ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
“ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΕΩΝ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ”
Άρθρο 1- Όνοµα, Στόχοι και Έδρα
1. Το Φόρουµ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου (στο εξής: Φόρουµ) είναι µία
εθελοντική διακρατική µη κερδοσκοπική ένωση, που διέπεται από τον ιταλικό νόµο, των
πόλεων που ανήκουν στην επικράτεια της Μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου.
Άλλες δοµές και οργανισµοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, οι οποίοι µοιράζονται τις εγκαταστάσεις
και τις δραστηριότητες, µπορούν να προσχωρήσουν στην ένωση µε την ιδιότητα της
υποστήριξης των µελών.

2. Το Φόρουµ έχει τους ακόλουθους σκοπούς:
• αξιολογεί την πολιτιστική κληρονοµιά, την ιστορική ταυτότητα και
µοιράζεται τις γεωγραφικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες µεταξύ των
ανθρώπων που ζουν στην λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου, αντλώντας
από το εν λόγω δυναµικό της λεκάνης και συνεργάζεται για την ανάπτυξη και
την πρόοδο των κοινοτήτων τους
•συµβάλλει συγκεκριµένα στην υλοποίηση των διαδικασιών Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
στην ανάπτυξη υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και νοµιµότητας, καθώς και
στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών
• υποστηρίzει την εδαφική συνοχή µεταξύ των πόλεων που ανήκουν στην
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου
• ενεργοποιεί πρωτοβουλίες διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία και
την αξιολόγηση του περιβάλλοντος, καθώς και πρωτοβουλίες σε διάφορους
τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής
• ενθαρρύνει τις σχέσεις και τις ανταλλαγές µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών
της κοινωνίας των πολιτών, µε ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία και τα σχολεία,
τους αθλητικούς και εθελοντικούς συλλόγους και στην κοινωνική
επιχειρηµατικότητα, στηρίζοντας την πραγµατοποίηση εταιρικότητας,

διασυνοριακών δικτύων και κάθε µορφής ενεργού συµµετοχής στη ζωή του
Φόρουµ, µε στόχο να παρέχει ζωτικότητα και συνοχή των εδαφών.
Το Φόρουµ µπορεί να προωθεί και να συµµετέχει σε ενώσεις, δίκτυα και
διεθνείς οργανισµούς που έχουν ίδιους στόχους.

3.Η έδρα του Φόρουµ βρίσκεται στην πόλη της Ανκόνα. Το Φόρουµ µπορεί να
έχει δευτερεύοντα γραφεία σε κάθε χώρα που ανήκει στην περιοχή της δράσης
του.

Άρθρο 2 – Εγγραφή, διάλυση, απόρριψη
1.Συνήθη µέλη του Φόρουµ είναι οι πόλεις – που έχουν υπογράψει τη Χάρτα
της Ανκόνα, µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 1999 και οι δήµοι που δηλώνουν ότι
συµµετέχουν και συµφωνούν µε το παρόν Καταστατικό.
2.Η αποδοχή των δήµων και άλλων φορέων στο Φόρουµ γίνεται µε την
υποβολή επίσηµης αίτησης και ψηφίσµατος του αρµοδίου φορέα, που
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποβάλλοντος την πρόταση, και
µετά από επίσηµη έκδοση διατάγµατος από την Εκτελεστική Επιτροπή. Τα
µέλη υποστήριξης δεν µπορούν να γίνουν δεκτά σε εκτελεστικά όργανα.
Ωστόσο, µπορούν να παραστούν στις συνεδριάσεις τους ως παρατηρητές χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
3.Η εισδοχή είναι δυνατή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα, εκτός από την
περίπτωση διάλυσης. Η διάλυση πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς, µε
συστηµένη επιστολή και απόδειξη επιστροφής, που αποστέλλεται στην Ένωση
πριν από τις 31 Οκτωβρίου. Θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του επόµενου
έτους.
4.Το µέλος δεσµεύεται να καταβάλλει ποσό ετήσιας συνδροµής µετά από ένα
έτος µε τους όρους και τους κανόνες που θεσπίζονται µε ειδικό Κανονισµό.

5.Σε περίπτωση µη καταβολής της συνδροµής για 2 συναπτά έτη, η Γενική
Γραµµατεία θα αποστείλει σηµείωµα που θα υπενθυµίζει ότι στην περίπτωση
της µη πληρωµής, η Εκτελεστική Επιτροπή κατά την πρώτη επόµενη
συνεδρίαση θα προτείνει τον αποκλεισµό του µέλους.
6.Οι εκπρόσωποι του οργανισµού που αποφάσισε να αποσυρθεί, ή εκείνοι που
έχουν ανακληθεί από την ιδιότητα του µέλους, αποκλείονται από τα όργανα
του Φόρουµ.
7.Οι εκπρόσωποι των Φόρουµ Εµπορικών Επιµελητηρίων και των
Πανεπιστηµίων Αδριατικής και Ιονίου, µέλη συντονιστικών οργάνων που
έχουν συσταθεί στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και µέλη
υπερτοπικών αρχών που έχουν εξουσιοδοτηθεί και εκχωρηθεί από τους
εθνικούς τους νόµους, µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις
συνόδους ολοµέλειας της Συνέλευσης, ή άλλες συγκεκριµένες πρωτοβουλίες.
8.Κάθε µέλος είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η Ένωση
στο βαθµό του καταβληθέντος ποσού συνδροµής, µε εξαίρεση την ευθύνη των
προσώπων που εκπροσωπούν την Ένωση σύµφωνα µε το καταστατικό
αρθ.36ff του Ιταλικού Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που η νοµική του
υπόσταση δεν αναγνωρίζεται και δεν περιλαµβάνεται στο Μητρώο νοµικών
προσώπων.

Άρθρο 3 – Καθήκοντα
1. Προκειµένου να διευκολύνει και να αναπτύξει τις δραστηριότητες των
µελών του και να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς, το Φόρουµ έχει τα
ακόλουθα καθήκοντα:
• να ενθαρρύνει την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και επιστηµονική
ολοκλήρωση της Μαυροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, διευκολύνοντας τις
διασυνοριακές ροές ·
• να δηµιουργεί µια παγκόσµια, ολοκληρωµένη και συνεκτική εικόνα, εντός
και εκτός από την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου

• να εκπροσωπεί ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ν’
αναλαµβάνει το ρόλο του υποστηρικτή της διασυνοριακής συνεργασίας των
περιοχών, των πόλεων και της κοινωνίας των πολιτών στις διάφορες µορφές
της για την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων που
διατίθενται και υλοποιούνται δράσεις.
2.Γενικά, δύναται να πραγµατοποιήσει όλες τις δραστηριότητες που µπορούν
να διασυνδεθούν µε τα προαναφερθέντα καθήκοντα, οι οποίες είναι πιθανό να
διευκολύνουν την υλοποίησή τους. Με αυτό το στόχο, το Φόρουµ θα
προωθήσει:
α. την αστική, αγροτική και παράκτια ανάπτυξη ·
β. την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων και του τουρισµού, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και
της απασχόλησης ·
γ. την ενσωµάτωση της αγοράς εργασίας και την κοινωνική ένταξη ·
δ. την ανταλλαγή ανθρώπινων πόρων και διευκολύνσεων στον τοµέα της
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού, της
κινητικότητας των νέων, της επικοινωνίας και της υγείας
ε.την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στ. τη βελτίωση δικτύων και υπηρεσιών στον τοµέα των µεταφορών, των
πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και των συστηµάτων ύδρευσης και
ενέργειας ·
ζ. τη συνεργασία στον νοµικό και διοικητικό τοµέα ·
η. τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων, εθελοντικών και ιδιωτικών κοινωνικών
οργανώσεων και ιδρυµάτων
θ. τη διαχείριση και οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, δηµόσιες σχέσεις,
δραστηριότητες προώθησης, καθώς και µελέτες και έργα ·
ι. τη χρήση κάθε είδους χρηµατοδότησης και, ειδικότερα κονδυλίων της ΕΕ για
την υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω
κ. τη συνεργασία και συνέργια µε τα φόρουµ Εµπορικών Επιµελητηρίων και
Πανεπιστηµίων της Αδριατικής και του Ιονίου, µε τη Μόνιµη Γραµµατεία της
Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου και µε κάθε άλλο διακρατικό όργανο µε
στόχο την αύξηση της συνοχής των περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου

Άρθρο 4 - Απαιτήσεις για την εκλογή σε φορείς του Φόρουµ
1. Ο ∆ήµαρχος της πόλης ή ο εκπρόσωπός του - µέλος του συµβουλίου,

πρόεδρος ή νόµιµος εκπρόσωπος άλλης συνδεδεµένης οντότητας, µπορεί να
εκλεγεί στα όργανα του Φόρουµ.
2. Η πλήρωση αυτών των θέσεων είναι δωρεάν και συνεπώς δεν υπόκειται σε
καµία αµοιβή ή/και αποζηµίωση.
3. Τα µέλη που εκλέγονται σε όργανα του Φόρουµ ασκούν καθήκοντα κατά τη
διάρκεια της θητείας τους σύµφωνα µε το Άρθρο. 7 του παρόντος
καταστατικού, εκτός από την περίπτωση προαιρετικής παραίτησης

Άρθρο 5 – Όργανα
Τα όργανα της Ένωσης είναι τα εξής:
α. Συνέλευση
β. Πρόεδρος
γ. Γενικός Γραµµατέας
δ. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ε. Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 6 – Συνέλευση
1.Η Συνέλευση είναι το διοικητικό όργανο του Φόρουµ, δίνει ευρεία πολιτικά
και στρατηγικά προγράµµατα, εκδίδει κανονισµούς και τροποποιήσεις στο
Καταστατικό που προτείνει η Εκτελεστική Επιτροπή µε θετική ψήφο της
απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων µελών, εκλέγει τον/την Πρόεδρο και
τον/την Αντιπρόεδρο, εκλέγει τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίνει τον προϋπολογισµό και την ετήσια έκθεση.
Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού απαιτείται τουλάχιστον το 50% των
τακτικών µελών.
2.Κάθε Τακτικό Μέλος δικαιούται µία ψήφο και µπορεί να συµµετέχει µε τον
νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον εκπρόσωπό του.
3. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο, µετά από απόφαση του
Εκτελεστικού Συµβουλίου που καθορίζει την ηµερήσια διάταξη και την
επίδοση της εργασίας.
4. Η Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο για να εγκρίνει
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική έκθεση για το προηγούµενο
οικονοµικό έτος και να εγκρίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό για το
επόµενο έτος.
5. Η Συνέλευση µπορεί να συστήσει µόνιµες επιτροπές για την υποβολή
προτάσεων, προκειµένου να συζητήσει τα στρατηγικά θέµατα που σχετίζονται
µε θεσµικές δραστηριότητες, καθώς και ειδικές επιτροπές για την
ολοκλήρωση, µε τον ίδιο στόχο, των ειδικών σκοπών. Η σύνθεση της
επιτροπής και η συγκεκριµένη εντολή που θα δοθεί, θα αποφασιστεί από τη
Συνέλευση κατά τη σύστασή της. Ο/Η Πρόεδρος, υπεύθυνος-η για τις
δραστηριότητές τους, θα διοριστεί σε κάθε µία από τις επιτροπές και θα
εγγυηθεί στη Συνέλευση την υλοποίηση των ανατεθειµένων καθηκόντων.
Μόνιµες και προσωρινές Επιτροπές θα υποβάλλουν περιοδικά, έκθεση σχετικά
µε το αποτέλεσµα των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων τους στην Εκτελεστική
Επιτροπή και στις περιπτώσεις των συνόδων ολοµέλειας της Συνέλευσης.
6. Κάθε Τακτικό Μέλος δικαιούται µία ψήφο, η οποία µπορεί να ασκηθεί
επίσηµα µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης τοποθετηµένης στο κάτω µέρος
της προκήρυξης της πρόσκλησης. Επιτρέπεται να ψηφίσει µε επιστολή. Οι
ισχύοντες κανόνες για τις δραστηριότητες των θεσµικών οργάνων ισχύουν
επίσης για την λειτουργία των επιτροπών, εφόσον συντρέχει λόγος.
7. Η σύγκληση της Συνέλευσης των µελών γίνεται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, µε απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 7 – Πρόεδρος
1.Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Φόρουµ και εγγυάται την εφαρµογή του
Καταστατικού και των Κανονισµών. Ο/Η Αντιπρόεδρος βοηθά τον-την
Πρόεδρο και τον/την αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

2. Ο/Η Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει της Συνέλευσης και της
Εκτελεστικής Επιτροπής και εκτελεί τις αποφάσεις των εν λόγω οργάνων,
διατηρώντας τις σχέσεις µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς που
είναι αρµόδιοι για πολιτικές και χρηµατοδοτικά µέσα για την ανάπτυξη της
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη Μόνιµη Γραµµατεία Πρωτοβουλία
Αδριατικής - Ιονίου, Συµβούλιο Ευρωπαϊκών ∆ήµων και Περιφερειών
(Council of European Municipalities and Regions-CEMR).
3. Ο/Η Πρόεδρος και ο-η Αντιπρόεδρος ασκούν καθήκοντα διετούς διάρκειας
και δεν µπορούν να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωµα για τα επόµενα δύο έτη. Σε
κάθε περίπτωση, ο ρόλος του/της Προέδρου δεν µπορεί να αποδοθεί για δύο
διαδοχικές θητείες σε έναν/µία εκπρόσωπο του ίδιου κράτους µέλους.
4. Ο/Η Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτήσει τον-την Γενικό-ή Γραµµατέα να
πραγµατοποιήσει, µέσω επιλεγµένων ταµειακών υπηρεσιών, τις
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές της Ένωσης.

Άρθρο 8 – ∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τα προγράµµατα της
Συνέλευσης, διασφαλίζει τη µόνιµη λειτουργικότητα του Φόρουµ, λαµβάνει
όλες τις αποφάσεις σχετικά µε την υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων για την
επίτευξη των θεσµοθετηµένων σκοπών και προωθεί τη συγχρηµατοδότηση που
απαιτείται για την υλοποίηση των έργων και προγραµµάτων.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει ειδικότερα για τα ακόλουθα:

α. εισδοχή νέων µελών ·
β. σύσταση δευτερευόντων γραφείων ·
γ. προσχώρηση σε διεθνείς οντότητες·
δ. ορισµό Γενικού-ής Γραµµατέα ·
ε. αναγνώριση µιας οικονοµικής υπηρεσίας

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε κάθε περίπτωση, φροντίζει για όλα τα
καθήκοντα που δεν έχουν ανατεθεί ρητώς σε άλλους φορείς.

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραµένει στη θέση του επί δύο έτη και
απαρτίζεται από τον-την Πρόεδρο, τον-την Αντιπρόεδρο και 13 µέλη, µεταξύ
των οποίων και τον-την απερχόµενο-η Πρόεδρο. Στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει ο-η Γενικός-ή Γραµµατέας του Φόρουµ,
φροντίζοντας για τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 10.

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει στα µέλη του εργασίες και
ειδικές αποστολές.

6. Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν επίσης να
πραγµατοποιηθούν µέσω συστήµατος τηλεδιάσκεψης ή οποιουδήποτε άλλου
κατάλληλου συστήµατος.
Άρθρο 9 – Γενικός-ή Γραµµατέας
1. Ο/Η Γενικός-ή Γραµµατέας φροντίζει για τα διοικητικά και λειτουργικά
θέµατα του Φόρουµ. Ειδικότερα, ο-η Γενικός-ή Γραµµατέας είναι υπεύθυνος-η
για τη σύνταξη, τη φροντίδα και την τήρηση πρακτικών, µητρώων και αρχείων.
Ο/Η Γενικός-ή Γραµµατέας καταρτίζει την πρόταση προϋπολογισµού και την
ετήσια οικονοµική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στους αρµόδιους φορείς.
2. Ο/Η Γενικός-ή Γραµµατέας διαθέτει γραµµατεία που είναι υπεύθυνη για τη
διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων της Ένωσης, σε συνεργασία µε την πόλη
που έχει οριστεί για τον τόπο διεξαγωγής του, καθώς και για τα διοικητικά

καθήκοντα και τον συντονισµό που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
συνέχειας και της συνέπειας των δραστηριοτήτων.
Άρθρο 10 - Υπηρεσία ταµειακών διαθεσίµων
The financial resources of the Association shall be kept and handled
exclusively by a legally recognized credit institution, to be identified as a
Treasury service.
Η τήρηση και διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Ένωσης γίνεται
αποκλειστικά σε ένα νοµικά αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο
προσδιορίζεται ως υπηρεσία ταµειακών διαθεσίµων.
Άρθρο 11-Ελεγκτικό Συµβούλιο
1.Οι ελεγκτές παρακολουθούν τη συµµόρφωση µε τους νόµους, τα
καταστατικά και τους κανόνες, µε ιδιαίτερη αναφορά στις ορθές λογιστικές
διαδικασίες. Συγκεκριµένα, το Ελεγκτικό Συµβούλιο υποβάλλει έκθεση στη
Συνέλευση σχετικά µε τη λογιστική του προηγούµενου έτους και τον
προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.
2. Το Συµβούλιο αποτελείται από τρία βασικά και ένα αναπληρωµατικό µέλος,
τα οποία διορίζονται από τη Συνέλευση. Παραµένουν στη θέση τους για δύο
χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου ολοµέλειας, το Ελεγκτικό
Συµβούλιο θα ορίσει ένα από τα µέλη του ως Πρόεδρο, που θα επιλεγεί µεταξύ
των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απώλειας δικαιωµάτων ενός εκ των µελών του
Ελεγκτικού Συµβουλίου, τα ενεργά µέλη το αντικαθιστούν µε αναπληρωµατικό
µέλος. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι διαθέσιµοι, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συγκαλεί συνάντηση για να εκλέξει αναπληρωµατικό(-ά) µέλη
εντός έξι µηνών.
4. Τα µέλη του Συµβουλίου αποζηµιώνονται για τα έξοδα ταξιδιού και
διαµονής, τα οποία προκύπτουν και τεκµηριώνονται.

5. Λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση των µελών από διάφορες χώρες, οι
συναντήσεις µπορούν επίσης να πραγµατοποιηθούν µέσω τηλεδιάσκεψης ή
άλλων παρόµοιων κατάλληλων συστηµάτων.
Άρθρο 12 – Χρηµατοδότηση
1. Η χρηµατοδότηση του Φόρουµ αποτελείται από:
α. ετήσια συνδροµή µέλους (τακτικά µέλη και υποστηρικτικά µέλη), τα οποία
καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπολογίζονται βάσει του
ποσοστού του πληθυσµού που καταγράφηκε κατά την τελευταία επίσηµη
απογραφή, αναλογικά προς ένα µερίδιο του εθνικού ΑΕΠ ·
β. συνεισφορές των ενώσεων των πόλεων ·
γ. δηµόσια χρηµατοδότηση ·
δ. χρηµατοδότηση από διεθνείς οργανισµούς ·
ε. συνεισφορές δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων ·
στ. χορηγίες.

2. Οι µέθοδοι διαχείρισης των οικονοµικών πόρων καθορίζονται µε ειδικό
κανονισµό.
Άρθρο 13 – Οικονοµικό έτος
Το οικονοµικό έτος ανοίγει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
κάθε έτους. Κατά κανόνα, το Συµβούλιο υποβάλλει στη Συνέλευση, εντός του
πρώτου εξαµήνου και µε την ευκαιρία της Ετήσιας συνεδρίασης του Φόρουµ,
τον τελικό προϋπολογισµό του προηγούµενου έτους και τον προϋπολογισµό
για το τρέχον έτος. Τα κέρδη ή τα πλεονάσµατα, εάν υπάρχουν, δεν µπορούν
να διανεµηθούν µεταξύ των µελών αλλά παραµένουν κατατεθειµένα στον
τραπεζικό λογαριασµό της Ένωσης και πρέπει να χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο Άρθρο αρ.1.
Άρθρο 14 – ∆ιάλυση
1.Η Ένωση, σε περίπτωση διάλυσης για οποιονδήποτε λόγο, έχει την
υποχρέωση να µεταφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία σε άλλους µη

κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε παρόµοιους στόχους ή για σκοπούς δηµόσιας
χρήσης, µετά από διαβουλεύσεις µε τον φορέα ελέγχου που αναφέρεται στο
Άρθρο 3, παράγραφος 190 του Νόµου της 23ης ∆εκεµβρίου 1996 αριθ. 662,
εκτός αν απαιτείται αλλιώς από το νόµο.
Άρθρο 15 – Ρήτρα διαιτησίας
1. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία του
παρόντος Καταστατικού, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει αντικείµενο
συµβιβασµού, θα αφεθεί στην κρίση διαιτητή ο οποίος θα κρίνει δίκαια και
χωρίς επίσηµη διαδικασία, δίνοντας θέση στην άτυπη διαιτησία. Ο διαιτητής
θα επιλεγεί από τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε αµοιβαία συµφωνία. Ελλείψει
τέτοιας συµφωνίας, η διακριτική ευχέρεια να διοριστεί ο διαιτητής, θα αφεθεί
στον-ην Πρόεδρο του Συµβουλίου Συµβολαιογράφων της Ανκόνα, ο-η οποίοςα θα συνδράµει στον διορισµό διαιτητή.
Άρθρο 16 – Εφαρµόσιµος νόµος
1. Για να ρυθµίζονται όσα δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστούν στο παρόν
Καταστατικό, πρέπει να γίνεται αναφορά στους κανόνες που διέπουν τους
φορείς, οι οποίοι περιέχονται στο Βιβλίο Ι του Αστικού Κώδικα και,
εναλλακτικά, στους κανόνες που περιέχονται στο Βιβλίο V του ιταλικού
Αστικού Κώδικα.
Σηµείωση: τροποποιηµένο κείµενο όπως εγκρίθηκε από τη Γενική
Συνέλευση της 18ης ∆εκεµβρίου 2015 (Κότορ, Μαυροβούνιο)

