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   ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  21

της  4ης   Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 192

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας- 
                             Αγίων Θεοδώρων στην "Αμφικτυωνία Αρχαίων Ελληνικών
                             Πόλεων". Ορισμός εκπροσώπου. 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 4η του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 
17979/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον 
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  
δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Θυμής Φίλιππος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 
9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 
12.Δόσχορης Κων/νος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 
15.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κα 
Βενετσάνου Ελένη. 

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 
4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Σπύρου Κων/νος, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Παύλου 
Παύλος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 11.Μουζάκης Αθανάσιος,12.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας 
Ιωάννης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των δημοτικών συμβούλων την από 30-08-2017 εισήγηση του κ. Δημάρχου, η 
οποία έχει ως εξής :

"Σε μια χώρα με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο και κύριο 
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης τον τουρισμό, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν συντονισμένες προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης 
στο εξωτερικό των ανωτέρω.

Στα πλαίσια αυτά, πρόκειται να συσταθεί Δίκτυο Πόλεων για την 
ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για θέματα 
ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού 
της  Αμφικτυονίας, με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών 
Πόλεων» και με διακριτικό τίτλο «Αμφικτυονία».

Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα. Αρχικά θα 
αριθμεί 160 Δήμους-Μέλη.

Σκοπός του Δικτύου είναι:
 Η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και 

αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και 
με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί 
Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις: 
 Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και 

διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για 
θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού.

 Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και 
Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση 
των σκοπών της Εταιρίας. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και 
αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας 

 Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των 
μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, 
τον τουρισμό και τον αθλητισμό.

 Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών 
κοινωνιών  των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής 
συνεργασίας τους.

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από:
 Eπιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και 
διεθνείς 

 Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες



 Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με 
απόφαση  της Γ.Σ.

 Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της 

 Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους 
 Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς 

και από άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η 
Εταιρεία και από την διαχείρισή τους

 Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.)
Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν 

την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη συμμετοχή του 

Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, ως ιδρυτικό μέλος στο εν 
λόγω Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό 
Ίδρυσης, του οποίου αντίγραφο έχετε ήδη στα χέρια σας και να εξουσιοδοτήσει 
τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
 Η συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στην 

«Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 
 Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της «Αμφικτυονίας 

Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαι:
 Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 

Θεοδώρων στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» 
 Τον ορισμό του Δημάρχου Γιώργου Γκιώνη, ως εκπρόσωπου στη Γενική 

Συνέλευση του Δικτύου με αναπληρώτρια την κα Πρωτοπαππά Μαρία - 
Αντιδήμαρχο."
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 

συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων στην "Αμφικτυωνία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων", κατόπιν της υπ' 
αριθ. πρωτ. 163/28-8-2017 πρόσκλησης του Δικτύου Αμφικτυονία Αρχαίων 
Ελληνικών Πόλεων.

Ορίζει τον κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη - Δήμαρχο - ως εκπρόσωπο του 
Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου, με αναπληρώτρια την κα 
Πρωτοπαππά Μαρία - Αντιδήμαρχο,
σύμφωνα με την από 30-08-2017 εισήγηση του κ. Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  192/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                                             (΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 12 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος




