ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ6Ι-ΡΕ0
Σελίδα 1 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
18/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2ης/ 30-1-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 15ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα Κοινωφελής ΕργασίαΣτήριξη Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας.

Στην Αγιά σήμερα 30/1/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.114226/1/2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 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:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος
15. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
6. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
Απόντες
7. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
8. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
9. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Σπανός Ιωάννης, η Προϊστάμενη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζιώκα, ο
ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Δημήτριος Γκαλιάκης και ο Προϊστάμενος
τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας», σε δημόσια – δασική
έκταση».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης της Ανώνυμης Εταιρίας
του Δήμου Αγιάς με την επωνυμία: «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
Αγιάς», στο πρόγραμμα Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης
(ΤΟΠΣΑ)».
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του εισηγητή, την
απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του παρακάτω θέματος:
Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013 για την χρηματοδότηση της πράξης «Στήριξη του Μ.Π.Σ. Αγιωτών Μ. Δάλλας με
την προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 15ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα Κοινωφελής ΕργασίαΣτήριξη Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στo
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Στα πλαίσια της υπ’ αρ. 38 πρόσκλησης για «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» (Άξονας προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση») και κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που
υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. για τη «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», για
τον Δήμο Αγιάς, ως συμπράττων φορέας, έχουν αξιολογηθεί θετικά ενέργειες για την
απασχόληση 90 ατόμων σε σύνολο 554 ατόμων που προτάθηκαν με την απόφαση
168/8-7-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου μας, για την υλοποίηση δράσεων
κοινωφελούς χαρακτήρα με τους παρακάτω Δικαιούχους: 1) ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 60 άτομα
( Δήμος Αγιάς: 40 άτομα και ΔΕΥΑ Αγιάς: 20 άτομα), β) Ελληνικός Οργανισμός
Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.): 30 άτομα.
Για τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» με
τους προαναφερόμενους Δικαιούχους, εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή
κάθε σχετικού εγγράφου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι:
Α) τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως συμπράττοντα φορέα στην υπ’ αρ. 38 πρόσκληση
«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Άξονας προτεραιότητας 7:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση») και κατόπιν της διαδικασίας
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. για
τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα»
με δικαιούχους:
1. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 60 άτομα Αναλυτικότερα:
a. Δήμος Αγιάς: 40 άτομα
b. ΔΕΥΑ Αγιάς: 20 άτομα
2. Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.): 30 άτομα
Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου»
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας κ. Αργύρης Νικόλαος
που είπε «Καταψηφίζω διότι ότι οι Δήμοι πρέπει να πάρουν μόνιμο προσωπικό».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι
αυτή τη στιγμή είναι 863.131, χωρίς να υπολογίζονται τα δίωρα, τετράωρα,
εβδομαδιαία κλπ., τα οποία είναι άλλες 400.000 περίπου. Δηλαδή έχουμε 1.280.000
ανέργους ή μισοάνεργους στην Ελλάδα. Και αφού αυτές οι πολιτικές των πράσινων και
μπλε κυβερνήσεων μας οδήγησαν σ’ αυτή την ανεργία, προσπαθούν τώρα να καλύψουν
ανάγκες τους με 35.000 ανέργους πουλώντας τους ψεύτικη πεντάμηνη ελπίδα με 625€.
Βάζουν τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπά τους μπροστά, αφού πρώτα τους έχουν
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κόψει τις χρηματοδοτήσεις, όχι για να βοηθήσουν τους άνεργους αλλά για την
πρόσληψη δωρεάν εργατικού δυναμικό ουσιαστικά.
Αντί να κάνουν προσλήψεις μόνιμου και εκπαιδευμένου προσωπικού στους Δήμους,
που θα παράγει έργο ουσιαστικό και σε μόνιμη βάση, βρίσκουν τα πεντάμηνα. Δίνουν
δηλαδή μια ελπίδα σε κάποια παιδιά και σε πέντε μήνες τα πετάνε στο δρόμο.
Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» αυτό το θεωρούμε αντιδεοντολογικό και
αντιδημοκρατικό, καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή και το ρόλο που παίζουν σ’ αυτό η
Γ.Σ.Ε.Ε. και οι Κυβερνήσεις διαχρονικά αλλά και Ε.Ε., αφού από κει ξεκίνησαν όλα με
τις συμφωνίες του Μάαστριχτ και λέμε ότι όλοι οι άνεργοι θα πρέπει να παίρνουν
επιδόματος ανεργίας 1.120€ μέχρι να βρουν εργασία.
Αυτή τη στιγμή σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος. Τουλάχιστον να
μην μας πλασάρουν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας.
Ξέρω ότι θα το ψηφίσετε, αλλά σκεφτείτε ότι αύριο θα είναι τα παιδιά μας που θα
αντιμετωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, θα το βρούμε μπροστά μας, γι’
αυτό και προτείνουμε ο δικός μας Δήμος να πει όχι στην εφαρμογή του προγράμματος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση του Δημάρχου,
 Την υπ’ αριθμ.168/2011 απόφασή του,
 το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και
 τις τοποθετήσεις των κ.κ. Αργύρη Νικόλαου και Μαρούδα Ρίζου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 19 υπέρ και 2 κατά)
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως συμπράττοντα φορέα στην υπ’ αρ. 38
πρόσκληση «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Άξονας
προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση») και κατόπιν
της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ΕΥΔ
Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. για τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», με δικαιούχους:
1. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 60 άτομα και αναλυτικότερα:
a. Δήμος Αγιάς: 40 άτομα και
b. ΔΕΥΑ Αγιάς: 20 άτομα
2. Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.): 30 άτομα.
Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Αργύρης Νικόλαος και Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

