ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 385/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαζής Πάνος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο
θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του
18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία
με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την αριθ. 442/18-11-2016 απόφαση του Δημοτικού μας συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή
του Δήμου στην σύμπραξη Δήμων με σκοπό την ίδρυση φορέα με την επωνυμία « Αμφικτυονία
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμαρχος Μαραθώνα, (πρόεδρος του Δικτύου),με το αριθ.233/6-9-2017 έγγραφό
του μας ενημερώνει, ότι 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.)

•

Η ετήσια εισφορά των μελών της εταιρείας είναι 200,00 € σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.
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 Λευκάδας, 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.
Θέτω υπόψη σας το Καταστατικό σύστασης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αμφικτυονία
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Και εισηγούμαι:
Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Τον ορισμό του Δημάρχου Λευκάδας Κων/νου Δρακονταειδή, ως εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας και τον ορισμό του αναπληρωτή του.»
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, προτείνει ως αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο
Περδικάρη.
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Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωμάς ο οποίος είπε: Διαφωνούμε με την φιλοσοφία των Μ.Κ.
Οργανώσεων.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην αστική μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Τον ορισμό του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων/νου Δρακονταειδή, ως εκπρόσωπο στη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Περδικάρη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 385/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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