
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγ. Στέφανος  8-2-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ: 4036/9-2-2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

   ΠΡΟΣ: Tο Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την σύναψη  Συμφώνου – Πλαισίου Συνεργασίας του 

Δήμου Διονύσου  με το Δήμο Rougemont -le -Château  (ΓΑΛΛΙΑ) ». 

 

Σχετ:   

1)Το άρθρο 219 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 

2.Το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005. 

2) το αριθ. 143/1-10-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 

3)Η αριθ. 10/11992/6-4-2015 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»: 

1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και 

υπό την επιφύλαξη των  διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας:  

α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής 

συνεργασίας  και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. 

β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και 

πρωτοβουλίες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

«2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης 

παραγράφου, μπορούν να πραγματοποιούν και πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για την αντιμετώπιση θεμάτων 

κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και να συνάπτουν συμφωνίες.» 

3. Για τη συμβατότητα της δράσης των Δήμων και Κοινοτήτων με τις εθνικές 

πολιτικές, την  εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σε σχέση με το εύρος των 

αρμοδιοτήτων τους απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του 

άρθρου 4 παρ.  2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Όταν 

συζητούνται θέματα διεθνούς συνεργασίας Δήμων και Κοινοτήτων, ο εκπρόσωπος της 

Ε.Ν.Α.Ε.  αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 



 

         Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή φιλία μεταξύ των δύο χωρών (Ελλάδας 

και Γαλλίας) o Δήμος Διονύσου και Δήμος Rougemont de Château (ΓΑΛΛΙΑ)   ξεκίνησαν  

την συνεργασία τους  με την πρώτη επαφή των  Δημάρχων  των δύο πόλεων, τον 

Οκτώβριο του έτους 2015.  

Πεπεισμένοι ότι η καθιέρωση μιας συνεργασίας διαρκείας των δύο πόλεων (του 

Δήμου Διονύσου και του Δήμου Rougemont -le- Château) θα συμβάλλει στην 

επιτυχία των δράσεων για την ευημερία των πολιτών που εκπροσωπούνται στα αιρετά 

Δημοτικά Συμβούλια τους, εκφράζουμε την πρόθεση για υλοποίηση συγκεκριμένων 

προγραμμάτων συνεργασίας προς όφελος των πολιτών των δύο πόλεων. 

 

Έχοντας επίγνωση της αυξανόμενης σημασίας της αποκεντρωμένης συνεργασίας 

και της συμβολής της στην τοπική ανάπτυξη κάθε μορφής, επιθυμούμε  να 

προωθήσουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο Δήμων έχοντας ως βάση: 

 

• Την επιθυμία σύμπραξης σε δράσεις με στόχο την προσέγγιση των πολιτών. 

• Την συμμετοχή και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, των αιρετών και των           

στελεχών διοίκησης των Δήμων στην υλοποίηση της συνεργασίας αυτής. 

• Την ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών. 

• Την από κοινού επεξεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως και  την υλοποίηση 

δράσεων στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Υγείας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, 

της Σχολικής Κοινότητας, της Νεολαίας και της Ενεργούς Τρίτης Ηλικίας. 

 

Με βάση τα  ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 86 και 219του Ν. 

3463/2006(Δ.Κ.Κ) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,προτείνεται η λήψη απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου για την  σύναψη  Συμφώνου – Πλαισίου Συνεργασίας 

του Δήμου Διονύσου με το Δήμο Rougemont –le- Château   (ΓΑΛΛΙΑ) και την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του . 

 

 

                                                                                                Με Ε.Δ. 

                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

         

                                                                                      Χρηστάκης Μιχαήλ 

 

Συνημμένα: 

Σύμφωνο –Πλαίσιο Συνεργασίας 


