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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  15/2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30-6-2021  

Σήμερα την 30 η   του μηνός  Ιουνίου  του έτους  2021  ημέρα Τετάρτη ,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζ ίου συνήλθε σε  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,  με  ώρα 

έναρξης 12.00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ,  και την με Αριθμ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.  38197/2021  (ΦΕΚ 

2660/Β/18 -6-2021) :   «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας  υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για τ ο 

διάστημα από το Σάββατο,  19 Ιουνίου 2021  και  ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00» ,   και ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. :  8996/25-6-2021   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του,  που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και  επιδόθηκε στα μέλη του,  προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα 

της  ημερήσιας διάταξης.  

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν συμμετείχε  στη 

συνεδρίαση,  όπου  έλαβαν μέρος  οι παρακάτω σύμβουλοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αλμπαντάκης Μιχαήλ,  Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,   Βογιατζή Μαρίνα,  Ζερβού Νίκη,  

Καλλέργης Σπυρίδωνας,  Κουτσογιάννης Χαράλαμπος,  Λιαδάκης Αναστάσιος,  Λυδάκης 

Δημήτριος,  Λυρώνη -  Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης,  Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ,  

Ξυλούρης Μιχαήλ,  Περυσινάκης Γρηγόριος,  Πετούσης Γεώργιος -Βασίλειος -Λάρρυ, 

Πιτσικάκη -  Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία ,  Ρεράκης Γεώργιος ,  Τζεδάκης Δημήτριος ,  

Φασουλάκης Γρηγόριος,  Χουστουλάκης Μιχαήλ.                         

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αποστολάκη Ευαγγελία,  Βαλτζάκης Γεώργιος,  Ντουλάκης Ιωάννης,   Κύρκος Αθανάσιος,  

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,  Σαββάκης Φίλιππος,  Σαλούστρος  Αριστομένης,  Φτενός  

Ευριπίδης.  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι  επτά (27)  μελών του Δ.Σ.  ε ίναι 

δεκαεννιά (19) .   

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο  του Δήμου Μαρία 

Κρητσωτάκη.  

ΑΔΑ: ΨΘ9ΘΩΛΣ-Ο3Η



ΘΕΜΑ 18  :  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  

 

Η  Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου  Μάθησης Χρύσα Λυρώνη –  Πάγκαλου,  

σχετικά με το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  ,  την εισήγηση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ,  όπως παρακάτω:  

«Θεσμικά, ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων, είναι η μέριμνα για τη συνολικ ή ευημερία της περιοχής του. Η 

διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων 

υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων 

σε όλους τους τομείς δράσης του.  

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ως φορέας τοπικής  αυτοδιοίκησης, προσανατολισμένος στην 

ανάπτυξη και ενσωμάτωση ανοικτής καινοτομίας,  έχει συνεργαστεί και 

συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, τόσο με την 

απευθείας δημιουργία διμερών σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο ερευνητικών κ αι 

αναπτυξιακών έργων.  

Στην κατεύθυνση αυτή, εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον του πανεπιστημίου Λευκωσίας 

(University of  Nicosia),  με σκοπό τη συνεργασία του με το Δήμο Μαλεβιζίου  σε 

θέματα επιστημών, εκπαίδευσης και έρευνας.  

  Παράλληλα ο Δήμος Μαλεβιζίου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ( Ν. 

3463/2006/Φ. 114/τ. Α΄, Ν 3852/2010/Φ. 87/τ.  Α΄) έχει συντάξει Τοπικό 

Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δια Βίου Μάθηση με βάση το Εθνικό πρόγραμμα Δια 

Βίου Μάθησης και έχει υιοθετήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη Δια Βίου 

Μάθηση. Ο σχεδιασμός μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: α) προγράμματα ή επιμέρους 

δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, β)  δράσεις εφαρμογής στη δημόσια πολιτική 

Δια Βίου Μάθησης όπως οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την 

κοινωνία, γ) δράσεις επιμό ρφωσης ενηλίκων σε τομείς δημόσιας υγείας, πολιτισμού, 

αθλητισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικής ένταξης μεταναστών, δ) δράσεις 

επιμόρφωσης νέας γενιάς και τρίτης ηλικίας και ε) συνεργασίες με Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

  Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Μαλεβιζ ίου  και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

(University of Nicosia) συνάπτουν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την οργάνωση 

και τη δημιουργία προγραμμάτων για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης και της 

επιστημονικής έρευνας.  
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   Η συνεργασία αυτή -όπως και κάθε άλλη συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα άλλων πόλεων -  δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Μαλεβιζίου να γίνει 

συνομιλητής και συνεργάτης με άλλες πόλεις, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, ενώ 

παράλληλα δικτυώνεται και αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, σε 

Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.  

   Κατόπιν των παραπάνω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου:  

  Α) Να εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως αυτό ακολουθεί  

  Β) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου για την υπογραφή του μνημονίου »    

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από 

διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

18 ΥΠΕΡ-  1 ΚΑΤΑ  

ΚΑΤΑ ,  ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Χουστουλάκης ,  για το λόγο ότι δεν 

συμφωνεί  με  τη σύναψη συμφώνων συνεργασίας ,  με φορείς που δεν υπάγονται στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 

1.  Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Μαλεβιζίου με το Πανεπιστήμιο  Λευκωσίας ,  

με αντικείμενο ,   την  οργάνωση -  δημιουργία -δράση-εκτέλεση-εκπόνηση ενός 

κύκλου προκαθορισμένων προγραμμάτων μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου καθώς 

και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Μνημονίου.  

2.  Εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και  του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας ,  το σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

3.  Εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο  Μαλεβιζίου,  Μενέλαο  Μποκέα για την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεργασίας.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  117/2021  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  
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                                          ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                                   ΜΕΤΑΞΥ  

                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

                                             

 

                                    ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

                                   

Ο Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι, και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

(UNIVERSITY OF NICOSIA), με έδρα την Λευκωσία, έχουν συμφωνήσει να 

συνομολογήσουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ 

τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας.  

                                                    Άρθρο 1  

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η οργάνωση- δημιουργία -δράση-

εκτέλεση-εκπόνηση ενός κύκλου προκαθορισμένων προγραμμάτων μεταξύ του Δήμου 

Μαλεβιζίου καθώς και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  

Η οργάνωση της διαχείρισης του προγράμματος, ο τρόπος δημιουργίας, η έκταση και 

ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Συνεργαζόμενων φορέων θα 

συναποφασίζεται από τα συνεργαζόμενα μέρη.  

Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Μνημόνιο έχει ρόλο κανονιστικό της πρόδηλης 

πρόθεσης για συνεργασία των δυο πλευρών.  

                                                      Άρθρο 2  

Το παρόν Μνημόνιο γίνεται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

1. Συνεργασία σε ακαδημαϊκά προγράμματα.  

2. Συνεργασία και ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας.  
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3. Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο 

την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης 

διοικητικής οργάνωσης.  

4. Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων)  

5. Κάθε άλλη ερευνητική ή ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος 

και συναποφασίζεται από τους εταίρους  

6. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  

7. Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την δια βίου εκπαίδευση σε 

θέματα που θα καταρτίζονται από κοινού από τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας.  

8. Παροχή συγκεκριμένων υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για δημόσιους 

λειτουργούς επιβραβεύοντας ένα γενικό πλαίσιο μελέτης το οποίο θα τους ανατεθεί να 

ολοκληρώσουν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να ‘τρέξει’ και σε Λύκεια όπου 

το κοινό θα είναι πιο στοχευμένο.  

9. Εκπόνηση διαγωνισμών εφευρετικότητας- λογοτεχνίας- καινοτομίας- με συγκεκριμένο 

θέμα παρουσίαση των επικρατέστερων και τέλος παροχή ενός βραβείου για τον νικητή 

κατά την διάρκεια μιας εκδήλωσης όπου Δήμος και Πανεπιστήμιο θα βραβεύσουν από 

κοινού. 

10. Τμηματική συνεργασία του Δήμου με κάποια τμήματα σχολών του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας.  

11. Δράσεις προβολής, δικτύωσης διάχυσης συμμετοχής σε συνέδρια εκθέσεις, καθώς 

και διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων «workshop» σε 

θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων.  

                                                  Άρθρο 3  

  Το παρόν Μνημόνιο δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δε δημιουργεί 

δεσμευτικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα, ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις σε 

οποιοδήποτε από τα Μέρη και δεν υπερτερεί οιασδήποτε εθνικής ή άλλης νομοθεσίας. Οι 

Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, ήτοι 

να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις 

τους, καλόπιστα και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αναφέρονται στο 

παρών μνημόνιο.  

  Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και χειριστούν όλες τις πληροφορίες που θα 

περιέλθουν στην προσοχή τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 

                                                   Άρθρο 4  

Τα Μέρη του παρόντος Μνημονίου συμφωνούν ότι η επιδιωκόμενη συνεργασία και 

συνεννόησή τους θα συμπληρώνεται με τρόπο που θα συνάδει με τις υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντα που τα Μέρη διατηρούν από τη δική τους νομοθεσία και/ή κανονισμούς. Τα 

μέρη δεσμεύονται να ενημερώνουν εγκαίρως και εγγράφως για την ύπαρξη 

οποιουδήποτε περιορισμού, ο οποίος είναι δυνατό να επηρεάσει την υλοποίηση του 

έργου.  
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                                                     Άρθρο 5  

Τα Μέρη συμφωνούν όπως περιοδικά αναθεωρούν τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα της παρούσας συνεργασίας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και 

αναβάθμιση της συνεργασίας τους. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή 

εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, θα διευθετείται μέσω αμοιβαίων 

διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών, και δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή 

διεθνές δικαστήριο ή τρίτο μέρος προς συμβιβασμό. Σε κάθε περίπτωση για το ζήτημα 

αυτό θα ισχύει ότι συμφωνούν τα Μέρη σε ειδικότερες μεταξύ τους συμφωνίες.  

                                                        Άρθρο 6  

Η συνεργασία, σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο, θα ισχύει για 2 χρόνια και θα 

ανανεώνονται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός έτους.  

Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα μέρη με την παροχή 

προειδοποίησης στο άλλο μέρος τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης 

της σύμφωνης πράξης ή της σύμφωνης με την προηγούμενη παράγραφο λήξη. Ο 

συμβαλλόμενος που επιθυμεί τον τερματισμό της είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί και να 

συμπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της.  

                                                         Άρθρο 7  

Το παρόν Συμφωνητικό συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα διέπει, κατά 

κανόνα, όλα τα έγγραφα, τις ειδοποιήσεις και τις συναντήσεις που σχετίζονται με το 

Έργο.  

                                                        Άρθρο 8  

Όλες οι τροποποιήσεις και μετατροπές στο παρόν Συμφωνητικό γίνονται με επίσημα 

έγγραφα τα οποία πρέπει να υπογράφονται και από τους δύο φορείς. 

                                                        Άρθρο 9 

Υπογράφοντας αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε γνώση των 

διαδικασιών για την αναγνώριση, τεκμηρίωση, επικύρωση και συμφωνούμε με αυτές.  

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας ασφάλειας, όπως αυτή καθορίζεται στο 

Άρθρο 3, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη του παρόντος Μνημονίου 

Συνεργασίας. 

Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν 

οι εκπρόσωποι και των δύο ιδρυμάτων. 

 

Εκ μέρους του  

Δήμου Μαλεβιζίου 

                       

                              Εκ μέρους του  

                     Πανεπιστημίου Λευκωσίας  

                   (University of Nicosia, Cyprus)  

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου 
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