
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 18/27.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 203/2022 
 
Θέμα Η.Δ. «Μετάβαση του Δημάρχου μετά αντιπροσωπείας στις Συρακούσες – Ιταλίας, στα πλαίσια 
αντιμετώπισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, 
ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 23203/24-06-2022 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  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος    
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Κόλλια Κωνσταντίνα 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος 
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ζώγκος Ανδρέας 
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
17. Μανωλάκης Δημήτριος 
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
20. Πλατής Σπυρίδων 
21. Πιέτρης Γεώργιος 
22. Γκερζελής Ιωάννης 
 
 
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 
2. Μπουρσέ Ηλίας 
3. Μουρούτσος Γεώργιος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Κονδύλης Μαρίνος 
6. Λαμπρινός Παναγιώτης 
7. Καλλίρης Πελοπίδας 
8. Κορδώσης Χρήστος 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Ξύδη Μιχαλίτσα 
11. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
  

               
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

23.  
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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 ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του 
κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος, που περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 23203/24-6-
2022 πρόσκληση του και συνίσταται στην μετάβαση του Δημάρχου μετά αντιπροσωπείας στις Συρακούσες την 1-7-
2022.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον τόσο της συνεδρίασης όσο και του ανωτέρω θέματος και 
δέχθηκε να το συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄  αυτού.  
 
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω μοναδικό θέμα  «Μετάβαση του Δημάρχου μετά αντιπροσωπείας στις Συρακούσες – 
Ιταλίας, στα πλαίσια αντιμετώπισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου 
Συρακουσών»  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών η οποία 
έχει ως εξής:  
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Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του ενημέρωσε τα μέλη ότι οι δήμοι, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των παρ.1 &2 
του άρθρου 219 του Ν.3463/06, μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,  αθλητικές 
εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, να συνάπτουν μνημόνια 
συνεργασίας για θέματα συναντίληψης, καθώς και να συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς αλληλεγγύης, ιδίως, σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τις πληγείσες περιοχές. (παρ.2 άρθρο 
219 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4674/20) 
Ειδικότερα, υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 219 του Δ.Κ.Κ. περί διεθνών συνεργασιών των Δήμων και 
Κοινοτήτων με πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της αλλοδαπής για την ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας, με την 

πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και την ανταλλαγή αποστολών. 

Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανάφερε ότι στο πεδίο του πολιτισμού, στόχο  αποτελεί η 
επισημοποίηση  της σχέσης των δύο Πόλεων Συρακουσών και Κορίνθου,  η παρακολούθηση – αξιολόγηση δράσεων 
πολιτιστικών, και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τούτο διότι οι δύο πόλεις συνδέονται από αρχαιοτάτων χρόνων 
ιστορικά, τουλάχιστον από το 2.700 π.χ. Η πόλη των Συρακουσών έχει πασίγνωστη αρχαία ελληνική ιστορία, έθιμα, 
πολιτισμό, ναούς, αμφιθέατρα, ήταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις στη Σικελία και παράλληλα μία από 
ισχυρότερες ναυτικές δυνάμεις στην Αρχαία Μεσόγειο. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε από κατοίκους της Αρχαίας 
Κορίνθου και της Τενέας το 734 π.Χ.  

Οι Συρακούσες ήταν μόνιμα συμμαχικές με τη πόλη της Αρχαίας Κορίνθου και την Αρχαία Σπάρτη και έγιναν η 
σπουδαιότερη πόλη στη Μεγάλη Ελλάδα.  

Στην ευρύτερη περιοχή  υπάρχουν πολλά αρχαιοελληνικά αλλά και ρωμαϊκά ευρήματα, ερείπια και ναοί . Εκεί 
υπάρχουν μεταξύ άλλων ο καθεδρικός ναός των Συρακουσών αλλά και οι  αρχαιοελληνικοί ναοί της Αθηνάς, του Δία 
και του Απόλλωνα. Παραδοσιακά κάθε χρόνο από το 1914- πραγματοποιούνται  παραστάσεις στο περίφημο Ελληνικό 
Θέατρο (Teatro Greco), που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της αρχαιότητας που διασώθηκαν καθώς και 
το μεγαλύτερο της Σικελίας.  
Με αφορμή την Πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών προς το Δήμαρχο Κορινθίων, για επίσκεψη  κατά τη διάρκεια 
των πολιτιστικών τους εκδηλώσεων, δίνεται η ευκαιρία για αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο Δήμων. 
Πρόθεση και των δύο Δήμων τόσο κατά το παρελθόν, όσο και σήμερα αποτελεί η  γόνιμη και ειλικρινής συνεργασία  
στους τομείς Ιστορίας και πολιτισμού, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση συνεργασίας σε θεματικούς τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος και  προς τούτο σας παρουσιάζω σχέδιο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας των δύο Δήμων, ως 
εξής: 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στις Συρακούσες ……. σήμερα ………………..… ημέρα ………….………., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

«συμβαλλόμενοι»: 

 

 Α. Βασίλης  Νανόπουλος  Δήμαρχος Κορινθίων ειδικά εξουσιοδοτημένου από την απόφαση ΧΧΧΧ του Δημοτικού  

συμβουλίου Δήμου Κορινθίων  

 

 Β. Του Giuseppe Italia Δημάρχου Συρακουσών   ειδικά εξουσιοδοτημένου από την απόφαση ΧΧΧΧ του Δημοτικού  

συμβουλίου Δήμου  Συρακουσών   

 

για την υπογραφή της παρούσας από το Δημοτικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ) με την από …χχχχ  απόφαση του, 

επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,  

 

έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Την υπ` αριθμόν…χχχχ…… απόφασή του Δ.Σ Κορινθίων  

 

2. Την υπ’ αριθμ. …χχχχ…… απόφαση του Δ.Σ. Συρακουσών  περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων του 

παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, για την υπογραφή του, 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-93-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%cf%89%ce%bd/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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ΕΔΑΦΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
§1. Kαθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Συρακουσών   

το οποίο αποσκοπεί: 

- στην συν-διαμόρφωση, προώθηση και παρουσίαση κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως 

ενδεικτικά: η αδελφοποίηση μεταξύ των δήμων Κορινθίας και Συρακουσών, η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, 

προγραμμάτων διάδοσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παιδείας, κ.λπ., 

- στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ευρύτερου πολιτιστικού δικτύου σε συνεργασία και με άλλους 

φορείς, 

- στη δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης για την προβολή των προγραμμάτων αυτών,  

- στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 

- στην ανάληψη πρωτοβουλιών για ένταξη πολιτικών ή/και εκπαιδευτικών Έργων σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα χρηματοδότησης. 

Από την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας θα προκύψουν σημαντικά πολιτιστικά 

και κοινωνικά οφέλη, στο μέτρο που θα συμβάλλει στη διεύρυνση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την κοινωνική 

συνοχή μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και την ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 
ΕΔΑΦΙΟ 2: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

➢ . Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν πλήρως το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας τους καθώς και την ανεξαρτησία τους. 

➢ Για την παρακολούθηση υλοποίησης του παρόντος συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (στο εξής 

Κ.Ε.Π.), η οποία είναι 3μελής και θα συγκροτείται από τους: 

 

…………………. (πρόεδρος) 

………………….. (μέλος) 

………………      (μέλος) 

Έργο της Κ.Ε.Π. είναι: 

• η παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του παρόντος. 

• η συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση προτάσεων που προάγουν και υπηρετούν τους 

σκοπούς του παρόντος (Εδάφιο 1). 

• η συστηματική προετοιμασία για την υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλέγονται κατά περίπτωση ως οι 

πλέον αξιόλογες και η διαμόρφωση και υποβολή αντίστοιχων εισηγητικών εκθέσεων εφαρμογής προς τους 

δύο συμβαλλόμενους φορείς. 

Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα, όταν ζητηθεί από κάθε συμβαλλόμενο φορέα και είναι 

δυνατόν να πλαισιώνεται, μετά από σχετική απόφασή της, από συνεργάτες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαίοι. 

• Οι συμβαλλόμενοι θα διαθέτουν κατά περίπτωση και μετά από σχετική έγγραφη συνεννόηση, τα αναγκαία 

μέσα υποστήριξης της υλοποίησης του παρόντος, καθώς επίσης και των εργασιών και της λειτουργίας της 

Κ.Ε.Π. 

 
ΕΔΑΦΙΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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α. Τροποποιήσεις ή αλλαγές στο παρόν γίνονται μόνον εγγράφως, έπειτα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών 

και αφού προηγηθούν αποφάσεις των αρμοδίων και εντεταλμένων προς τούτο οργάνων των συμβαλλομένων. Καμία 

τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών 

δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση 

του παρόντος, καθώς επίσης και για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν θα ανακύπτουν από την εφαρμογή του 

παρόντος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Η τριμελή  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που αναφέρεται  στο Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας  θα 

αποτελείται από τους: 

1. Granata Fabio- Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού του Δήμου Συρακουσών - Πρόεδρος    

2. Ζαχαριά Σπυρίδων – Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, μέλος 

3. Αγγελόπουλος Θεόδωρος- Ειδικός συνεργάτης διεθνών σχέσεων του Δήμου Κορινθίων, μέλος 

Τώρα η αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στις Συρακούσες θ΄ αποτελείται από τους κάτωθι: 

• Βασίλειος Νανόπουλος – Δήμαρχος Κορινθίων 

• Αντώνιος Κυριαζής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων 

• Σπυρίδων Ζαχαριάς – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

• Αλέξανδρος Πνευματικός – Δημοτικός Σύμβουλος -Επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

• Θεόδωρος Αγγελόπουλος- Ειδικός συνεργάτης διεθνών σχέσεων του Δήμου Κορινθίων  
και ζητώ την έγκρισή σας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την έγγραφη επιστολή του 
Δημάρχου Συρακουσών – Σικελίας -Ιταλίας, το σχέδιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Κορινθίων και Συρακουσών, τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3463/2006 τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
96 του Νόμου 3463/2006, 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α΄  Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου μετά αντιπροσωπείας στις Συρακούσες – Ιταλίας, στα πλαίσια αντιμετώπισης 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Συρακουσών, αποτελούμενη από τους κάτωθι:  

• Βασίλειος Νανόπουλος – Δήμαρχος Κορινθίων 

• Αντώνιος Κυριαζής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων 

• Σπυρίδων Ζαχαριάς – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

• Αλέξανδρος Πνευματικός – Δημοτικός Σύμβουλος -Επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

• Θεόδωρος Αγγελόπουλος- Ειδικός συνεργάτης διεθνών σχέσεων του Δήμου Κορινθίων  
 

Β΄ Εγκρίνει το σχέδιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων  Κορινθίων και Συρακουσών, 
το οποίο αποτελείται από τρία (3) εδάφια, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:  
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Στις Συρακούσες ……. σήμερα ………………..… ημέρα ………….………., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής 

«συμβαλλόμενοι»: 

 Α. Βασίλης  Νανόπουλος  Δήμαρχος Κορινθίων ειδικά εξουσιοδοτημένου από την απόφαση ΧΧΧΧ του Δημοτικού  

συμβουλίου Δήμου Κορινθίων  

 Β. Του Giuseppe Italia Δημάρχου Συρακουσών   ειδικά εξουσιοδοτημένου από την απόφαση ΧΧΧΧ του Δημοτικού  

συμβουλίου Δήμου  Συρακουσών   
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για την υπογραφή της παρούσας από το Δημοτικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ) με την από …χχχχ  απόφαση του, 

επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,  

έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την υπ` αριθμόν…χχχχ…… απόφασή του Δ.Σ Κορινθίων  

2. Την υπ’ αριθμ. …χχχχ…… απόφαση του Δ.Σ. Συρακουσών  περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων του 

παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, για την υπογραφή του, 

 
ΕΔΑΦΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
§1. Kαθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Συρακουσών   

το οποίο αποσκοπεί: 

- στην συν-διαμόρφωση, προώθηση και παρουσίαση κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως 

ενδεικτικά: η αδελφοποίηση μεταξύ των δήμων Κορινθίας και Συρακουσών, η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, 

προγραμμάτων διάδοσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παιδείας, κ.λπ., 

- στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ευρύτερου πολιτιστικού δικτύου σε συνεργασία και με άλλους 

φορείς, 

- στη δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης για την προβολή των προγραμμάτων αυτών,  

- στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 

- στην ανάληψη πρωτοβουλιών για ένταξη πολιτικών ή/και εκπαιδευτικών Έργων σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα χρηματοδότησης. 

Από την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας θα προκύψουν σημαντικά πολιτιστικά 

και κοινωνικά οφέλη, στο μέτρο που θα συμβάλλει στη διεύρυνση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την κοινωνική 

συνοχή μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και την ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 
ΕΔΑΦΙΟ 2: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

➢ . Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν πλήρως το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας τους καθώς και την ανεξαρτησία τους. 

➢ Για την παρακολούθηση υλοποίησης του παρόντος συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (στο εξής 

Κ.Ε.Π.), η οποία είναι 3μελής και θα συγκροτείται από τους: 

 

…………………. (πρόεδρος) 

………………….. (μέλος) 

………………      (μέλος) 

Έργο της Κ.Ε.Π. είναι: 

• η παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του παρόντος. 

• η συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση προτάσεων που προάγουν και υπηρετούν τους 

σκοπούς του παρόντος (Εδάφιο 1). 

• η συστηματική προετοιμασία για την υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλέγονται κατά περίπτωση ως οι 

πλέον αξιόλογες και η διαμόρφωση και υποβολή αντίστοιχων εισηγητικών εκθέσεων εφαρμογής προς τους 

δύο συμβαλλόμενους φορείς. 
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Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα, όταν ζητηθεί από κάθε συμβαλλόμενο φορέα και είναι 

δυνατόν να πλαισιώνεται, μετά από σχετική απόφασή της, από συνεργάτες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαίοι. 

• Οι συμβαλλόμενοι θα διαθέτουν κατά περίπτωση και μετά από σχετική έγγραφη συνεννόηση, τα αναγκαία 

μέσα υποστήριξης της υλοποίησης του παρόντος, καθώς επίσης και των εργασιών και της λειτουργίας της 

Κ.Ε.Π. 

 
ΕΔΑΦΙΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

α. Τροποποιήσεις ή αλλαγές στο παρόν γίνονται μόνον εγγράφως, έπειτα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών 

και αφού προηγηθούν αποφάσεις των αρμοδίων και εντεταλμένων προς τούτο οργάνων των συμβαλλομένων. Καμία 

τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών 

δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση 

του παρόντος, καθώς επίσης και για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν θα ανακύπτουν από την εφαρμογή του 

παρόντος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                           Giuseppe Italia 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                       Δημάρχου Συρακουσών    
 
Γ.-  Εξουσιοδοτείται ο Βασίλειος Νανόπουλος Δήμαρχος Κορινθίων να υπογράψει οτιδήποτε απαιτείται.-  

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

                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 203 / 2022 
 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 28-06 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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