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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 28-8-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Έγκριση βράβευσης στo Αγιώτικο πανηγύρι - 19η Γιορτή Μήλου
του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς και των κ.κ. Ιωάννη Μανίκα, Ηλία
Ράϊκου και Ιωάννη Μπαρτζιώκα για την εθελοντική προσφορά
τους.

Στην Αγιά, σήμερα 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη 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
11221/24-8-2014 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. Βατζιάς Αντίγονος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Καλαγιάς Γρηγόριος
6. Καψάλης Βασίλειος
7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος1
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σμυρλής Βασίλειος
13. Σουλιώτης Θεόδωρος
14. Συρακούλης Γεώργιος2
15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
16. Αργύρης Νικόλαος
17. Βαλάρης Γεώργιος
18. Βόγιας Δημήτριος
19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
20. Κουτσαντάς Βασίλειος
21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Σιμούλης Θωμάς
23. Στάθης Νικόλαος
24. Πατσάς Κυριάκος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
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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),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Έγκριση βράβευσης στo Αγιώτικο πανηγύρι - 19η Γιορτή Μήλου
του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς και των κ.κ. Ιωάννη Μανίκα, Ηλία
Ράϊκου και Ιωάννη Μπαρτζιώκα για την εθελοντική προσφορά
τους.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με αφορμή τη διεξαγωγή του Αγιώτικου Πανηγυριού και της 19 ης Γιορτής Μήλου
ζητώ από το Σώμα να εγκρίνει τη βράβευση του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς για τη
βοήθεια που παρέχουν κάθε χρόνο για τη διεξαγωγή της Γιορτής, του Ιωάννη Μανίκα
για τη δουλειά που έκανε για την αναγνώριση της 1 ης Σεπτέμβρη ως μέρα
απελευθέρωσης της Αγιάς από τους Τούρκους και των Ηλία Ράϊκου και Ιωάννη
Μπαρτζιώκα που φέτος εθελοντικά λειτούργησαν τη ράμπα αναπήρων στην παραλία
Βελίκας».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω να πω ότι είναι
διαφορετικές περιπτώσεις η κάθε μια. Σίγουρα τα παιδιά που πρόσφεραν εθελοντικά
για τη λειτουργία της ράμπας αναπήρων, έκαναν μια αξιέπαινη προσπάθεια και θα
μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει μια τιμητική εκδήλωση ή βράβευση. Αυτό γιατί αφορά
σε άτομα με αναπηρία και στο Κράτος μας δεν υπάρχει καμία δομή.
Οι Σύλλογοι όμως δεν εντάσσονται στην ίδια περίπτωση. Σ’ αυτό έχω ένσταση σε
σχέση με το χαρακτήρα και ρόλο των Συλλόγων γενικότερα. Με την ίδια λογική ο
Σύλλογος της Ανατολής που έχει κάνει όλο το πανηγύρι της Ανατολής, με χορούς και
θεατρικά έργα, πρέπει κι αυτός να βραβευθεί γι’ αυτό. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό
πρέπει να βραβεύσουμε όλους τους Συλλόγους σε ειδική εκδήλωση. Με τη βράβευση
ενός Συλλόγου και μόνο θα διαφωνήσω
Για τον κύριο Μανίκα, δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα επισημάνω ότι κι άλλοι άνθρωποι
έχουν κάνει κατά καιρούς ίδιες ενέργειες και δεν έχουν βραβευθεί».
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας:
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του:
«Θα υπερψηφίσω για τη βράβευση του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς που παρέχει κάθε
χρόνο τις υπηρεσίες του σ’ όλες σχεδόν της εκδηλώσεις που γίνονται στην Αγιά. Για τα
δύο άλλα καταψηφίσω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας:
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην
τοποθέτησή του: «Θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για τον τρόπο που έρχεται το
θέμα, δηλαδή με τη μορφή του κατεπείγοντος. Εάν θέλουμε να το κάνουμε θεσμό θα
πρέπει το θέμα να έρχεται στην ημερήσια διάταξη, πολύ πριν από το Αγιώτικο
Πανηγύρι - 19η Γιορτή Μήλου, έτσι ώστε να μπορούμε να καταθέτουμε και μεις τις
προτάσεις μας».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας:
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή
του: «Θα υπερψηφίσω την εισήγηση του Δημάρχου με την παρατήρηση ότι τέτοια
θέματα πρέπει να έρχονται πιο νωρίς για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην
ημερήσια διάταξη του, ώστε να διατυπώνονται οι προτάσεις όλων των δημοτικών
συμβούλων».
Ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Όλα τα
λειτουργεί ο Δήμος, αλλά τα λειτουργεί με χρήματα και όχι εθελοντικά. Ο Σύλλογος
Γυναικών Αγιάς προτείνεται γιατί προσέφερε και προσφέρει για τη διοργάνωση της
Γιορτής της Αγιάς και στα πλαίσια αυτής βραβεύεται. Συμφωνώ με τον κ.
Τριανταφύλλου και θα πρέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις θα γίνεται η συζήτηση στον
χρόνο που πρέπει».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
- την παρατήρηση του κ. Καλαγιά σχετικά με τη λειτουργία της ράμπας ΑΜεΑ,
- τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, σχετικά με τις
προτεινόμενες βραβεύσεις,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη βράβευση στo Αγιώτικο πανηγύρι - 19η Γιορτή Μήλου των:
1. Του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς για τη βοήθεια που παρέχουν κάθε χρόνο για τη
διοργάνωση και διεξαγωγή του Αγιώτικου Πανηγυριού και Γιορτής Μήλου.
2. Του κ. Ιωάννη Μανίκα για τη δουλειά που έκανε για την αναγνώριση και
καθιέρωση της 1ης Σεπτέμβρη ως μέρα απελευθέρωσης της Αγιάς από τους
Τούρκους.
3. Των κ.κ. Ηλία Ράϊκου και Ιωάννη Μπαρτζιώκα για την εθελοντική προσφορά
τους και τη βοήθεια τους στην ομαλή λειτουργία τη ράμπας ΑμεΑ στην παραλία
«Πλατάνια» Βελίκας.
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Καθιερώνει τη συζήτηση του θέματος στην ημερήσια διάταξη του μηνός Ιουλίου
κάθε έτους ώστε να αξιολογούνται οι προτάσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων
και στη συνέχεια να εγκρίνονται οι βραβεύσεις που θα πραγματοποιούνται στo
Αγιώτικο Πανηγύρι - Γιορτή Μήλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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