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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 15-4-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 8ο ΕΗΔ:

Έγκριση
προσωρινής
εγκατάστασης
του
Κοινωνικού
Συνεταιρισμού «ΑΓΙΕΥΣ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ», στο Πολιτιστικό Κέντρο
«ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ», στο Μεταξοχώρι του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00
(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
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. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος1
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σμυρλής Βασίλειος
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσιτσές Δημήτριος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
1

Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση
των θεμάτων της συνεδρίασης.
Θέμα 8ο ΕΗΔ:

Έγκριση
προσωρινής
εγκατάστασης
του
Κοινωνικού
Συνεταιρισμού «ΑΓΙΕΥΣ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ», στο Πολιτιστικό Κέντρο
«ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ», στο Μεταξοχώρι του Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση η δημοτική σύμβουλος, κα Χριστίνα
Γιαννουλέα, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ. αριθμ.3598/17-32014 αίτηση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης Συλλογικού Σκοπού του
Δήμου Αγιάς με τίτλο «ΑΓΙΕΥΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» με σκοπό την προσωρινή παραχώρηση
του συνεταιρισμού τους έως ότου πραγματοποιηθεί η μεταστέγαση τους σε άλλο
μόνιμο χώρο. Επίσης ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Μεταξοχωρίου με την υπ’ αριθμ.1/2014 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά στο
παραπάνω αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»
κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Μέσω των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων γίνεται μια προσπάθεια από το Κράτος, την οποία θα
βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, να δοθούν αρμοδιότητές του
στους ιδιώτες. Έτσι προσπαθούν να κάνουν την καθαριότητα, έτσι προσπαθούν να
κάνουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που λήγει το Σεπτέμβριο και δεν ξέρουμε
αν θα συνεχιστεί και μάλιστα χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι οι εργαζόμενοι είναι
απλήρωτοι. Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» είμαστε ενάντια σε τέτοιου είδους και θα
καταψηφίσουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Όπως
οι πεντάμηνες συμβάσεις έτσι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι
κατάντια για τα εργασιακά. Η δημοτική αρχή παίζει με τη συνείδηση των ανθρώπων
στους οποίος έχει τάξει ότι θα τους βολέψει. Παίζει με τον πόνο τους και τη δύσκολη
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οικονομική κατάσταση που περνάνε. Το ποίημα και το τροπάριο το ‘χει μάθει απ’ έξω
και το ‘χει κάνει πράξη. Σ’ αυτό πατάει η δημοτική αρχή για να κερδίσει ψήφους.
Φυσικά και θα καταψηφίσω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα υπερψηφίσω
μόνο και μόνο επειδή αφουγκράζομαι την αγωνία των παιδιών και των ανέργων για να
βρούνε δουλειά. Όμως θέλω να πω ότι αυτή είναι η απόλυτη ξευτίλα εργασιακής
μορφής. Αναγκάζονται άνεργοι να γίνουν εργολάβοι για να καθαρίζουν πέντε πλατείες
στα χωριά μας».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή
του: «Καταρχάς δεν το ψηφίζω γιατί σ’ άλλους Δήμους έχουν τριάντα και πενήντα
Συνεταιρισμοί, στο Δήμο μας παλεύουμε τόσο καιρό να κάνουμε έναν. Επίσης δεν το
ψηφίζω γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Να τους το
νοικιάσουμε το καταλαβαίνω, αλλά να τους το παραχωρήσουμε όχι. Αύριο αν γίνουν
άλλοι τριάντα Συνεταιρισμοί τι θα κάνουμε, θα δώσουμε όλα τα δημοτικά ακίνητα για
να στεγασθούν; Δεν το ψηφίζω γι αυτούς τους λόγους».
Η εισηγήτρια κα Γιαννουλέα Χριστίνα είπε στην τοποθέτησή της: «Θα ήθελα να
καταθέσω τη δική μου γνώμη και εμπειρία για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς,
διαφωνώντας με την άποψη που μιλάει για εργασιακή ξευτίλα, καθώς επίσης και με την
άποψη για την δημιουργία πελατειακής σχέσης.
Ο σκοπός ενός κοινωνικού συνεταιρισμού είναι να γίνει μια δυνατή επιχείρηση που θα
έχει έσοδα πολύ περισσότερα από ένα μισθό των 400€ η απασχόληση πολύ περισσότερη
απ’ αυτή μιας εργασίας του Δήμου.
Εμείς σήμερα ενδυναμώνουμε μια προσπάθεια κάποιων παιδιών που προσπαθούν να
ανοίξουν μια επιχείρηση για να αποφύγουν την πελατειακή σχέση ή την εργασιακή
ξευτίλα που αναφέρθηκε. Μακάρι να δημιουργηθούν κι άλλοι συνεταιρισμοί όπως η
κοινωνική φροντίδα για τους ηλικιωμένους, όπως η παιδική φροντίδα για τα παιδιά
κλπ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και δεν οδηγούμε τους ανέργους σε
απόλυτη οικονομική ξευτίλα ή πελατειακή σχέση. Στηρίζουμε όσο μπορούμε τους
ανέργους μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου κας Γιαννουλέα Χριστίνας,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- της τοποθετήσεις και την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ.
Μαρούδα Ρίζου, Καλαγιάς Γρηγόριου, Καψάλη Βασίλειου και Τριανταφύλλου
Αθανάσιου,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κ. Στάθη Νικόλαου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την προσωρινή εγκατάστασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «ΑΓΙΕΥΣ
ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ», στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ» στο Μεταξοχώρι του
Δήμου Αγιάς.
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Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος, Καλαγιάς Γρηγόριος,
Καψάλης Βασίλειος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάθης Νικόλαος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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