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Από το πρακτικό της 19/21-12-2020 έκτακτης συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (21) είκοσι μία του
μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 752/18-12-2020 πρόσκληση
της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα
τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

01

Αριθμός Απόφασης:

71

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ιστορικών οροσήμων της
EUCHMS

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το υπ αριθμόν 759/2020 έγγραφο τους η Ένωση Χημικών Ελλάδος
μας γνωστοποιεί το Πρόγραμμα Ιστορικών Οροσήμων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων
Χημείας (European Chemical Society – EuChemS). Όπως μας αναφέρει στην επιστολή της το
Πρόγραμμα Ιστορικών Οροσήμων της EuChemS ξεκίνησε το 2018 με το σκεπτικό ότι η Χημεία
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης. Ωστόσο, παρόλο που
υπάρχουν πολλά τουριστικά σήματα που σηματοδοτούν τον τόπο όπου συνέβησαν σημαντικές
πνευματικές εξελίξεις ή γεγονότα, εντοπίζονται και δημοσιοποιούνται μόνο λίγες χημικές
τοποθεσίες. Για τους λόγους αυτούς, η EuCheMS αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Πρόγραμμα
Ιστορικών Ορόσημων, το οποίο θα προσέφερε στο ευρύ κοινό την αίσθηση του τρόπου, με τον
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οποίο η χημεία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας κάθε ευρωπαίου
πολίτη. Η EuCheMS λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη εθνικό πρόγραμμα
ορόσημων, ενώ άλλες όχι. Για το λόγο αυτό προβλέπονται δύο επίπεδα οροσήμων EuCheMS, δηλ.
σε πανευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο. Για να είναι αποτελεσματικό, ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί
την πλήρη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των αντίστοιχων Ενώσεων Χημικών σε κάθε
χώρα. Η EuChemS έχει ήδη απονείμει βραβεία για τα έτη 2018 και 2019. Μάλιστα, ελληνικές
υποψηφιότητες προτεινόμενες από την Ε.Ε.Χ. βραβεύτηκαν σε τοπικό / εθνικό επίπεδο (η
σαπωνοποιία ΑΒΕΑ στα Χανιά το 2018 και το Κανναβουργείο Έδεσσας το 2019). Φέτος
προτείνουμε το Πάρκο Αριστοτέλη στα Στάγειρα, για να τονίσουμε την επιστημονική ενασχόληση
του Αριστοτέλη που περιέγραψε με σαφή τρόπο για πρώτη φορά τη διαδικασία αφαλάτωσης του
θαλασσινού νερού. Η διαδικασία υποβολής προϋποθέτει τη στήριξη της υποψηφιότητας από την
τοπική κοινότητα, όπως και από άλλη Ένωση Χημικών, μέλος της EuChemS. Θεωρούμε ότι το
Πάρκο Αριστοτέλη, είναι ένας θαυμάσιος χώρος που θα μπορεί να φιλοξενήσει το βραβείο
τονίζοντας παράλληλα και την κληρονομιά του Αριστοτέλη στα πεδία των φυσικών επιστημών και
γι αυτό τον λόγο θεωρούμε την στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη – Σταγείρων απαραίτητη και
προσβλέπουμε σε αυτή.
Προτείνω η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α που είναι ο φορέας διαχείρισης του Άλσους από πλευράς Δήμου
Αριστοτέλη να δηλώσει την στήριξη στην υποψηφιότητα αυτή και να συνδράμει όπου είναι εφικτό
για την επιτυχία του συγκεκριμένου

project

που θα αναδείξει ακόμη πιο πολύ το Άλσος

Αριστοτέλη ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα
Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ως επίσημος φορέας διαχείρισης του Άλσους Αριστοτέλη να στηρίξει
την υποψηφιότητα του Άλσους στο Πρόγραμμα Ιστορικών Οροσήμων της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ενώσεων Χημείας (European Chemical Society – EuChemS) και να συνδράμει
από κοινού στην προσπάθεια αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2020
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 21-12-2020
Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

