρειας.
 Για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Αγιάς να παραχωρηθεί αίθουσα
στο δημοτικό κατάστημα παραπλεύρως της Κεντρικής Πλατείας Αγιάς.
 Για την Μουσική Σχολή να παραχωρηθεί κτήριο στο κεντρικό χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων παραπλεύρως της Κεντρικής Πλατείας Αγιάς.
Οι παραχωρήσεις των παραπάνω χώρων θα είναι επ' αόριστο και θα ανακληθούν
με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν παραστεί ανάγκη.
Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 185
του Ν. 3463/06 και της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24, εισηγούμαι
όπως με απόφασή μας να παραχωρηθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι όπως
ακριβώς καθορίστηκαν».
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Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Ιωάννη Αργυρούλη,
2. τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06,
3. τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 και
4. τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήση δημοτικών κτιρίων στην Κοινωφελή
Επιχείρηση «Καλυψώ», με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών της και συγκεκριμένα:
 Για τη στέγαση των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών παραχωρεί την αίθουσα στο δημοτικό
κατάστημα της πρώην Κοινότητας Καρίτσας.
 Για τη στέγαση των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας παραχωρεί την αίθουσα στο παλιό δημοτικό
σχολείο του πρώην Δήμου Μελιβοίας.
 Για τη στέγαση των υπηρεσιών του προγράμματος Δημοτικής Ενότητας
Λακέρειας παραχωρεί την αίθουσα στο δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου
Λακέρειας.
 Για τη στέγαση των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Δημοτικής Ενότητας Αγιάς παραχωρεί την αίθουσα στο δημοτικό κατάστημα
παραπλεύρως της κεντρικής πλατείας Αγιάς.
 Για την στέγαση των υπηρεσιών της Μουσικής Σχολής παραχωρεί την αίθουσα
στον κεντρικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων παραπλεύρως της κεντρικής
πλατείας Αγιάς.
2. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

