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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

34. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 22.215/2.10.2017 (Ορθή 

επανάληψη 4.10.2017) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και 

επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. 

Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 34ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 2.10.2017 εισήγηση του ∆ηµάρχου, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ: η µε αρ. πρωτ. 217/5.9.2017 επιστολή του ∆ικτύου Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών 

Πόλεων 

ΑΔΑ: 7Τ2ΣΩΡΠ-ΙΜΞ



 3 

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 ∆ίκτυο 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 ∆ήµο Μαραθώνα. Αρχικά θα αριθµεί 160 

∆ήµους-Μέλη. 

Σκοπός του ∆ικτύου είναι: 

• Η κοινή δράση και συνεργασία για θέµατα ιστορίας, πολιτισµού και αθλητισµού 

των ελληνικών Πόλεων του ∆ικτύου µεταξύ τους, καθώς και µε άλλες χώρες της 

Ευρώπης και του κόσµου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην 

αρχαιότητα. 

Στόχοι του ∆ικτύου 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 ∆ιεθνείς 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 ∆ικτύου 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, 
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� 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας, 

ως ιδρυτικό µέλος στο εν λόγω ∆ίκτυο σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται 

αναλυτικά στο Καταστατικό Ίδρυσης, του οποίου αντίγραφο έχετε ήδη στα χέρια σας και 

να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Τίθεται υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

• Η συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην «Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών 

Πόλεων».  

• Ορισµός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της «Αµφικτυονίας Αρχαίων 

Ελληνικών Πόλεων». 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούµαι: 

� Την έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου Έδεσσας στην «Αµφικτυονία Αρχαίων 

Ελληνικών Πόλεων»  

� Τον ορισµό του ∆ηµάρχου Έδεσσας, κ. ∆ηµητρίου Γιάννου, ως εκπρόσωπου στη 

Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 

Αναστάσιο ∆ίου». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας ως ιδρυτικό µέλος στο δίκτυο 

«Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται 

αναλυτικά στο Καταστατικό ίδρυσής του και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας. 

Β. Ορίζει τον ∆ήµαρχο Έδεσσας κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ως εκπρόσωπο στη Γενική 

Συνέλευση του ∆ικτύου µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και Αντιδήµαρχο κ. 

Αναστάσιο ∆ίου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  283/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  20.10.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος,  Μάρκου ∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ίου 
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