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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 29-6-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Εξέταση αίτησης περιοδικού «Άρδην» για την παραχώρηση
αιθουσών του Γυμνασίου Στομίου, το διάστημα 16-22 Ιουλίου 2012,
με σκοπό την πραγματοποίηση συνεδριακών συνδιασκέψεων.

Στην Αγιά σήμερα 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9357/25-6-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 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 διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
23. Βαλάρης Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
5. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
6. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
7. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
8. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
9. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
10. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
11. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
12. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
13. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
14. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
15. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
16. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
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, καθώς επίσης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος.
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 και εκπροσώπων του Συλλόγου
Γυναικών Ανατολής.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για το έργο: «Αύξηση ποσότητας νερού με την κατασκευή πέντε (5)
δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Αγιάς». (Εισήγηση: Αντώνιος Μπελιάς, Πρόεδρος
ΔΕΥΑ Αγιάς).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Θεάτρου Ομολίου και καθορισμός
τιμήματος. (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, δημοτικός σύμβουλος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σταθερής καντίνας
στην Αλβανού Ευμορφία του Αποστόλου. (Εισήγηση: Χρήστος Ξαφάρας,
Αντιδήμαρχος).
Θέμα 5ο ΕΗΔ: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αγιάς, για την αρδευτική
περίοδο 2012. (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
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Πριν τη συζήτηση παρακάτω του θέματος, της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος
ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την πρόσκληση του προέδρου της
τοπικής Κοινότητας Στομίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια
διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για
τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε
περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
άκυρη».
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Στομίου κ. Αγγελακόπουλο Ρίζο, που εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 1ο:

Εξέταση αίτησης περιοδικού «Άρδην» για την παραχώρηση
αιθουσών του Γυμνασίου Στομίου, το διάστημα 16-22 Ιουλίου 2012,
με σκοπό την πραγματοποίηση συνεδριακών συνδιασκέψεων.
«Θέτουμε υπόψη σας την με αριθμό πρωτοκόλλου 8915/18-6-2012 αίτηση του
περιοδικού «Άρδην»:
Περιοδικό Άρδην
Διοικητικό Συμβούλιο
Θεμιστοκλέους 37
Δήμου Αγιάς
106 77 Αθήνα
Καλυψώς Αλεξούλη 27
τηλ κέντρο: 210 3826319
Αγιά 40003 Θεσσαλία
email: perardin@gmail.com
info@dimosagias.gr
τηλ. 24943 50100 – 50123
fax: 24950 91273
Προς το Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς
Αιτούμαστε την παραχώρηση του περιφραγμένου χώρου που βρίσκεται έναντι του
Δημοτικού Κάμπινγκ Στομίου, καθώς και το κτήριο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτόν,
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε για τη διεξαγωγή της 7ης Πανελλαδικής
Συνάντησης του Περιοδικού μας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κατά την 3 η
εβδομάδα του Ιουλίου (16-22 Ιουλίου 2012).
Επίσης, αιτούμαστε την παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Στομίου, κατά το
τετραήμερο 19-22 Ιουλίου 2012, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τον κύριο όγκο
των συνεδριακών συνδιασκέψεων μας.
Θα θέλαμε επίσης, στο βαθμό που το επιθυμείτε και εσείς να οργανώσουμε από κοινού
την ημερίδα που προετοιμάζουμε με θέμα το παραγωγικό μοντέλο της Θεσσαλίας, με
συμμετοχή δημοσιογράφων και επιστημόνων από όλη την περιφέρεια.
Φιλικά,
Γεώργιος Κ. Καραμπελιάς
Εκδότης του περιοδικού Άρδην
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αίτηση αλλά και:
1. τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 185 του Ν.3856/2006 με τις οποίες
ορίζεται ότι: «1.Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται
να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο
ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και
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επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι
λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 2. Ομοίως με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
2. την υπ’ αριθμ.6/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
σύμφωνα με την οποία προτείνεται η παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του
Δημοτικού Σχολείου Στομίου,
σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του
Δημοτικού Σχολείου Στομίου, για το χρονικό διάστημα 16-22 Ιουλίου 2012, με σκοπό
την πραγματοποίηση συνεδριακών συνδιασκέψεων του περιοδικού «Άρδην», αφού
μέσα από αυτές προάγονται τα τοπικά συμφέροντα και προβάλλεται η περιοχή των
παραλιών του Στομίου και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας
Ευρυμενών».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε: «Εφόσον είναι Νομικό
Πρόσωπο το ψηφίζουμε».








Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου,
την υπ’ αριθμ.6/2012 απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 185 του Ν.3856/2006,
τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
την με αριθμό πρωτοκόλλου 8915/18-6-2012 αίτηση του περιοδικού «Άρδην»,
μέλους της εταιρείας «Εταιρεία Μελέτη Ελληνικού Πολιτισμού» - Ε.Μ.Ε.Π. και
την τοποθέτηση του κ. Πατσά Κυριάκου

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του Δημοτικού
Σχολείου Στομίου, που ανήκουν στο Δήμο Αγιάς, για το χρονικό διάστημα 16-22
Ιουλίου 2012, με σκοπό την πραγματοποίηση συνεδριακών συνδιασκέψεων του
περιοδικού «Άρδην», αφού κρίνει ότι προάγει τα τοπικά συμφέροντα και βοηθάει
στην προβολή της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

