
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   

 

                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 19/07-09-2016  πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 344/2016      ΘΕΜΑ :  «Συµµετοχή του ∆ήµου Θέρµης 
στο Πρόγραµµα Europe for Citizens 
στο πλαίσιο του έργου MigrART - 
δέσµευση πίστωσης και την έγκριση 
µετάβασης αιρετών στο Scandiano 
(Ιταλία) και δέσµευση της σχετικής 
πίστωσης».  

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-09-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
29615/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
24 δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 
4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Γκιζάρης Στέργιος 
5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Ζελιλίδης ∆αµιανός 
6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Μπίκος Κωνσταντίνος 
9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9 Χρυσοχόου Παύλος 
10 Καρκατζίνος Νικόλαος    
11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   
13 Λαγός Νικόλαος   
14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
15 Μουστάκας Βασίλειος   
16 Πονερίδης Παναγιώτης    
17 Πράτανος Απόστολος     
18 Σαµαράς Σωκράτης   
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19 Σαραφιανός Χρήστος    
20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
21 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 

αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

22 Τσολάκης Απόστολος   
23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    
24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  και το 11ο θέµα συζητήθηκε 3ο . 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη το από 30-

08-2016  έγγραφο του γ.γ. ∆ρ. Κουλαουζίδη Γεωργίου σχετικά µε τη Συµµετοχή του ∆ήµου 
Θέρµης στο Πρόγραµµα Europe for Citizens στο πλαίσιο του έργου MigrART – την έγκριση 
µετάβασης αιρετών στο Scandiano (Ιταλία) και τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

  
      Συγκεκριµένα στο πλαίσιο του προγράµµατος Europe for Citizens (2.1. Town Twinning – 
Round 2 2015), υποβλήθηκε η υπ’ αρ. 569297-CITIZ-1-2015-2-IT-CITIZ-TT πρόταση µε τίτλο 
«MigrART», µε επικεφαλής εταίρο την Comune di Scandiano (Ιταλία) και εταίρο το ∆ήµο 
Θέρµης.  
Στις 24/11/2015 εγκρίθηκε η εν λόγω πρόταση η οποία προέβλεπε συνάντηση στο Scandiano 
Ιταλίας για το διάστηµα από 22 έως 26 Σεπτεµβρίου 2016. 

Αντικείµενο του έργου MigrART είναι η µετανάστευση και η ενσωµάτωση του πληθυσµού µέσα 
από τη «γλώσσα» της τέχνης. Πρόκειται για τη συνέχεια της αδελφοποίησης που είχε λάβει 
χώρα το 1975 µεταξύ της πόλης του Scandiano (Ιταλία) και της πόλης του Tubize (Βέλγιο) και 
επέτρεψε τους ιταλούς µετανάστες να κρατήσουν επαφές µε τον τόπο καταγωγής τους.  

Μέσα από το πρόγραµµα θα διερευνηθεί η ενσωµάτωση ή όχι των µεταναστών στις πόλεις και 
ποια είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών µέσα από µια «µη - 
συµβατική» µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει την τέχνη, σε όλες τις εκφράσεις, ως εργαλείο για 
την έκφραση καταστάσεων και συµπεριφορών. 

Στη συνάντηση που είναι προγραµµατισµένη για το διάστηµα από 22 έως 26 Σεπτεµβρίου 2016 
στο Scandiano, στο πλαίσιο θεµατικών εργαστηρίων οι πολίτες των χωρών που θα συµµετέχουν 
θα ζητηθούν να παρατηρήσουν και να αναφέρουν µέσω της ζωγραφικής, της φωτογραφίας, της 
µουσικής, του χορού  κτλ., τη δική τους προσέγγιση αναφορικά µε το θέµα του έργου.     

Οι εταίροι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ 
1 COMUNE DI SCANDIANO (Leader Partner) Scandiano Italy 
2 COMITE DE JUMELAGE DE TUBIZE Tubize Belgium  
3 DAUGAVPILS PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE Daugavpils Latvia 
4 MUNICIPALITY OF THERMI Thermi Greece 
5 ASSOCIACAO CHECK-IN COOPERACAO E 

DESENVOLVIMENTO 
BEJA Portugal 

6 KUJAWSKA SZKOLA WYZSZA WE WLOCLAWKU Wloclawek Poland 
7 GEMEINDE NEULINGEN Neulingen Germany 
8 SDRUZENI ARTEFAKTUM-CZ Jablonec Nad Nisou Czech Republic 
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Ο ∆ήµος Θέρµης προβλέπεται από το έργο να συµµετέχει µε αντιπροσωπεία η οποία θα 
αποτελείται από αιρετούς και στελέχη του ∆ήµου, καθώς επίσης και από δηµότες – καλλιτέχνες. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης θα λάβουν χώρα:  
• παρουσίαση καλής πρακτικής του ∆ήµου από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,  
• συναντήσεις µε εκπροσώπους λοιπών χωρών για τη διαµόρφωση στρατηγικής µελλοντικών 

συνεργασιών και  
• η καλλιτεχνική αποτύπωση του θέµατος της συνάντησης χρησιµοποιώντας ως καµβά ένα 

από τα παγκάκια της πόλης του Scandiano.    
 

Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου (Comune di Scandiano – Ιταλία) και µε 
βάσει τις απαιτήσεις της συνάντησης, η προτεινόµενη σύνθεση της αντιπροσωπείας τους ∆ήµου 
Θέρµης είναι η εξής: 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αιρετοί ∆ηµήτριος Βογιατζής, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Συµµετοχή στο εργαστήριο για τη 
διαµόρφωση νέων ιδεών και προτάσεων 
συνεργασίας µεταξύ των εταίρων 

Σαµαράς Σωκράτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Κωνσταντίνος Τιτέλης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Στέλεχος Ευγενία Παπανικολάου, ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Παρουσίαση καλής πρακτικής στο πλαίσιο 
υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

 

Ειδικότερα, το εκτιµώµενο κόστος για τη συµµετοχή των αιρετών αναλύεται ως ακολούθως: 

� Αεροπορικά εισιτήρια και λοιπά εισιτήρια ΜΜΕ: 3 εισιτήρια από 180 € περίπου, ήτοι 540 
€ 

� Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού: 3 άτοµα, 4 ηµέρες από 80 €, ήτοι 960 €    

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για: 

• την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θέρµης ως εταίρου στο έργο «MigrART» του Μέτρου 
2.1 «Town Twinning» του Προγράµµατος Europe for Citizens 2014 - 2020 

• την έγκριση µετάβασης των ∆ηµοτικών Συµβούλων, κ.κ. ∆ηµήτριου Βογιατζή, Σωκράτη 
Σαµαρά και Κωνσταντίνου Τιτέλη στο Scandiano της Ιταλίας για συµµετοχή στη συνάντηση 
στο πλαίσιο του έργου «MigrART»  

• τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του 02.00.6421: Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση αιρετών 
ύψους 1.500,00 €  

Τέλος η Πρόεδρος έθεσε επίσης υπόψη την από 31-08-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 

για δέσµευση ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6421 του σκέλους των εξόδων µε 

τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» του εκτελούµενου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου (α/α 694) και κάλεσε το Συµβούλιο να δεσµεύσει τη σχετική 

πίστωση.  

Η ∆.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία ρώτησε τον λόγο τις επιλογής των τριών συγκεκριµένων 

∆ηµοτικών Συµβούλων και ζήτησε να προτείνονται και ∆.Σ. της αντιπολίτευσης για να 

συµµετέχουν σε δράσεις και προγράµµατα του ∆ήµου. 

Η ∆.Σ. Τριανταφύλλου Ιωάννα θεωρεί  ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέµατα στα οποία 

πρέπει να δοθεί βαρύτητα από το ∆ήµο.  
Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4336/2016 (ΦΕΚ 94/Α),   όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2016, καθώς και του Ν. 3852/2010.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     κατά πλειοψηφία 

  

1. Εγκρίνει τη συµµετοχής του ∆ήµου Θέρµης ως εταίρου στο έργο «MigrART» του Μέτρου 
2.1 «Town Twinning» του Προγράµµατος Europe for Citizens 2014 - 2020 

2. Εγκρίνει την  µετάβαση του Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Βογιατζή, του  ∆.Σ. κ.Σωκράτη 

Σαµαρά και του ∆.Σ. κ. Κωνσταντίνου Τιτέλη  στο  Scandiano της Ιταλίας για συµµετοχή 

στη συνάντηση στο πλαίσιο του έργου «MigrART»που θα πραγµατοποιηθεί  από 22 έως 
26 Σεπτεµβρίου 2016 . 

 
3. α. Ορίζει µέρες µετακίνησης εκτός έδρας τις τέσσερις (4) µε διανυκτέρευση.  
 

β. Ορίζει την εκτός έδρας αποζηµίωση εξωτερικού στο ποσό των 80,00 €. Ανά ηµέρα, 
ήτοι 960,00€. 

 

γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού (€540) για τα αεροπορικά εισιτήρια και λοιπά εισιτήρια 

ΜΜΕ. 

 
 Σηµειωτεόν ότι το πρόγραµµα καλύπτει τη διανυκτέρευση των συµµετεχόντων γι’αυτό και δεν 
απαιτείται έγκριση σχετικής δαπάνης.  
 

3. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6421 του σκέλους των εξόδων 
µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και µετακινούµενων αιρετών» του εκτελούµενου προϋπολογισµού 
του ∆ήµου (α/α 694)»  
 

Οι ∆.Σ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, Σφονδύλας ∆ηµήτριος, και  Αγοραστούδη Ευγενία, 
τοποθετήθηκαν µε λευκό. 

Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων µε  βάση τα  νόµιµα 
δικαιολογητικά. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 344/2016 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
                                                     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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