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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
82/2017
ης
από το πρακτικό της 9 / 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 10ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «EYES - European Youth Evolving
Society» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2,
Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της.
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 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 10ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «EYES - European Youth Evolving
Society» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2,
Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Ιωάννης Αργυρούλης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Ο Δήμος Αγιάς εκδήλωσε ενδιαφέρον στη διακρατική πρόταση με τίτλο «EYES – European Youth
Evolving Society» με επικεφαλής το Δήμο Jablonna Πολωνίας του Προγράμματος: Ευρώπη για τους
Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων.
Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό αναφοράς 582818-CITIZ-1-2016-2-PL-CITIZ-TT και συνολικό
προϋπολογισμό 25.000€ χρηματοδοτούμενη 100% από την Ε.Ε. Έχει διάρκεια από 29 Μαΐου έως 3
Ιουνίου 2017 και διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.
Σκοπός :
Κυρίως θέμα του προγράμματος είναι η κοινωνική συμμετοχή των νέων στις μέρες μας στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω καινοτόμων
στρατηγικών ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση της ανεργίας
και ιδιαιτέρως αυτής των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Το έργο στοχεύει στο να φέρει κοντά πολίτες
και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από 7 διαφορετικές χώρες που θα παρουσιάσουν την καθημερινότητά
τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, αλλά και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στην
προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω της
ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σκοπός είναι να δημιουργηθούν στρατηγικές σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο που θα γίνουν εργαλεία στα χέρια των νέων ανθρώπων για την καταπολέμηση των
κοινωνικών ανισοτήτων και θα θέσουν τα θεμέλια για ένα υγιές μέλλον εντός της Ε.Ε.
Ο Δήμος Αγιάς κατέχοντας θέση πρωτεργάτη στα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας και στηρίζοντας
έμπρακτα τις κοινωνικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια του έργου «EYES – European Youth Evolving Society»
στοχεύει στην ποιοτική εξέλιξη των δράσεών του, ώστε αυτές να καταστούν αποτελεσματικότερες και
χρησιμότερες για την τοπική κοινωνία και τα μέλη της.
Δράσεις :
Το έργο περιλαμβάνει μία τοπική συνάντηση σε κάθε χώρα που συμμετέχει και μία Διεθνή Συνάντηση που
θα διεξαχθεί στο Δήμο Jablonna στην Πολωνία από 29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017.
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Εταίροι του έργου:
1. Δήμος Jablonna (Πολωνία) – επικεφαλής εταίρος
2. Δήμος Vignanello (Ιταλία)
3. Δήμος Canepina (Ιταλία)
4. Δήμος Vallerano (Ιταλία)
5. Δήμος Dobsice (Τσεχία)
6. Δήμος Αλίμου (Ελλάδα)
7. Δήμος Αγιάς (Ελλάδα)
8. Δήμος Razlog (Βουλγαρία)
9. Δήμος Filipstad (Σουηδία)
10. Δήμος Laragne – Monteglin (Γαλλία)
Στην 1η Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιείται από 29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017 στον Δήμο Jablonna
(Πολωνία), τον Δήμο Αγιάς εκπροσωπούν η δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Ζιούλη και ο Πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης.
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.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Στην Ελλάδα ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό της
καταγεγραμμένης, της επίσημης ανεργίας; Είναι εργασία ή ανεργία αυτή των δύο και τριών μηνών; Ο
εθελοντισμός είναι εργασία ή ανεργία; Αυτή είναι η τεχνογνωσία που θέλετε να ανταλλάξετε μέσα από τα
Ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι η ιερή αγελάδα των εποχών. Τα mini jobs στη Γερμανία που
απασχολούν 9.000.000 νέους ανθρώπους, με μισθούς κάτω από τα 400€ , είναι άνθρωποι ενταγμένοι
στην κοινωνία; Είναι τεχνικές ένταξης ανθρώπων στην κοινωνία αυτές; Και θέλετε να τις ανταλλάξετε, να
τις εμπεδώσετε ακόμα καλύτερα; Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, που στην ουσία προωθούν την ανασφάλιστη
εργασία, είναι τεχνικές ένταξης των νέων στην κοινωνία ή περιθωριοποίησης; Σ’ αυτά δεν μιλάει κανένας.
Βάζετε γενικές και ωραίες φράσεις κι αν τα πείτε αυτά μετά σε κάποιον νέο στην πιάτσα και στην πλατεία
θα σας ρίξει χαστούκι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Αυτά προωθείτε κύριοι. Στην ουσία είναι
υποκριτικές διαδικασίες, με μεγαλοστομίες και ωραίες λέξεις, που κρύβουν κάτω από το χαλί όλα τα
προβλήματα και προωθούμε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Να τα χαίρεστε. Να πάτε να τα πείτε αυτά στον
νέο και στον άνεργο, σ’ αυτόν που του λένε θα πάρει το μισό μεροκάματο ή επειδή είναι κάτω των 25
ετών θα αμείβεσαι με 510€ μεικτά. Εκεί να πάτε να τα πείτε αυτά κι όχι εδώ μέσα στους τέσσερις
τοίχους».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Αν δεν έχεις παρακολουθήσει καμία
προεκλογική μου ομιλία, να σου δώσω μερικές Γιάννη (Κασίδας), εγώ αυτά τα είπα μέσα στην πλατεία, ότι
δηλαδή θα ακολουθήσουμε αυτόν το δρόμο και θα ψηφίσουμε κάθε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κι όχι μόνο
το είπα, αλλά και στα προγράμματα που τελικά συμμετείχαμε πήραν μέρος πάρα πολλοί νέοι και το
κάνανε με πολύ μεγάλη χαρά. Κι αυτά τα οποία πήραν ήταν θετικά, δεν ήταν αρνητικά».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τη διακρατική πρόταση με τίτλο ««EYES - European Youth Evolving Society» του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις
Πόλεων,
- την αρνητική ψήφο του ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς»,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «EYES - European Youth Evolving
Society» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1
Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Β. Εγκρίνουμε την εκπροσώπηση του Δήμου Αγιάς στην 1η Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιείται από
29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017 στον Δήμο Jablonna (Πολωνία), από τη δημοτική Σύμβουλο Αναστασία
Ζιούλη και από τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειο Βαλάρη.
Γ. Ορίζουμε συντονιστή του έργου τη δημοτική υπάλληλο Θεοδώρα Πατσιαβούδη.
Δ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

