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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:        02-06-2020   
  

    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:                 7558   

        

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 6ης/27-05-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

 

   Αριθμ. Απoφ.  101/2020                                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για την 
έγκριση συμμετοχής στο 

πρόγραμμα «Πολιτιστική 
Κληρονομιά σε Δράση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής» στα 
πλαίσια της ευρύτερης 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ανάδειξη της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός 

Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 21.00 μ.μ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από 

την υπ’ αριθμόν 6786/22-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που 

δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (24). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Δρίτσας Δημήτριος, 6) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 7) 
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Βαμποράκη Μελπομένη, 8) Κορωνιάς Νικόλαος, 9) Μαντάλα Μαρία, 10) Νέρας 

Ευάγγελος, 11) Πίντζου Ελισάβετ, 12) Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, 13) Χρυσάφης 

Σταύρος,  14) Γιαννάκης Γεώργιος, 15) Αδάμος Γεώργιος, 16) Στρατουδάκης Ιωάννης, 

17) Κοφινάς Κων/νος, 18) Κουβέλης Αλέξανδρος, 19) Πολίτης Ιωάννης, 20) Λαδά 

Γιαννούλα, 21) Σταμπέλος Θεοφάνης, 22) Μπρίτσας Χρήστος, 23) Δρίτσας Χρήστος, 

24) Νάσσου Φωτεινή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Πανουργιάς Νικόλαος, 3) Συλλελόγλου 

Ανδρέας. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 Και εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε η 

Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μελπομένη Βαμποράκη, η οποία έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου το υπ’αρ. 2ο/9-5-2020 Πρακτικό της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου 

Μαρκοπούλου (Αρ.Απόφασης 6/2020), στο οποίο αναφέρονται τα  εξής: «…Την περίοδο 

που διανύουμε, συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Μαΐου, ολοκληρώνεται η διαδικασία των 

συμμετοχών στο πρόγραμμα «Πολιτιστική Κληρονομιά σε Δράση» της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάδειξη της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, για όλους και 

ιδιαίτερα για τον κλάδο του πολιτισμού και για τον καλλιτεχνικό τομέα. Ωστόσο το 

πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται, και για την περίπτωση που οι συνθήκες, 

και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε 

πολιτιστικές δράσεις έστω και υπό συνθήκες, θεωρούμε σκόπιμο να δηλώσουμε 

συμμετοχή, στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Το μέλος Δήμητρα Σβίγκου, έλαβε το λόγo και ανέφερε ότι τη δεδομένη χρονική 

περίοδο θα είναι σκόπιμο να στηρίξουμε την τοπική καλλιτεχνική δημιουργία ειδικά τις 

δραστηριότητες για τα παιδιά. Ως προς το πρόγραμμα «Πολιτιστική Κληρονομιά σε 

Δράση» είναι μία από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Πολιτιστική 

κληρονομιά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα πρόγραμμα peer-learning που θα 

δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 100 φορείς τοπικής και περιφερειακής 

πολιτικής να ανταλλάξουν γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση 

στη συμμετοχική διακυβέρνηση, την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση και την 

ποιότητα των παρεμβάσεων. 

Συγκεκριμένα: αφορά τη 1) δημιουργία ενός καταλόγου με 30 συμμετοχές για τις 

καλές πρακτικές διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, από πόλεις, περιοχές, αστικές, 
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μη αστικές και αγροτικές περιοχές και 2) οργανώνει 12 επισκέψεις peer-learning, μαζί 

με 20+ συμμετέχοντες ανά την επίσκεψη. Η πρόσκληση θα ξεκινήσει το Μάιο/Ιούνιο 

του 2020. 

Ζητούμενα για το πρόγραμμα είναι: 

-η καινοτομία 

-η πρακτική που θα επιλεγεί να αποτελεί έμπνευση για άλλες πόλεις 

-να έχει πραγματικό αντίκρισμα την κοινωνία. 

Τα οφέλη αφορούν: 

● Προβολή μέσω ενός Online καταλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

● Δίνεται σε μία πόλη η δυνατότητα να δεχτεί επισκέπτες στα πλαίσια της  

peer- learning εκπαίδευσης 

● Να αποτελέσει η πόλη ένα μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας 

Το EUROCITIES αποτελείται από τους KEA, ERRIN, Europa Nostra & Architects 

και συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης που ηγείται επί του έργου με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

για τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021. 

Θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά ως ένα «πόρο» που κληρονομήθηκε 

από το παρελθόν σε όλες τις εκφάνσεις και τις πτυχές του, απ’ τό, άυλο και 

ψηφιακό (γεννημένο ψηφιακό και ψηφιοποιημένο), συμπεριλαμβανομένων 

μνημείων, ιστότοπων, τοπίων, δεξιοτήτων, πρακτικών, γνώσεων και 

εκφράσεων της ανθρώπινης δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων και των 

συλλογών που διατηρούνται και διαχειρίζονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, 

όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία» (συμπεράσματα του Συμβουλίου 

σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρος για μία βιώσιμη 

Ευρώπη, Μάιος 2014). 

Τα κριτήρια για την ένταξη ενός οργανισμού ή μιας πόλης στο πρόγραμμα είναι 

τα εξής: 

1ο Κριτήριο: 

Η συμμετοχική διακυβέρνηση που αφορά τις επικεντρωμένες προσεγγίσεις που 

σχετίζονται με το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό καθώς και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και την κοινωνία των πολιτών: 

● από κοινού σχεδιασμός πολιτικών και προγραμμάτων πολιτιστικής 

κληρονομιάς, 

● κοινή διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

● αύξηση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
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κοινότητες, 

● χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρο για την κοινότητα, 

● εδαφική ανάπτυξη (περισσότερες πληροφορίες, στο Open Method 

of Coordination working group, brainstorming report από το 

Voices of Culture prosses). 

2ο Κριτήριο: 

Η υιοθέτηση τακτικών για την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων που αποτελούν 

μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποίο χρήζουν προστασίας στην 

νέα τους χρήση ή ειναι αχρησιμοποίητα. 

Αφορά τις περιπτώσεις που υιοθετείται η τακτική της επαναχρησιμοποίησης, ως 

μιας εναλλακτικής χρήσης, με κτιριακή αναβάθμιση στη δομή της 

εγκατάστασης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τη νέα χρήση να ορίζεται 

και να προσαρμόζεται στο κτίριο, παράλληλα με στόχο, τη συντήρηση, το  

σεβασμό, την αξία και την σημασία του. 

(περισσότερες πληροφορίες στο Leeuwarden, Declaration on adaptive re-use 

of built heritage). 

3o Κριτήριο: 

Οι παρεμβάσεις στην πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να είναι επικίνδυνες: 

ακατάλληλες, και να θέτουν σε κίνδυνο την κληρονομία. 

Είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να κληροδοτήσουμε την κληρονομιά μας στις 

μελλοντικές γενιές, οι παρεμβάσεις να είναι το αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της αισθητικής, της βιωσιμότητας, της 

περιβαλλοντικής συνείδησης, της προσβασιμότητας, της ενσωμάτωσης στο 

περιβάλλον και τις απαραίτητες βιώσιμες δαπάνες. 

Το παραπάνω αφορά την πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 

Η πρόταση του Δήμου: 

Με βάση τα παραπάνω ζητούμενα καταθέτουμε το στρατηγικό σχεδιασμό για 

την περίοδο του Σεπτεμβρίου που αφορά στις δραστηριότητες που έχουν 

συζητηθεί να υλοποιηθούν στο χώρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού της 

ΜΑΡΚΟ, ο οποίος έχει ως εξής: 

Πλαίσιο – Περιβάλλον: Δήμος Μαρκοπούλου 

Στην περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία, 

βυζαντινές και μεταβυζαντινοί ναοι, μεσαιωνικά μνημεία και νεότερα μνημεία, 

και περιοχή natura 2000, συμπεριλαμβανομένων των νεοκλασικών και της 

παλαιάς βιομηχανικής κτιριακής μονάδας (ΜΑΡΚΟ). 
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Ήδη στο χώρο του συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ υλοποιήθηκε επί 5 χρονιές νεανικό 

φεστιβάλ, ενώ το 2018 στα πλαίσια επιστημονικού συνεδρίου που έλαβε χώρα 

στο Μαρκόπουλο, το αρχείο του συνεταιρισμού αρχειοθετήθηκε και 

παρουσιάστηκε σε έκθεση στο χώρο των γραφείων του συνεταιρισμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Η Δράση 

Φθινόπωρο στο ΜΑΡΚΟ 

Στόχοι της δράσης: 

● προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

● η προβολή της μοναδικής ταυτότητας της περιοχής του Μαρκοπούλου 

συνυφασμένη με την την ιστορική πορεία του συνεταιρισμού. 

● Υποστήριξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες, και 

εξοικείωση της νεότερης και ενσωμάτωση στο τοπικό γίγνεσθαι. 

● Προώθηση του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο να 

καθίσταται ως οικονομικά βιώσιμος και την μετατροπή του σε μοχλό 

ανάπτυξης της πόλης. 

● Υποστήριξη τοπικών παραγωγών με τοπικά προϊόντα. 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη δράση ως πρακτική καλύπτει τα εξής πεδία: 

● την υλική και την άυλη κληρονομιά, 

● ιστορικά, βιομηχανικά κτίρια. 

Και ως πολιτική πρακτική : 

● την Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

● την Κυκλική οικονομία 

● την Κοινωνική Συνοχή 

● την Διασύνδεση διαφορετικών πεδίων 

● την Αστική, τοπική αναβίωση 

Περιγραφή της δράσης 

Όραμα της δράσης αποτελεί η παρουσίαση μιας ολιστικής ταυτότητας και 

εικόνας για την πόλη. Ο μοναδικός αγροτικός χαρακτήρας παρουσιάζεται από 

το παρελθόν με συνέχεια στο μέλλον. 

Ως αποστολή τίθεται να μεταφερθεί από την κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, 

στο χώρο του συνεταιρισμού, η ετήσια γιορτή σταφυλιού και να μετονομαστεί 

σε γιορτή κρασιού. 

Η παραπάνω δράση σχετίζεται με 4 στόχους: 

1. Προώθηση τοπικών προϊόντων κυρίως το κρασί. 
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2. Παρουσίαση ιστορικών διαδρομών στην περιοχή του Μαρκοπούλου που 

σχετίζονται με την παραγωγή κρασιού, διαχρονικά. 

3. Έκθεση αρχειακού υλικού από το αρχείο του συνεταιρισμού κ συναφών 

φορέων: συλλεκτικές ετικέτες μπουκάλια από το 1930 από το αρχείο 

του συνεταιρισμού. 

4. Εκδηλώσεις με έμφαση την πολιτιστική παράδοση, την τέχνη, την 

εκπαίδευση κ.α.. 

Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω δράση δύναται να προέρχεται από το Δήμο 

καθώς και τα Ν.Π. αυτού, που είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες 

πολιτισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα θα υλοποιηθούν στο βαθμό που η κείμενη 

νομοθεσία και οι κανόνες πρόληψης επιτρέπουν, λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που όλοι βιώνουμε εξαιτίας του Covid-19…». 

 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν τις 

κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Ν.3852/2010, το υπ’αρ. 2ο/9-5-2020  

Πρακτικό της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου (Αρ.Απόφ.6/2020) 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου,  στο πρόγραμμα «Πολιτιστική 

Κληρονομιά σε Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» στα πλαίσια της ευρύτερης 

Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
 ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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