
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 22/02.08.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 243/2022 

 
Θέμα 2ο Η.Δ. «Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 4 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους  2022, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 78 του ν.  4954/2022  (ΦΕΚ 136 Α΄), ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30932/29-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 
§ 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ  
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
9. Πλατής Σπυρίδων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ 
10. Ταγαράς Βασίλειος 
11. Ζώγκος Ανδρέας, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
12. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας,  
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Δόντης Μιχαήλ  
19. Μανωλάκης Δημήτριος,  
20. Καρασάββας Ιωάννης,  
21. Κορδώσης Χρήστος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ 

μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
22. Πιέτρης Τιμολέων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΘΗΔ 
23. Γκερζελής Ιωάννης, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ μέχρι τη 

λήξη της συνεδρίασης 
24. Ξύδη Μιχαλίτσα  
25. Τζέκου Παρασκευή, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μπίτζιος  Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 

3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Καλλίρης Πελοπίδας,  
6. Λαμπρινός Παναγιώτης 
7. Κονδύλης Μαρίνος 
8. Πιέτρης Γεώργιος 
 
        
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
9. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
10. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
11. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
12. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
13. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
15. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
16. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
18. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
19. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
20. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
21. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω 2Ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 4 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ», ενημέρωσε τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Σπάρτης για την ανάδειξη της σπουδαιότητας και της πολιτιστικής  
κληρονομιάς των τεσσάρων (4) σημαντικότερων πόλεων της Αρχαιότητας που καθόρισαν την ιστορία της Χώρας μας 
(Σπάρτη, Θήβα, Αθήνα Κόρινθος και Άργος), πήρε τη πρωτοβουλία της σύστασης Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας  με την επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 4 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ», και 
συνέταξε σχέδιο καταστατικού , το οποίο σας παραθέτω προς συζήτηση και έγκριση: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

με την επωνυμία 

 

«Δίκτυο των 4 Σπουδαιότερων Ελληνικών Πόλεων της Αρχαιότητας» 

 

  

 

Στην Σπάρτη σήμερα, την η           ….        του μήνα         ….            , του έτους 2022,  

 

οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό: 

 

1. Του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, νομίμως εκπροσωπούμενου, 

υπό του Δημάρχου κ. Πέτρου Δούκα 

 

2. Του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος νομίμως 

εκπροσωπούμενου, υπό του Δημάρχου….. 
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3. Του Δήμου Κορίνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, νομίμως 

εκπροσωπούμενου, υπό του Δημάρχου 

 

4. Του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, νομίμως εκπροσωπούμενου, 

υπό του Δημάρχου 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 219 παρ.1β΄, 3, 220 παρ. 5 και 267 παρ. 2του ν.3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114). 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87)  

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα 

εξής:  

 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

Ιδρύεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επωνυμία    

«Δίκτυο των 4 Σημαντικότερων Ελληνικών Πόλεων της Κλασικής Αρχαιότητας», και διακριτικό 

τίτλο ....  

Η δραστηριότητα και το έργο του Δικτύου θα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Ελληνική επικράτεια 

σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς του.  

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται στα αγγλικά ως 

εξής: «Alliance of the Four Great Cities of Ancient Greece» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΔΡΑ 

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης 

 

 ΣΚΟΠΟΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

➢ Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θήβας, , της 

Κορίνθου, του Άργους και της Σπάρτης• των πέντε σημαντικότερων πόλεων της 

Αρχαιότητας.  

 

➢ Η ανάδειξη και προαγωγή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

σπουδαιότητας καθεμιάς από τις 4 πόλεις, στηρίζοντας, ενδεικτικά, πρωτοβουλίες και 

εκδηλώσεις στο χώρο της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της 

ζωγραφικής, της γλυπτικής, της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, του αθλητισμού, των 

γραμμάτων και των τεχνών. Επίσης η στήριξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

παραγωγών, καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για τους 

σκοπούς του δικτύου. 

 

➢ Η συνεργασία με την Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική διοίκηση, με οργανισμούς, 

οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, και γενικά με κάθε καταξιωμένο φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 

προώθηση των παραπάνω στόχων. 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται  σε 15 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος 

συμφωνητικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Είναι δυνατή η λύση της εταιρίας πριν την καθορισμένη διάρκεια 

εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των τριών (3) από τις τέσσερις (4) 

πόλεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, το αρχικό κεφάλαιό της θα είναι πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (40.000 €), το οποίο θα προέρχεται από ισόποσες εισφορές των 10 χιλιάδων ευρώ από καθένα 

από τα τέσσερα (4) μέλη της.  

Η ευθύνη του κάθε εταίρου εκτείνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του. 

 

Εκτός από το ανωτέρω κεφάλαιο, οι λοιποί πόροι της Εταιρίας θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από: 

➢ Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους, ιδιωτικούς, εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς φορείς, 

➢ Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες, 

➢ Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων θα 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. 

 

Οι πόροι του δικτύου και τα έσοδα από οποιαδήποτε πηγή θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο για την εκπλήρωσή των στόχων αυτής.  

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ 

Τα όργανα του Δικτύου είναι:  

➢ Γενική Συνέλευση   

➢ Διοικούσα Επιτροπή 

➢ Εξελεγκτική Επιτροπή 

➢ Συντονιστής με καθήκοντα Διευθυντή (κατά τη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής) 

➢ Επιστημονική Επιτροπή 

 

 Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει ότι αφορά τα του Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή και της 

Επιστημονικής Επιτροπής. 

Η Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να μην έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά να συστήνεται και κατά 

περίπτωση. 

 

 ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

Οι κατηγορίες των μελών του δικτύου είναι οι εξής: 

➢ Τακτικά Μέλη: Οι τέσσερις (4) παραπάνω πόλεις. 

➢ Υποστηρικτές: μπορεί να είναι Δήμοι της Ελλάδας ή του εξωτερικού οι οποίοι έχουν αρχαία 

ιστορία ή σχετική ιστορική σπουδαιότητα, ή φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας. 

➢ Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής: μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία 

και επιστημονικό ενδιαφέρον για θέματα ιστορίας και πολιτισμού της Αρχαίας Ελλάδας και 

γενικότερα για δράσεις που αφορούν τους διεπιστημονικούς προσανατολισμούς του 

Δικτύου.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη θα έχουν άμεση και συνεχή συνεργασία για την από κοινού επιδίωξη των στόχων του 

Δικτύου. 

Η συμμετοχή των μελών στην εταιρία δεν περιορίζει την αυτονομία τους και την δυνατότητα να 

αναπτύσσουν παράλληλα οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Κάθε Δήμαρχος πόλης που είναι Μέλος της Εταιρείας ορίζει τον εκπρόσωπο του Δήμου στην 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ένα αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται. 

Η θητεία των εκπροσώπων των μελών της Γενικής Συνέλευσης συμπίπτει με τη δημοτική θητεία. 

Το σύνολο των ανωτέρω εκπροσώπων αποτελεί την Γενική Συνέλευση  (Γ.Σ.) της εταιρίας, η οποία 

συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατ’ ελάχιστον (δύναται να πραγματοποιείται και 

διαδικτυακά) και έκτακτα είτε ύστερα από απόφαση του Διοικούσα Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 

½ των τακτικών μελών με αίτηση, που θα υποβάλλει προς το τη Διοικούσα Επιτροπή, ορίζοντας 

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η Γενική Συνέλευση των 4 μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για 

κάθε υπόθεσή της που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής. 

 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των κάτωθι θεμάτων:  

➢ Επικυρώνει την εκ- Περιτροπής ενιαύσια (μονοετή) Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής. 

➢ Αποφασίζει την  λύση της εταιρίας. 

➢ Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας 

➢ Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας 

 

Καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ασκεί ο Πρόεδρος της  Διοικούσας Επιτροπής. 

Για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πάντοτε πρακτικά τα οποία υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας μπορεί να συγκαλέσει οποιαδήποτε από τις   4 πόλεις και 

θα συγκαλείται διαδικτυακή ή δια ζώσης συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με 

έγκαιρη τριών εβδομάδων πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή παρίστανται 3 από  τα 4 Μέλη της 

εταιρίας. 

 

3. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής συμπίπτει με την δημοτική θητεία. 

 

4. Την Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής θα ασκεί από ένα έτος ο εκπρόσωπος κάθε πόλης-

Μέλους. 

 

5. Η σειρά της ετήσιας Προεδρίας θα αρχίσει ως εξής: Σπάρτη- Θήβα - Κόρινθος-Άργος. 

Δηλαδή ως πρώτος Πρόεδρος ορίζεται ο Δήμαρχος Σπαρτης. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η εταιρία διοικείται από τετραμελή (4) Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους 

Δημάρχους κάθε πόλης ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Διοικούσα Επιτροπή εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας από τα μέλη της εταιρίας, τις ελέγχει 

και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της 

εταιρίας και διαχειρίζεται όλα τα σχετικά με την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας και την επίτευξη 

των σκοπών της, καθώς για το άνοιγμα και τη διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής ανατίθεται από τους 

τέσσερις (4) Δημάρχους σε τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή, από άτομα εγνωσμένου 

κύρους και αξιοπιστίας, κατά την ελεύθερη κρίση της Διοικούσας Επιτροπής, με θητεία 

διάρκειας ίσης με την Δημοτική θητεία.. 

 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας. Δικαιούται να 

εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρίας και να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του 

περιεχομένου του Ταμείου. 

 

3. Συντάσσει ετήσια Έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

υποβάλλει δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η Διοικούσα Επιτροπή προσλαμβάνει τον Διευθυντή, ή Συντονιστή, τον αναπληρωτή του και 

προσδιορίζει τα καθήκοντά τους.   

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η εταιρία λύεται αυτομάτως, χωρίς vα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, εάν 

αποχωρήσουν τρία (3) από τα τέσσερα ιδρυτικά Μέλη της. 

Είναι δυνατή η λύση της εταιρίας πριν την καθορισμένη διάρκεια εφόσον το αποφασίσει η Γ.Σ. με 

3 από τα 4 Μέλη της.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Η λύση της Εταιρίας θα ακολουθηθεί από εκκαθάριση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Εκκαθαριστές ορίζονται οι κατά το χρόνο της εκκαθάρισης Εταίροι, οι οποίοι ενεργούν από κοινού.  

Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να ορίσουν έναν από αυτούς, ή τρίτο πρόσωπο, ως εκκαθαριστή.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Εταιρίας κλείνονται από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε 

κλείνει κάθε εταιρική χρήση. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Αν κάποιο Μέλος δηλώσει επιθυμία να αποχωρήσει από την Εταιρεία, θα δικαιούται να λάβει το 

1/6ο του ταμειακού υπολοίπου της Εταιρείας. 

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ο κάθε εταίρος λαμβάνει ίσο μερίδιο από τα πρόσοδα της 

ρευστοποίησης. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο    

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Εταίρων κατά και από τη λειτουργία της Εταιρίας, αυτή θα 

επιλύεται από σώμα τριών διαιτητών, στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στα Δικαστήρια.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με το παρόν, ορίζονται οι ακόλουθοι, ως μέλη της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής της εταιρίας : 

 

Διοικούσα Επιτροπή 

➢ Πρόεδρος: Δήμαρχος Σπάρτης 

➢ Αντιπρόεδρος: Δήμαρχος Θήβας 

➢ Γραμματέας: Δήμαρχος Κορινθίων 

➢ Ταμίας: Δήμαρχος Άργους 

 

Η θητεία της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής λήγει στις 31/12/2023, οπότε και εφαρμόζονται για 

πρώτη φορά οι διατάξεις του παρόντος περί αλλαγής στην Προεδρία. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Με την σύσταση της παρούσης εταιρίας δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Το παρόν συμφωνητικό θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Αφού αυτά συνομολογήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συνέταξαν 

και υπέγραψαν το παρόν σε 6 όμοια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα ο καθένας, ενώ τα 

υπόλοιπα δύο θα κατατεθούν ανά ένα στην αρμόδια ΔΟΥ και στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου η εταιρία 

να αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατ΄ άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα. 
 

Ο κ. Δήμαρχος αφού πήρε το λόγο ανάφερε μεταξύ των άλλων ότι έχετε λάβει το σχέδιο του καταστατικού για 
τη σύσταση αστικής εταιρείας που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με βασικά στοιχεία που είναι τα μέλη, 
ο σκοπός, οι δραστηριότητες, η διάρκεια που είναι 15 έτη, το αρχικό κεφάλαιο που είναι 40.000 ΕΥΡΩ και 
αντιστοιχεί 10.000 ανά μέλος, η οργανωτική δομή. Και θεωρώ ότι αυτή η αστική εταιρία, η μη κερδοσκοπική 
έχει να προωθήσει σημαντικά και τον δήμο μας και αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουμε και προτείνω να 
είμαστε ιδρυτικά μέλη σε αυτή την εταιρεία. 
 
Η κα Τζέκου Παρασκευή αφού έλαβε το λόγο, ανάφερε μεταξύ των άλλων ότι από αρχής διαφωνούμε με τη 
συμμετοχή στις εταιρείες και δίκτυα αυτού του τύπου. Κατ αρχάς θεωρούμε ότι είναι βασικός κατευθυντήρια. 
Γραμμή κατεύθυνση είναι η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού γενικότερα. Η δωρεάν πρόσβαση σε 
ποιοτικές υποδομές πολιτισμού είναι δικαίωμα και πρέπει να εξασφαλίζεται με κεντρικό σχεδιασμό και όχι να 
είναι υπόθεση δικτύων φορέων ΜΚΟ ή οτιδήποτε άλλο.  Να εξασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση και να 
προωθεί τον πολιτισμό, χωρίς να μπαίνει στο ζύγι τι είδους πολιτιστική δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει 
κέρδος ή τέλος πάντων να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση με χορηγούς και τα λοιπά. Οπότε θα 
καταψηφίσουμε.  
 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. 
Καταρχήν, γιατί  τώρα αυτή η επιλογή; θα ήθελα ένα δίκτυο που να συμμετείχε  η Αθήνα, αλλά και άλλες 
σημαντικές πόλεις απ΄ όλη τη χώρα, να φτιάξουμε ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά θα αποτυπώνει αν  θέλετε 
και την ιστορία καλύτερα. Τώρα, λέγοντας ότι οι 4 σπουδαιότερες πόλεις είναι αυτές, εγώ πιστεύω ότι θα 
παρεξηγηθούμε κιόλας. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, υπάρχει η προοπτική να διευρυνθεί το 
δίκτυο με άλλες πόλεις και τρίτο θέμα να μας πείτε επιγραμματικά επειδή έχετε συμμετάσχει σε συζητήσεις 
που έχουν κάνει, ποιος είναι ο σχεδιασμός τους, εκτός από αυτά που γράφουν τα κείμενα που μας δίνετε; Με 
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απλά λόγια, ποια είναι τα οφέλη που μπορεί θα έχουμε από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει αυτή η εταιρία 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα επόμενα χρόνια;  
Ο κ. Δήμαρχος αναφέρει στα ερωτήματα που τέθηκαν ότι υπάρχει η προοπτική της διεύρυνσης, υπάρχει η 
προοπτική του να διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια, να προβάλλεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, η 
αρχαία Ελλάδα, τα μηνύματα τα οποία παίρνει κανείς από την επιστήμη σε ότι έχει να κάνει με τον πολιτισμό. 
Και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η κάθε πόλη και η περιοχή μας και νομίζω ότι αυτό θα έχει συνέπειες 
σημαντικά θετικές στον τουρισμό και γενικότερα στην ισχυροποίηση του ονόματος της πόλης. Επιλέξαμε 
αυτής της μορφής εταιρεία, την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γιατί είναι πιο ευέλικτη και λογικά θα μπορεί 
να λειτουργήσει γρήγορα και να φέρει αποτελέσματα πιο γρήγορα, από κάποια εταιρεία μιας άλλης μορφής. 
Έτσι επελέγη.  
Ο κ. Γεώργιος Πούρος αφού πήρε το λόγο ανάφερε ότι  θα συμφωνήσουμε με τους προβληματισμούς του 
κυρίου Πνευματικού. Καταρχάς, με ποιο κριτήριο μπήκαν μόνο οι 4 σπουδαιότερες πόλεις; Μήπως υπάρξει 
καμιά φιλονικία. Καλό είναι το εγχείρημα γιατί θα έχουμε αλλαγές πολιτιστικές. Για μας άμεσα, δηλαδή το 
σκεπτικό είναι καλό, ίσως όμως υπάρχει γκρίνια γιατί δεν προσετέθησαν και άλλες πόλεις, μόνο αυτό.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει 
τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο 
και το Δήμαρχο, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το σχέδιο του καταστατικού, τις διατάξεις των άρθρων 
219,220 & 267 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως ισχύουν, τις διατάξεις 
του άρθρου 741 του ΑΚ,  το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η 
λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 
4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής) 
 

Α.- Εγκρίνει τη σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 4 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ»,  με σκοπό την ανάδειξη της 
σπουδαιότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, των αποτελουμένων το δίκτυο, πόλεων, ΣΠΑΡΤΗΣ - 
ΘΗΒΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ. 
Β.- Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων ως ιδρυτικό μέλος στην υπό σύσταση ανωτέρω Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 4 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ». 
Γ.- Εγκρίνει το περιεχόμενο του Καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας, που αποτελείται από 21 άρθρα 
και αναφέρονται αναλυτικά εις το ιστορικό της παρούσας απόφασης. 
Δ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, για την υπογραφή της συστατικής πράξης 
και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

   
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                              Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 243 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 06- 09 - 2022 

   Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

   Αντώνιος Κυριαζής 
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