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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

60/2018 
από το πρακτικό της 5

ης
/ 26.04.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
: Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 26.04.2018, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2907/20.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης
1
 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
2
 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 
16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Ριζούλης Στέφανος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23.  
24.  25.  

Απόντες 

26. Αναστασίου Ιωάννης
3
 27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

28. Μπεϊνάς Αντώνιος 29. Σιμούλης Θωμάς 

30. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
4
  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
4 Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

 

Θέμα  2
ο
: Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

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: 

 Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς (κατά 

κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,  
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 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 Αγιάς, 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 Αγιάς στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».  

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

 
Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμαι: 

 Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» , με 

ποσό ετήσιας συνδρομής 200€. 

 Τον ορισμό του Δημάρχου Αγιάς, Αντωνίου Γκουντάρα, ως εκπρόσωπου στη Γενική Συνέλευση του 

Δικτύου με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Σουλιώτη, δημοτικό Σύμβουλο». 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 101 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 239/7-9-2017 επιστολή του Προέδρου του Δικτύου: «Αμφικτυονία 

Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», 

- το Σχέδιο Καταστατικού του Δικτύου: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», 

- την υπ’ αριθμ. 39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την 

οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», 
σύμφωνα με τους όρους του από 7-8-2017 Καταστατικού Σύστασης, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα απόφαση. 

 

Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου, το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη 

Γκουντάρα, με αναπληρωτή του το δημοτικό Σύμβουλο Θεόδωρο Σουλιώτη. 

 

Βεβαιώνουμε ότι η σχετική πίστωση ποσού 200.00€ που απαιτείται για τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς 

στο Δίκτυο:  «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 02.10.7521.01 

των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, με την υπ’ αριθμ. 78/2018 

(ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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