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ΘΕΜΑ: ΄Εγκπιζη Ππωηοκόλλος ζςνεπγαζίαρ και θιλίαρ μεηαξύ ηος Δήμος Δςηικήρ 

άμος και ηος Δήμος SEFERIHISAR (εθιπισιζάπ)  ΣΟΤΡΚΘΑ ζηα πλαίζια 

ζςνεπγιών και διεθνών ζσέζεων. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 14
ελ

  Ηνπιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε, χζηεξα 

απφ ηελ 7982/08-07-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 

έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ 

κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ». 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε ηειεδηάζθεςε 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (18) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

ςμμεηέσονηερ  

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

6.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

7.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

8.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

11.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

16.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

17.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 
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Μη ζςμμεηέσονηερ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

7.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

8.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

9.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

 

Πποζελεύζειρ  - Αποσωπήζειρ 

 

                    -------

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο θαη ν  

πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεψξγηνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ησάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα 

ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ον: ΄Εγκπιζη Ππωηοκόλλος ζςνεπγαζίαρ και θιλίαρ μεηαξύ ηος Δήμος 

Δςηικήρ άμος και ηος Δήμος SEFERIHISAR (εθιπισιζάπ)  ΣΟΤΡΚΘΑ ζηα 

πλαίζια ζςνεπγιών και διεθνών ζσέζεων. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (13
ν
)  δέθαην ηξίην  ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν  ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, θ.Ησάλλα 

Παηξψλε θαη ε νπνία  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.1 θαη 2 ηνπ λ.3463/2006 θαη ηηο 

φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 θαη 2 ηνπ λ.3852/2010, νη δήκνη θαη νη 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο  Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηεο αιινδαπήο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο: α. ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο, δηαζπλνξηαθήο θαη εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζε δίθηπα ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ζε ινηπνχο δηεζλείο 

θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο, β. ζε επξσπατθφ επίπεδν, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δίθηπα, πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο θαη ζε ινηπνχο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3613/2007 (Φ.Δ.Κ. 

263/Α΄/23.11.2007), θαη ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.3 ηνπ λ.3852/2010, 

νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθνχο Οκίινπο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ δίθαην. 

Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 219 παξ.3 θαη 220 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006, 

θαζψο θαη ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.4 ηνπ λ.3852/2010 γηα ηε 

ζπκβαηφηεηα φισλ ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ κε ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ζε ζρέζε κε ην εχξνο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2β ηνπ 

λ.3345/2005 (ΦΔΚ 138 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Γηα ηε κεηαθίλεζε θάζε εθπξνζψπνπ Γήκνπ ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

αδειθνπνηήζεσλ ή ζπκθψλσλ ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ παξαπάλσ 

Δπηηξνπή.  

Δπίζεο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. 143/01.10.2014 φζνλ αθνξά ηηο 

ινηπέο κεηαθηλήζεηο εθπξνζψπσλ ησλ ΟΣΑ ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 18 παξ.15 ηνπ λ.4071/2012, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε ηεο κεηαθίλεζεο αηξεηψλ 

θαη ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ αηξεηψλ θαη ππαιιήισλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο δελ απαηηείηαη ε σο άλσ έγθξηζε 

θαη αξθεί ε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ δε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ πξνο ηελ ελ 

ιφγσ Δπηηξνπή, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκθσλεο γλψκεο, νθείιεη λα πιεξνί  

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

1. Κάζε πξφηαζε δήκνπ ή πεξηθέξεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα απφ ηηο 

αλσηέξσ κνξθέο ζπλεξγαζίαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπλνδεχεηαη απφ απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. 

2. Ζ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε 

3. Ζ απφθαζε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ, κε φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, πξέπεη λα 

απνζηέιιεηαη άκεζα θαη έγθαηξα ζηε Γξακκαηεία ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο. 

Σνχην είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ, πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο αηηνχκελεο 

ζχκθσλεο γλψκεο, λα θαηαζηεί δπλαηή ελδερφκελε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο, αθελφο, κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο, 

θαη αθεηέξνπ, εάλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, κε ηηο αιινδαπέο αξρέο (πξεζβείεο θαη 

πξνμελεία) πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλεο ζην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηε ιήςε πιεηφλσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αιινδαπνχο ΟΣΑ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
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Δπηηξνπή δελ ζα εμεηάδεη αίηεκα πνπ απνζηέιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 

θαζπζηεξεκέλα ή ζπλνδεπφκελν απφ ειιηπή ζηνηρεία. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη αηηηνινγεκέλα πσο ε ζπκκεηνρή ηπρφλ 

ελδηαθεξνκέλνπ εκεδαπνχ δήκνπ ή/θαη πεξηθέξεηαο ζε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο δελ 

είλαη ζχκθσλε κε ην δηεζλέο, θνηλνηηθφ ή εζληθφ δίθαην, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέινπο, ή φηη ε ζπκκεηνρή απηή δελ 

δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή γεληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, 

κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απνξξίςεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

5. Μεηά ηε ιήςε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζπλεξγαζίαο, νη εκπιεθφκελνη δήκνη θαη πεξηθέξεηεο, ζην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο 

ελεκέξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο εγθξηζείζεο 

πξσηνβνπιίεο, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνζηνιή ζηε Γξακκαηεία ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ή παξαδνηέσλ (π.ρ. ηειηθά θείκελα 

ζπκθσληψλ ή πξσηνθφιισλ αδειθνπνίεζεο, έληππα θαη νδεγνί ζην πιαίζην 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ). 

Με ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Ε. 143/01.10.2014 ε κε ιήςε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Δπηηξνπήο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ΟΣΑ, εθηφο ηεο 

παξεπίπηνπζαο πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπο (άξζ.233, 

λ.3852/2010), ζπλεπάγεηαη θαη αδπλακία πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. κε 

ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ γηα ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο αηξεηψλ θαη 

ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ή άξλεζε έγθξηζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ εθπξνζψπσλ ΟΣΑ ζε ρψξεο εθηφο 

ΔΔ απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ)  

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη αληαιιαγέο 

απφςεσλ , ηερλνγλσζίαο θαη πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα  πνιηηηζκνχ, 

ηνπξηζκνχ, αζιεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη 

αληαιιαγέο απνζηνιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο 

θαη ζπλάπηνληαη αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο. 

Με ηελ ππ.αξ.21/13.01.2010 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Καξινβαζίσλ είρε νκφθσλα απνθαζηζηεί ε ζχλαςε ζρέζεσλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ Γήκν Seferihisar Σνπξθίαο ιφγσ ησλ επαθψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζην 

παξειζφλ κε ηελ γεηηνληθή ρψξα θαη κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή πνιηηηζηηθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ακθφηεξσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Σo εθεπίσιζαπ (ηνπξθηθά: Seferihisar) είλαη παξαζαιάζζηνο δήκνο ηεο επαξρίαο 

κχξλεο ζηελ πεξηνρή Αηγαίνπ ηεο δπηηθήο Σνπξθίαο. Σν 2012 είρε 31.467 

θαηνίθνπο. Ζ θπξίσο πφιε βξίζθεηαη ειαθξψο ζηελ ελδνρψξα θαη ην ηκήκα ηεο ζηε 

ζάιαζζα είλαη γλσζηφ σο ίγηαηδηθ. Κνληά ζηελ πφιε βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο 

αξραίαο πφιεο Σέσο ελψ ζηα λφηηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο βξίζθνληαη ηα 

εξείπηα ηεο Λεβέδνπ. ην ίγηαηδηθ ζψδεηαη κεζαησληθφ θάζηξν θαη ιεηηνπξγεί απφ 

ην 2010 καξίλα.Άιια αμηνζέαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθία Εελζηγηέ Γθηνπιέξ, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο ηζηνξηθφ κνπζείν θαη εζηηαηφξην κε ληφπηα θνπδίλα, ην ηδακί 

Καζίκ Σζειεκπί θαη ν κεληξεζέο Φαηίρ, ακθφηεξα ηνπ 15νπ αηψλα, θαη ε ζπλνηθία 

εληφο ηνπ θάζηξν ηνπ ίγηαηδηθ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%82
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Σν άββαην 25.06.2022 ηξηκειή αληηπξνζσπεία απφ ηνλ γεηηνληθφ Γήκν ηεο 

Σνπξθίαο, απνηεινχκελε απφ ηνλ Γήκαξρν θαη δχν εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ 

«Seferihisar, επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε καο θαζψο θαη ην Γεκαξρείν. Καηά ηελ 

επίζθεςε ζην Γεκαξρείν πξαγκαηνπνηήζεθε επξχηαηε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε 

αληαιιαγή απφςεσλ, κεηαμχ ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ ηεο Σνπξθίαο θαη  

εθπξνζψπσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλάληεζεο θαη ζπδήηεζεο ήηαλ ε δηαπίζησζε αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  ησλ δχν ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Έηζη δηαηππψζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε κε ζέξκε απφ ηελ δεκνηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ 

«Seferihisar», ε επηθπξσπνίεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν δήκσλ.  

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «ΔΝΩΖ 

ΗΩΝΗΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ» κε δηακεζνιαβεηή ην Γήκν εθεξηρηζάξ- κχξλεο- Σνπξθία 

θαη ζπλεξγαδφκελεο πφιεηο πξνηάζεθαλ ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ θαη ε Υίνο. θνπφο 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

κέζσ ησλ δεζκψλ ησλ Ηνληθψλ πφιεσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα θαιήο ζέιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, έγηλε πξφηαζε θαη απφ ηα 

δπν κέξε, γηα ηελ δηνξγάλσζε ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο θηιηθνχ αγψλα, βφιετ εθφζνλ ιεθζνχλ νη απαηηνχκελεο 

εγθξίζεηο απφ ηα αξκφδηα επνπηεπφκελα ππνπξγεία,  κε ρξνληθφ νξίδνληα πεξί ηα 

κέζα επηέκβξε. 

Θεσξνχκε πξνο φθεινο  ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, 

θαιήο γεηηνλίαο θαη θηιίαο κε ηνλ απέλαληη Γήκν θαη πξνηείλνπκε ηελ ππνγξαθή ελφο 

κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ε ππνγξαθή ηνπ  κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο, ζα  έρεη σο ζηφρν  

: 

I. Να πξνζηαηέςεη θαη λα βειηηψζεη ηελ θηιία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ 

δχν ιαψλ 

II.  Να αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, 

εκπνξηθψλ επελδπηψλ θαη εκπνξεπνκέλσλ 

III.  Να αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ηεο λέαο γεληάο ψζηε λα 

κνηξάδνληαη ήζε θαη έζηκα, θαιιηηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο 

IV.  Να νξγαλψλνληαη απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ, 

ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ηα πινχζηα ήζε θαη έζηκα ησλ δχν εζλψλ 

V.  Να επηηεπρζνχλ ζπλεξγίεο θαη ζπκκεηνρή ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα θαη 

δίθηπα πφιεσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε νηθνλνκηθά, αζιεηηθά, 

ηνπξηζηηθά δξψκελα θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

 

Καιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε: 

1. ην άξζξν 158 παξ.3
α
 Ν.3463/06 

2. ην άξζξν 75 θαη 219 ηνπ Ν.3463/06 
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3. ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Ε. 45851/28.11.2011 

4. ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Ε. 143/01.10.2014 

5. ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

 

1. Να εγθξίλεη ην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ πφιε εθηξηρηζάξ (Σνπξθίαο), 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ ΓΚΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

2. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

4 παξ.2β ηνπ Ν.3345/2005 γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηα 

αξκφδηα επνπηεπφκελα φξγαλα 

3. Να εγθξίλεη ηελ ελζάξξπλζε δηνξγάλσζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζπγθξηκέλα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα βφιετ 

κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ πνπ ζα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο θηιίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο  κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σν θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζα θαιπθζεί 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ εμφδσλ 00.6444 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε 

ηίηιν «Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ζα 

αθνινπζήζεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο.                                                                       

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

2. Σν άξζξν 158 παξ.3
α
 Ν.3463/06 

3.  Σν άξζξν 75 θαη 219 ηνπ Ν.3463/06 

4.  Σελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 45851/28.11.2011 

5.  Σελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 143/01.10.2014 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

8. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε (17) ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν (18) 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  

 

1. Δγθξίλεη ην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ πφιε εθηξηρηζάξ (Σνπξθίαο), 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ ΓΚΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

2. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα  λα 

απνζηαιεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.2β 

ηνπ Ν.3345/2005 γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηα αξκφδηα 

επνπηεπφκελα φξγαλα 

3.  Δγθξίλεη ηελ ελζάξξπλζε δηνξγάλσζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζπγθξηκέλα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ αζιεηηθνχ αγψλα βφιετ 

κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ πνπ ζα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο θηιίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο  κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σν θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζα θαιπθζεί 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ εμφδσλ 00.6444 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε 

ηίηιν «Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ζα 

αθνινπζήζεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ 

ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο. 

Ζ δεκνηηθή ζχκβνπινο θ.Γήκνπ – Ρίγιε Αξηάδλε ςήθηζε παξφλ. 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:38΄ . 

 

 

  Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  67/14-07-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καπλόβαζι   14  Θοςλίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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