ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: «σμμετοτή τοσ Γήμοσ Aμσνταίοσ στην «Αμυικτσονία Αρταίων
Δλληνικών Πόλεων»
Αριθ. Απόυασης: 329/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε
απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, θαη Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: ε κηα ρώξα κε έληνλν ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό
ζηνηρείν θαη θύξην παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνλ ηνπξηζκό, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο θαη πξνώζεζεο ζην
εμσηεξηθό ησλ αλσηέξσ.
ηα πιαίζηα απηά, πξόθεηηαη λα ζπζηαζεί Γίθηπν Πόιεσλ γηα ηελ αλάπηπμε
πνιπεπίπεδεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν απηνδηνίθεζεο γηα ζέκαηα ηζηνξίαο,
πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ κέζσ ηεο αλαβίσζεο ηνπ αξραίνπ ζεζκνύ ηεο
Ακθηθηπνλίαο, κε ηελ επσλπκία «Ακθηθηπνλία Αξραίσλ Διιεληθώλ Πόιεσλ» θαη κε
δηαθξηηηθό ηίηιν «Ακθηθηπνλία».
Η «Ακθηθηπνλία Αξραίσλ Διιεληθώλ Πόιεσλ» ζα είλαη Αζηηθή Δηαηξεία Με
Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε έδξα ζην Γήκν Μαξαζώλα. Αξρηθά ζα αξηζκεί 160
Γήκνπο-Μέιε.
θνπόο ηνπ Γηθηύνπ είλαη:


Η θνηλή δξάζε θαη ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα ηζηνξίαο, πνιηηηζκνύ θαη
αζιεηηζκνύ ησλ ειιεληθώλ Πόιεσλ ηνπ Γηθηύνπ κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη κε
άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ, ζηηο νπνίεο είραλ ηδξπζεί
Διιεληθέο πόιεηο ζηελ αξραηόηεηα.

ηόρνη ηνπ Γηθηύνπ είλαη νη εμήο δξάζεηο:
 Η αλάδεημε θαη πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο ή/θαη
δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δηαηξίαο γηα ζέκαηα
ηζηνξίαο, πνιηηηζκνύ, ηνπξηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ.
 Η ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξίαο κε Γηεζλείο Απηνδηνηθεηηθνύο θαη Πνιηηηζηηθνύο
Οξγαληζκνύο, ζε ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο
Δηαηξίαο.
 Η αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνύ θαη
αζιεηηζκνύ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δηαηξίαο
 Η αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
Δηαηξίαο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ ηνπξηζκό
θαη ηνλ αζιεηηζκό.
 Η ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ ηνπηθώλ
θνηλσληώλ
ησλ κειώλ ηεο Δηαηξίαο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζηηθήο
ζπλεξγαζίαο ηνπο.
Οη πόξνη ηνπ Γηθηύνπ ζα πξνέξρνληαη από:
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 Eπηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο,
εζληθνύο, επξσπατθνύο (θαηά θύξην ιόγν ηελ Δπξσπατθή Έλσζε) θαη
δηεζλείο,
 Χνξεγίεο θαη δσξεέο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ
δηθαίνπ, θαζώο θαη θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο,
 Δηζθνξέο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, ην ύςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε
ηεο Γ..
 Έζνδα από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε
Δηαηξία γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ηεο,
 Έζνδα από ππεξεζίεο παξερόκελεο ζε ηξίηνπο,
 πλδξνκέο θαη άιιεο εηζθνξέο ησλ ππνζηεξηθηώλ θαη θίισλ ηεο, θαζώο θαη
από άιια πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζηνηρεία πνπ απνθηά ε Δηαηξεία θαη
από ηελ δηαρείξηζή ηνπο,
 Άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο (ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδόηεζε θ.ι.π.)
Ο ξόινο ηεο Ακθηθηπνλίαο είλαη ζπληνληζηηθόο θαη ηα κέιε ηνπ δηαηεξνύλ ηελ
απηνλνκία ηνπο σο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ, σο ηαθηηθό κέινο ζην ελ ιόγσ Γίθηπν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ
νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην Καηαζηαηηθό Ίδξπζεο, ηνπ νπνίνπ αληίγξαθν έρεηε ήδε ζηα
ρέξηα ζαο θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Σελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζηελ «Ακθηθηπνλία
Αξραίσλ Διιεληθώλ Πόιεσλ»
 Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ, θ. Θενδσξίδε Κσλζηαληίλνπ , σο
εθπξόζσπνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γηθηύνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Μσπζηάδε Κσλζηαληίλν.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 329/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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