ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 442
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 23361/14-11-16 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
1. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
συζήτηση
του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Ο
∆.Σ.
Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στη σύµπραξη ∆ήµων µε σκοπό την
υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ίδρυση φορέα µε την επωνυµία «Αµφικτυονία Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων» & ορισµό εκπροσώπου (για την συµµετοχή στο φορέα και για την υπογραφή του
σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας).
Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την υπ΄ αριθµ. 5903/2016 επιστολή του ∆ηµάρχου Μαραθώνα προτείνεται η συνυπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ ∆ήµων, προκειµένου να συµµετέχουν συλλογικά στην πορεία ενός
πλαισίου πολυεπίπεδης συνεργασίας µέσω του φορέα που έχει ιδρυθεί µε την επωνυµία «Αµφικτυονία
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
Αξίζει να αναφερθεί πως στην Αµφικτυονία συµµετέχουν ∆ήµοι όλης της χώρας που έχουν
επισκέψιµους µουσειακούς ή αρχαιολογικούς χώρους µε πλούσια ιστορία.
Βασική επιδίωξή της είναι η προώθηση και βέλτιστη οργάνωση του ελληνικού πολιτισµού σε τοπικό
επίπεδο και η σωστή διαχείριση των θεµάτων του, όπως η προστασία, η διεκδίκηση και η διάδοση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας µας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ στους στόχους της
περιλαµβάνεται και η διεκδίκηση και επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
Ο φορέας «Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» ιδρύθηκε για να προωθήσει:
Την κοινή δράση και συνεργασία των µελών της.
Το σεβασµό σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης,
της ασφάλειας.
• Τη διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής
συνεργασίας.
• Την υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας µεταξύ των µελών της µε ή και χωρίς την
οικονοµική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Την υποστήριξη από τον Εκπαιδευτικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Οργανισµό των Ηνωµένων
Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO).
• Τη συνεργασία µε ∆ιεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισµούς.
• Τη συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς, ιδρύµατα και µε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
• Την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα πολιτισµού.
• Την προβολή και την εφαρµογή επιτυχών πρακτικών µεταξύ των µελών της που αφορούν τον
πολιτισµό.
• Τη διασφάλιση του διαπολιτισµικού διαλόγου, όπως και την ανάπτυξη δεσµών φιλίας,
συνεργασίας και αλληλοσεβασµού.
• Την ενίσχυση της συµµετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο
της πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ των µελών της.
• Τον διαπολιτισµικό διάλογο και την ανάπτυξη δεσµών φιλίας, συνεργασίας, σεβασµού.
Η «Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» ήταν συνδιοργανωτής του 1ου Φόρουµ Ελληνο-Κινεζικών
Πόλεων στο οποίο συµµετείχε και ο ∆ήµος µας µετά από πρόσκληση της Κινέζικης Πρεσβείας, στις 11
Νοεµβρίου 2016.
Έχοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 καθώς και της παραγρ. 2 του άρθρου 219
του Ν.3463/06 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
EΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, στη σύµπραξη ∆ήµων µε την επωνυµία «Αµφικτυονία Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων».
Β) Τον ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου Λευκάδας στον ανωτέρω φορέα καθώς και για την υπογραφή
του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.»
Στη συνέχεια, πρότεινε ως εκπρόσωπο του ∆ήµου, τον κ. ∆ήµαρχο.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, στη σύµπραξη ∆ήµων µε την επωνυµία «Αµφικτυονία Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων».
Β) Τον ορισµό ως εκπροσώπου του ∆ήµου Λευκάδας, στον ανωτέρω φορέα καθώς και για την
υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 442/2016.
•
•

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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