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ΘΔΜΑ: ΄Δγκριζη ηης προηεινόμενης αδελθοποίηζης Γήμοσ Γσηικής άμοσ με ηο 

Γήμο ARZIGNANO (ΗΣΑΛΗΑ) ζηα πλαίζια ζσνεργιών και διεθνών ζτέζεων. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 14
ελ

  Ινπιίνπ  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: 

 

σμμεηέτονηες  

 

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 ζσμμεηέτονηες 

 

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 

 

 

 

 

Προζελεύζεις  - Αποτωρήζεις 

 

                    -------

 

 

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 Ισάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα 

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

 

 

ΘΔΜΑ 14ον: ΄Δγκριζη ηης προηεινόμενης αδελθοποίηζης Γήμοσ Γσηικής άμοσ 

με ηο Γήμο ARZIGNANO (ΗΣΑΛΗΑ) ζηα πλαίζια ζσνεργιών και διεθνών 

ζτέζεων. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (14
ν
)  δέθαην ηέηαξην  ζέκα ηεο 

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

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

χκθσλα κε ην άξζξν 220 ηνπ Ν.3463/06, νη Γήκνη, ζην πιαίζην ηεο  επξχηεξεο  

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο μέλσλ ρσξψλ, κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο θαηά λφκν πξσηνβνπιίεο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο αδειθνπνίεζεο ησλ πφιεψλ ηνπο, 

κε ζηφρν ηελ κεηαμχ ηνπο πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  
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Η αδειθνπνίεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2β ηνπ λ. 3345/2005 (ΦΔΚ 135 

Α΄). 
 

 

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

αδειθνπνηήζεσλ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ γηα ηελ 

αδειθνπνίεζε 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. 

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ θαη θαζνξίδνληαη 

εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη πιαίζηα δξάζεο γηα ηηο αδειθνπνηήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, 

κεηάβαζεο πξνζψπσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 

Γήκνο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο αδειθνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο δηθηχσλ 

πφιεσλ κε άιινπο Γήκνπο ηεο Υψξαο ζην πιαίζην εηδηθφηεξσλ ζπλεξγαζηψλ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηε κεηαμχ ηνπο πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη  ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.  

 

Ο Γήκνο έρεη πξνρσξήζεη ήδε ζε επαθέο κε ηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή αξρή ηεο πφιεο 

Αξηδηληάλν (Arzignano) ηεο Ιηαιίαο,  ε νπνία  έρεη εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

αδειθνπνίεζε κε ηελ πφιε καο.   

 

Με ηελ 44/31-05-2022, Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αξηδηληάλνπ (ARZIGNANO) ζηελ Ιηαιία,  νκφθσλα, απνθαζίζηεθε ε πξφηαζε 

αδειθνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ ηνπο, κε ην Καξιφβαζη λπλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ. Η 

απφθαζε απηή, απφ ειεχζεξε κεηάθξαζε έρεη σο εμήο: 

 

[ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΤ 

ARZIGNANO ΚΑΗ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΛΟΒΑΗΟΤ ΝΖΟΤ ΑΜΟΤ (ΔΛΛΑΓΑ) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ν Αληηδήκαξρνο θαη Σχκβνπινο 

Τνπξηζκνχ Enrico Marcigaglia αλαθέξεη: 

 

Η Ιηαιηθή Έλσζε γηα ην Σπκβνχιην Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο 

(A.I.C.C.R.E.) πξνηείλεη σο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηελ ελίζρπζε, κέζσ ησλ Τνπηθψλ 

θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, ηνπ επξσπατθνχ πλεχκαηνο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, γηα ηελ ππεξάζπηζε απνηειεζκαηηθή απηνλνκία ησλ εδαθηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θνηλνηήησλ, πξνψζεζε ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ, πξνψζεζε ελεκεξσκέλεο 

γλψζεο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ρξήζε θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη πξνψζεζε ηεο αδειθνπνίεζεο θαη ησλ 

αληαιιαγψλ κεηαμχ ηνπηθψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε αδειθνπνίεζε Γήκσλ, έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν δηαπνιηηηζκηθήο δξάζεο, 

ζηνρεχεη ζηελ επηζπκία λα ζθπξειαηεζεί έλαο δεζκφο «θηιίαο» κεηαμχ ησλ ζεζκψλ θαη 

ησλ πιεζπζκψλ δχν δηαθνξεηηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, νη νπνίεο σζηφζν κνηξάδνληαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη έρνπλ έλα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ή πεξηζζφηεξεο θνηλέο πηπρέο. Οη 

ζρέζεηο αδειθνπνίεζεο θέξλνπλ αλακθηζβήηεηα πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, αιιά θαη 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ηππηθψλ πξντφλησλ 

θαη πφξσλ. 

Σην πιαίζην κηαο ζεηξάο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία, 

αλάδεημε θαη αλάδεημε ηεο επηθξάηεηαο, ζηηο 09/09/2021, ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Arzignano ελέθξηλε ην ςήθηζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξηζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο «Capital of Pelle». θαη, ζηηο 04.10.2021, ν Γήκνο Arzignano 

ππέβαιε ηελ αίηεζε θαηαρψξηζεο ζην Ιηαιηθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη 

Δκπνξηθψλ Σεκάησλ (UIBM). 

Τελ 11.01.2022, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θνηλνπνίεζε ηελ Καηαρψξεζε 

ηνπ Δκπνξηθνχ Σήκαηνο. Απηή ε πεξίζηαζε κπνξεί ηειηθά λα αληηθαηνπηξηζηεί ζε έλαλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πφιεο ηνπ Arzignano, ως πρωηεύοσζας ηοσ δέρμαηος, κε ηελ νπνία 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ δηάθνξεο εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο, απφ ηηο 

νπνίεο ζα επσθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα, θαζψο ε πξναλαθεξζείζα επσλπκία 

εθπιεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηε ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο, κέζα απφ κηα ζαθή θαη 

απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Arzignano. 

Με ςήθηζκα αξ. 81 ηεο 19/04/2022, ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην έρεη ζπγθξνηήζεη επίζεο 

ηελ Δπηηξνπή «ArzignanoCapitaledellaPelle», κε ζηφρν ηελ πιήξε ελίζρπζε ηεο 

επσλπκίαο CapitaledellaPelle θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο. 

Σην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν πξψελ Γήκνο Καξινβαζίνπ, ζην λεζί ηεο 

Σάκνπ, ζηελ Διιάδα, ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηεο βπξζνδεςίαο κέρξη ην 1912. Η ρξπζή 

ζηηγκή ηεο ηέρλεο ηεο βπξζνδεςίαο ηνπ λεζηνχ αληηζηνηρεί ζε κηα πεξίνδν κεηαμχ 1880 

θαη 1930. Τφηε κφλν ζην Γήκν Καξινβαζίνπ ιεηηνπξγνχζαλ πελήληα βπξζνδεςεία, ηα 

νπνία απαζρνινχζαλ πάλσ απφ 300 άηνκα. Μέρξη ζήκεξα ππάξρεη έλα Μνπζείν 

Βπξζνδεςίαο, ζην Καξιφβαζη πνπ επηηξέπεη φρη κφλν λα γλσξίζνπκε απηφ ην επάγγεικα 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, αιιά αθεγείηαη θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επνρή πνπ ν θιάδνο αλέβαηλε θαη άιιαδε ξαγδαία 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο. 

ΑΔΑ: 6ΤΓ246ΜΦΟ8-ΙΣΩ



5 

 

Οη δχν πξαγκαηηθφηεηεο, ην Arzignano θαη ην Karlovasi, ινηπφλ, κνηξάδνληαη ην ίδην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα πνπ ζηνρεχεη ζηε βηνκεραλία βπξζνδεςίαο, αλ θαη γηα ην 

Arzignano απηφ ην επάγγεικα είλαη πνιχ επίθαηξν, ελψ γηα ην Καξιφβαζη αλήθεη ζηελ 

ηζηνξία ηνπ λεζηνχ. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε ππφζεζε ηεο αδειθνπνίεζεο απνθηά έλα πνιχ ηδηαίηεξν 

λφεκα: ην Καξιφβαζη κε κηα νξηζκέλε έλλνηα ζα έδηλε ηε ζθπηάιε ζην Arzignano σο 

πξσηεχνπζα ηνπ δέξκαηνο (ή ηεο βπξζνδεςίαο), ππφ ηελ πξννπηηθή ελφο γφληκνπ έξγνπ 

πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αληαιιαγήο, πνπ ζα εκπινπηίζεη κέγηζηα ηηο δχν πεξηνρέο 

θαη ζα αληηπξνζψπεπε έλα κεγάιν δπλακηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πιεζπζκψλ, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηηο λέεο γεληέο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε 

αδειθνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Arzignano θαη ηνπ Γήκνπ Καξινβάζνπ, λπλ Γήκν 

Γπηηθήο Σάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο. 

Σηε ζπλέρεηα, ν Αληηδήκαξρνο θαιεί ηνλ Γξ Antonio Lora, παξψλ ζηελ ηάμε, λα 

επεμεγήζεη ηελ πξφηαζε πιεξέζηεξα, κε ηε βνήζεηα θάπνησλ δηαθαλεηψλ, 

αλαγλσξίδνληάο ηνπ ηελ αμία ηνπ ζπλεγφξνπ, ράξε θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Διιάδα 

θαη ην λεζί  ηεο Σάκνπ θαη ηεο ζπλερνχο ζπρλφηεηάο ηεο ζε εθείλα ηα κέξε, απηήο ηεο 

ηδέαο ηεο αδειθνπνίεζεο. 

Με αλνηρηή ηε ζπδήηεζε, νη δηεπζπληέο Panarotto, Sterle, ε Manager ηνπ Οηθνλνκηθνχ-

Φξεκαηννηθνλνκηθνχ Τνκέα Dr. Alessandra Maule θαη πάιη Sterle γηα ηελ δήισζε 

ςήθνπ. 

Μεηά απφ απηφ, 

ΤΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έρνληαο αθνχζεη θαη θνηλνπνηήζεη ηελ πξφηαζε φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ ζχκβνπιν 

νκηιεηή EnricoMarcigaglia, 

Έρνληαο αθνχζεη ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπδήηεζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξφλ ςήθηζκα πξέπεη λα θεξπρζεί άκεζα εθηειέζηκν, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί άκεζε ζπλέρεηα ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

αδειθνπνίεζε· 

Γεδνκέλεο ηεο γλψκεο πνπ εμέθξαζε ε Δπηηξνπή ηνπ Μφληκνπ Σπκβνπιίνπ I - Θεζκηθά 

ζέκαηα, νξγάλσζε ησλ γξαθείσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ - Οηθνλνκηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο - Δκπφξην - Μεηαθνξέο - ζηηο 30/05/2022, 

Γεδνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαηαζηαηηθνχ 

Έρνληαο ππφςε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 

Έρνληαο αλαγλσξίζεη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη εηζήρζεζαλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν. 49, παξάγξαθνο 1, ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο. 18.08.2000, λ. 267; 

Γεδνκέλεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 42, 

παξάγξαθνο 2, ζηνηρ. γ), ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 267/2000; 

Με ομόθωνες ςήθνπο ππέξ ηνπ λ. Παξφληεο 13 ζχκβνπινη, πνπ εθθξάζηεθαλ κε 

αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ: 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

1. Να δεζκεπηεί ν Γήκνο Arzignano λα αδειθνπνηεζεί κε ηνλ Γήκν Καξινβάζνπ 

Σάκνπ, λπλ Γήκν Γπηηθήο Σάκνπ (Διιάδα) θαη λα μεθηλήζεη ηηο δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αδειθνπνίεζεο: 
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2. Να εμνπζηνδνηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπ Γήκνπ Arzignano ζηελ Ιηαιηθή Έλσζε γηα ην 

Σπκβνχιην Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (A.I.C.C.R.E.), ε νπνία ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη ηα ξπζκηζηηθά, αιιά θαη πξαθηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά εξγαιεία ζηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο αδειθνπνίεζεο ; 

3. Να πξνεηνηκάζεη έλα «Σχκθσλν Αδειθφηεηαο», ην νπνίν, εγθεθξηκέλν κε 

κεηαγελέζηεξα ςεθίζκαηα απφ ηα Γεκνηηθά Σπκβνχιηα Arzignano θαη Karlovasi, ζα 

απνηειέζεη ην πξψην βήκα ζην ζρέδην αδειθνπνίεζεο. 

4. Να απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ παξφληνο ςεθίζκαηνο ζηνλ Γήκαξρν ηνπ Γήκνπ 

Καξινβαζίνπ λπλ Γήκν Γπηηθήο Σάκνπ]. 

 

 

ε ηειεδηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξί ηα ηέιε Ινπλίνπ 2022 κεηαμχ ησλ δπν 

Γεκάξρσλ, ησλ Γήκσλ Αξηδηληάλν θαη Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, παξνπζία ζπκβνχισλ 

θαη απφ ηα δπν κέξε, απνθαζίζηεθε  ε ζχλαςε Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο, σο 

πξψην βήκα, γηα ηελ αδειθνπνίεζε ησλ δχν Γήκσλ, θαζψο θαη ζηελ ζπγθξφηεζε 

πεληακεινχο επηηξνπήο ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Η Γήκαξρνο ηνπ Αξηδηληάλν, θα Bevilacqua Alessia ζα επηζθεθζεί κε ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο, ην Γήκν Γπηηθήο άκνπ, ζηα ηέιε Απγνχζηνπ θαη αληίζηνηρε 

αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, πξνζθιήζεθε ζηελ πφιε Arzignano 

πξνθεηκέλνπ, επηζήκσο λα δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία αδειθνπνίεζεο ησλ δχν 

Γήκσλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ακνηβαίσλ απηψλ επηζθέςεσλ, ησλ αληηπξνζσπεηψλ, νη Γήκνη 

ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε  λα ππάξμνπλ επαθέο κε ηνπο δηάθνξνπο ζπιιφγνπο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο, γηα ηελ ελζάξξπλζε 

δηνξγάλσζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξνψζεζε  ηεο θηιίαο θαη ζηηο αληαιιαγέο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο,  

κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ. 

Μεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ δξάζεσλ,  πξνηείλεηαη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ  πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξνπζίαζε  ζηνπο πνιίηεο θαη ησλ δπν πφιεσλ, κεξηθέο πηζαλέο 

ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο νηθνλνκηθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

1. Πνιηηηζηηθή εθδήισζε κε ζέκα ε ηέρλε ηεο Βπξζνδεςίαο ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ 

2. Δπίζθεςε ζηα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο δέξκαηνο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ . 

3. χλδεζε θαη ελίζρπζε αεξνπνξηθήο γξακκήο κεηαμχ ησλ δπν  πφιεσλ. 

4. Αζιεηηζκφο – δηνξγάλσζε αγψλσλ κεηαμχ νκάδσλ λέσλ αζιεηψλ απφ ην Γήκν 

Αξηδηληάλν θαη ηελ Γπηηθή άκν, θαη ζηηο 2 πφιεηο. 

5. Παξαδνζηαθά   ηξφθηκα θαη πνηά ησλ πεξηνρψλ  (αιιαληηθά, γαιαθηνθνκηθά 

θαη θξαζηά ) θαη άιια 

6. πκκεηνρή ζε επξσπατθά αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηεζλή δίθηπα 

πφιεσλ. 
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Σο Arzignano είλαη κηα βηνκεραληθή πφιε θαη δήκνο ζηελ επαξρία 

Vicenza ζην Βέλεην ηεο Ιηαιίαο. Βξίζθεηαη  23 ρηιηφκεηξα (14 κίιηα) απφ 

ηε Βηηζέληδα , ζηελ Valle del Chiampo . 

Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαπηχρζεθαλ ζην Arzignano ήδε γχξσ ζηνλ δέθαην 

ηξίην (13
ν
) αηψλα, κέζσ ηεο βπξζνδεςίαο δεξκάησλ κε θπζηθέο νπζίεο θαη 

επεμεξγαζία καιιηνχ, ράξε ζε παξνπζία άθζνλσλ πδξνθνξηψλ θαη κηθξψλ ξεπκάησλ 

λεξνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σνλ 16ν αηψλα, εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα 

θισζηήξηα, ράξε ζηελ θνηιάδα, πινχζηα ζε κνπξηέο, ηελ πξψηε χιε γηα ηε δηαηξνθή 

ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Η εηαηξεία Pellizzari, ζπλέβαιε ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ Arzignano, ζην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κε 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ αληιηψλ θαη θηλεηήξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ε αμία ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ. Η νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ θιάδνπ, 

πνπ παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα, είλαη απηφο ηεο βπξζνδεςίαο  θαη απνηειεί ηνλ θχξην 

πφιν έιμεο ηεο Ιηαιηθήο παξαγσγήο δέξκαηνο θαζψο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

αγνξέο ζηνλ θφζκν. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2022, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ιηαιίαο, ελέθξηλε 

ηελ θαηαρψξεζε ηνπ  εκπνξηθνχ ζήκαηνο «Arzignano Capital of Leather» δειαδή  

«Πξσηεχνπζα ηνπ Γέξκαηνο» ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα ηηο εηαηξείεο ηεο βελεηηθήο 

βηνκεραλίαο βπξζνδεςία, πνπ βιέπνπλ λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα εκπνξηθφ ζήκα, πνπ αλαγλσξίδεη θαη  

πξνζηαηεχεη  ηελ αξηζηεία ηεο βελεηηθήο βηνκεραλίαο βπξζνδεςίαο. 

 

Η αδειθνπνίεζε απηή πηζηεχνπκε θαη εκείο, φηη ζα έρεη πνιχπιεπξα νθέιε θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα γηα ην Γήκν Γπηηθήο άκνπ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

πνπ αλέθεξαλ νη ζπλάδειθνί καο ζην Γήκν Αξηδηληάλν ,  δηφηη φπσο πνιχ ζσζηά 

αλαθέξεηαη ζην ςήθηζκά ηνπο, νη δχν πξαγκαηηθφηεηεο, ην Arzignano θαη ην 

Karlovasi, λπλ Γήκνο Γπηηθήο άκνπ, κνηξάδνληαη ην ίδην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα πνπ 

ζηνρεχεη ζηε βηνκεραλία βπξζνδεςίαο, αλ θαη γηα ην Arzignano, απηφ ην επάγγεικα 

εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ επίθαηξν, ελψ γηα ην Καξιφβαζη, αλήθεη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

λεζηνχ. 

 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζεσξνχκε θαη εκείο, φηη ε ππφζεζε ηεο αδειθνπνίεζεο 

απνθηά έλα πνιχ ηδηαίηεξν λφεκα δηφηη ην Καξιφβαζη θαηά κηα νξηζκέλε έλλνηα, ζα 

δψζεη ηε ζθπηάιε ζην Arzignano, σο πξσηεχνπζα ηνπ δέξκαηνο (ή ηεο 

βπξζνδεςίαο), ππφ ηελ πξννπηηθή ελφο γφληκνπ έξγνπ πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

αληαιιαγήο, πνπ ζα εκπινπηίζεη κέγηζηα ηηο δχν πεξηνρέο θαη ζα αληηπξνζσπεχεη έλα 

κεγάιν δπλακηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πιεζπζκψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο λέεο 

γεληέο. 

 

Μεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ δξάζεσλ,  ζα ήηαλ ε ελζάξξπλζε δηνξγάλσζεο φισλ ησλ 

απαξαηηήησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε  ηεο θηιίαο θαη ηεο 

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

πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comune
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Vicenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Vicenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Vicenza
https://en.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://en.wikipedia.org/wiki/Vicenza
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_del_Chiampo&action=edit&redlink=1
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Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη θαη απφ ηα δπν κέξε, ε ππνγξαθή ελφο «ζπκθψλνπ 

αδειθφηεηαο», ελφο κλεκνλίνπ  ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο, πνπ ζα  έρεη ζηφρν πέξα απφ 

ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αδειθνπνίεζεο εμαηηίαο ηεο βπξζνδεςία, θαη άιινπο ζηφρνπο 

φπσο: 

 

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  κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε νηθνλνκηθά, 

αζιεηηθά, ηνπξηζηηθά δξψκελα θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 45851/28.11.2011 θαη ηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. 

143/01.10.2014 ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ ησλ δήκσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2β ηνπ Ν. 3345/2005 (ΦΔΚ 135 Α΄) (γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκθσλεο γλψκεο), νθείιεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

1.Κάζε πξφηαζε δήκνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπλνδεχεηαη απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2.Η απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Η αηηηνινγία 

ηεο απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα απνηππψλεη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία θαη ηνπο ηνκείο ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αιινδαπφ ΟΣΑ, 

νη νπνίνη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ν λφκνο έρεη 

πξνβιέςεη γηα ηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο, ηνπο ζθνπνχο, ηα ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη λα ζπλνδεχεηαη κε θάζε δπλαηή 

ιεπηνκέξεηα απφ ζηνηρεία γηα ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ε 

βνχιεζε ζπλεξγαζίαο ή ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αδειθνπνηήζεσλ πφιεσλ, ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί φηη νη αδειθνπνηήζεηο απνηεινχλ ην επηζηέγαζκα θαη φρη ηελ απαξρή 

κηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν ΟΣΑ. 

3.Η 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, 
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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 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). 

 

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 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)  

 

Καιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε: 

 

1. ην άξζξν 158 παξ.3
α
 Ν.3463/06 

2. ην άξζξν 75 θαη 220 ηνπ Ν.3463/06 

3. ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 45851/28.11.2011 

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

5. ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

 

 

1. Να εγθξίλεη ηελ πρόθεζη  αδειθνπνίεζεο κε ηελ πφιε Arzignano (Αξηδηληάλν) 

Ιηαιίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ ΓΚΚ.  

 

2. Η αδειθνπνίεζε θξίλεηαη ζθφπηκε, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  
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 Α. Οη ηνκείο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Arzignanν (Ιηαιία) κε άμνλα αλαθνξάο 

ηελ βπξζνδεςία, ζα ζπκβάιεη ζηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο γφληκνπ έξγνπ 

πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αληαιιαγήο, πνπ ζα εκπινπηίζεη κέγηζηα, ηηο δχν 

πεξηνρέο. Η ζπλεξγαζία απηή, ζα  απνδψζεη έλα ηζρπξφ δπλακηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πιεζπζκψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο λέεο γεληέο, κε ζθνπφ ηελ  δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο θαη επηπιένλ, ζα πξνθχςνπλ πνιιαπιά 

ζεηηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκφ δεδνκέλνπ φηη : 

 

I. Θα βειηηψζεη ηελ θηιία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ δχν ιαψλ 

II. ζα αλαπηπρζνχλ θαη Θα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, 

εκπνξηθψλ επελδπηψλ θαη εκπνξεπνκέλσλ 

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

κνηξάδνληαη ήζε θαη έζηκα, θαιιηηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο 

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

ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ηα πινχζηα ήζε θαη έζηκα ησλ δχν εζλψλ. 

V.  Θα επηηεπρζνχλ ζπλεξγίεο  κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε νηθνλνκηθά, 

αζιεηηθά, ηνπξηζηηθά δξψκελα θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Β. Σα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ε βπξζνδεςία, ε πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

 

3. Να εγθξίλεη ηελ δαπάλε θηινμελίαο πεληακεινχο θιηκαθίνπ ηνπ Γήκνπ Arzignano, 

ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ, πεξί ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2022, γηα ην δηάζηεκα παξακνλήο 

ηεο ζηε άκν, πξνυπνινγηζκνχ  2.000,00 €, εηο βάξνο ηνπ ΚΑΔ Δμφδσλ 00.6444 ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε ηίηιν «Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, 

πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδειθνπνίεζεο. 

4. Να εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Γήκνπ Arzignano γηα ηελ επίζθεςε 

εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκν, κε αληίζηνηρν 5κειέο θιηκάθην, ην νπνίν ζα 

θαζνξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ, πξνθεηκέλνπ επηζήκσο, λα δξνκνινγεζεί ε 

ελζάξξπλζε δηνξγάλσζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνψζεζε  ηεο 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. 

5. Να εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ αδειθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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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 220 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 (18) ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν (18) 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Δγθξίλεη ηελ πρόθεζη  αδειθνπνίεζεο κε ηελ πφιε Arzignano (Αξηδηληάλν) 

Ιηαιίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ ΓΚΚ.  

 

2. Η αδειθνπνίεζε θξίλεηαη ζθφπηκε, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 

 Α. Οη ηνκείο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν Arzignanν (Ιηαιία) κε άμνλα αλαθνξάο 

ηελ βπξζνδεςία, ζα ζπκβάιεη ζηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο γφληκνπ έξγνπ 

πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αληαιιαγήο, πνπ ζα εκπινπηίζεη κέγηζηα, ηηο δχν 

πεξηνρέο. Η ζπλεξγαζία απηή, ζα  απνδψζεη έλα ηζρπξφ δπλακηθφ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πιεζπζκψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο λέεο γεληέο, κε ζθνπφ ηελ  δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηάο θαη επηπιένλ, ζα πξνθχςνπλ πνιιαπιά 

ζεηηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκφ δεδνκέλνπ φηη : 

 

I. Θα βειηηψζεη ηελ θηιία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ δχν ιαψλ 

II. ζα αλαπηπρζνχλ θαη Θα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ, 

εκπνξηθψλ επελδπηψλ θαη εκπνξεπνκέλσλ 

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

κνηξάδνληαη ήζε θαη έζηκα, θαιιηηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο 

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

ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ηα πινχζηα ήζε θαη έζηκα ησλ δχν εζλψλ. 

V.  Θα επηηεπρζνχλ ζπλεξγίεο  κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε νηθνλνκηθά, 

αζιεηηθά, ηνπξηζηηθά δξψκελα θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Β. Σα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ε βπξζνδεςία, ε πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

 

3. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θηινμελίαο πεληακεινχο θιηκαθίνπ ηνπ Γήκνπ Arzignano, 

ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ, πεξί ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2022, γηα ην δηάζηεκα παξακνλήο 

ηεο ζηε άκν, πξνυπνινγηζκνχ  2.000,00 €, εηο βάξνο ηνπ ΚΑΔ Δμφδσλ 00.6444 ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε ηίηιν «Έμνδα αδειθνπνηήζεσλ» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, 

πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδειθνπνίεζεο. 

 

4. Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Γήκνπ Arzignano γηα ηελ επίζθεςε 

εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκν, κε αληίζηνηρν 5κειέο θιηκάθην, ην νπνίν ζα 

θαζνξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ, πξνθεηκέλνπ επηζήκσο, λα δξνκνινγεζεί ε 

ελζάξξπλζε δηνξγάλσζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνψζεζε  ηεο 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. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ αδειθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Νηθφιανο Αλδξεάδεο πξφηεηλε λα δηεξεπλεζεί πηζαλή 

ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Ιηαιίαο. 

 

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

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

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  68/14-07-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΔΛΖ 
    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   14  Ηοσλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Γ.. 

         ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 
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