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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγ. Στέφανος  11-9-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ: 27963/12-9-2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

   ΠΡΟΣ: Tο Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ : «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ». 

 

 

                  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 

Αμφικτιονίας, με την επωνυμία «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και με 

διακριτικό τίτλο «Αμφικτιονία». 

Η «Αμφικτιονία 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  
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� 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 Αμφικτιονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την 

αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Μετά τα παραπάνω,  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 219- 220 παρ.5 

Ν. 3463/2006(ΔΚΚ),  του άρθρου 101 του Ν. 3852/23010 ,εισηγούμαι: 

 

� Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στην «Αμφικτιονία 

Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» ως  ιδρυτικό μέλος  σύμφωνα με τους όρους 

που ορίζονται αναλυτικά στο  συνημμένο Καταστατικό Ίδρυσης, 

� Τον ορισμό του Δημάρχου Διονύσου Ζαμάνη Διονσίου, ως εκπρόσωπου στη 

Γενική Συνέλευση του Δικτύου με αναπληρωτή τον/την………………………………..  

 

 

                                                                                                    Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                                                               Ζαμάνης Διονύσιος 

 

 

Συνημμένα: 

Καταστατικό του Δικτύου Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. 


