
 
 
   
 
 

 
Αριθμός απόφασης: 66/2020 

 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 5/2020 

Δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

Θέμα 19ο τακτικό: Έγκριση Αδελφοποίησης Δήμου Αλίμου με το Δήμο Κυθήρων. 
 
Στον Άλιμο σήμερα, 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 έως 22:00, συνήλθε 
δια περιφοράς κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) κυρωθείσα  με τον 
ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α 3-04-2020), σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με 
αρ. πρωτ. 7219 /06-04-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να 
συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέματα της ημερησίας διάταξης. 
  
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 33 μέλη, συμμετείχαν στη συνεδρίαση και τα 30 εκ των 
αναγραφομένων: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 3 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

5 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

6 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

9 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ   

10 ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

11 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   

12 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ   

13 ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

14 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

15 ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ   
16 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
17 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ   
18 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   
19 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

20 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
21 ΜΑΚΑΡΙΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
22 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
23 ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
24 ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   
25 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
26 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

27 ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

28 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   

29 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   

30 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ   

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 
  
 
 

ΑΔΑ: ΡΨ5ΝΩΨΒ-ΞΣΡ



Συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

Γίνεται πρόταση για συζήτηση πέντε (5) εκτάκτων θεμάτων με τίτλο:  

1ο έκτακτο θέμα: 

 

Έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Αλιμου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.  

2ο έκτακτο θέμα: Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας.  

3ο έκτακτο θέμα: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήματος άνευ οικονομικού ανταλλάγματος στον 

Δήμο Αλίμου. 

4ο έκτακτο θέμα: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Ο.Τ. Γ571 μεταξύ των οδών Ευωνύμου – Ν. 

Τζανάκου – Σ. Βέννη και Λεωφ. Αλίμου στον Δήμο Αλίμου στα πλαίσια κατασκευής 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ». 

5ο έκτακτο θέμα: Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Απριλίου 2020. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία 
των Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην 
ημερήσια διάταξη μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

Πάνω στο 19ο θέμα ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Δημάρχου κ. Ανδρέα 
Κονδύλη που έχει ως εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006 «Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να 

προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή 

Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους 

προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.  ..» 

 

Ο Δήμος Κυθήρων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4903/20-11-2019 επιστολή του πρότεινε την έναρξη της 

διαδικασίας αδελφοποίησης των Δήμων Αλίμου και Κυθήρων δεδομένου ότι οι σχέσεις των Κυθήρων 

με τον Άλιμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες ήδη από το 1950 και μετά, όπου αποτελούν ενεργά μέλη 

της τοπικής μας κοινωνίας και συμβάλουν σημαντικά στον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.  

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δραστηριότητα των Κυθηρίων στον Δήμο μας, είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας και οι προσπάθειες αυτών για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής είναι 

αξιέπαινες, με αποκορύφωμα αυτών, όπως αναφέρεται και στο προαναφερόμενο έγγραφο του 

Δημάρχου των Κυθήρων, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, που φέρει το όνομα 

της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας προστάτιδος και πολιούχου της νήσου των Κυθήρων, το Μουσικό 

Λύκειο Αλίμου καθώς και το κτήριο του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου που βρίσκεται στο 

στάδιο της κατασκευής.  

Τέλος, ο Δήμος Κυθήρων με τη υπ’αριθμ. 34/2020 συνημμένη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ενέκρινε την αδελφοποίηση με τον Δήμο μας (ΑΔΑ: ΨΚΓΠΩΛΨ-Ψ1Τ). 

 

Κατόπιν των προαναφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του 

ν 3463/2006 εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) να εγκρίνει: 

• την αδελφοποίηση του Δήμου Αλίμου με τον Δήμο Κυθήρων 

• το επισυναπτόμενο πρωτόκολλο αδελφοποίησης. 

Β) να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Αλίμου, να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων 

ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του πρωτοκόλλου 

αδελφοποίησης. 

 

Σχετικά με την τελετή αδελφοποίησης το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του, και ύστερα 

από την λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19, θα αποφασίσει για τις 

σχετικές λεπτομέρειες. 

ΑΔΑ: ΡΨ5ΝΩΨΒ-ΞΣΡ



 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με την κα Καμαρινού Κυριακη 
και τον κ. Χαρίτο Κώστα να απέχουν της ψηφοφορίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνουν την αδελφοποίηση του Δήμου Αλίμου με τον Δήμο Κυθήρων. 

2. Εγκρίνουν το πρωτόκολλο αδελφοποίησης, ως αυτό επισυνάπτεται στο τέλος της 
παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

3. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων 
ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του πρωτοκόλλου 
αδελφοποίησης και για κάθε περαιτέρω ενέργεια.  

Σχετικά με την τελετή αδελφοποίησης το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του, και ύστερα 
από την λήξη των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19, θα αποφασίσει για τις 
σχετικές λεπτομέρειες. 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο 
στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2020. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
(Υπογραφές) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΨ5ΝΩΨΒ-ΞΣΡ



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ                   ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
Για αδελφοποίηση και συνεργασία 

 

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου, σήμερα , …………………….2020, στον Άλιμο, ο 
Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Αλίμου, σε συνέχεια της με αρ. 
……/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου και ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Αθ. 
Χαρχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κυθήρων, σε συνέχεια της με αρ. 34/2020 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου,  
Συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συμφωνούμε, μετά και από τις αποφάσεις 
των Δημοτικών μας Συμβουλίων, την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη αδελφικών δεσμών 
μεταξύ των δύο Δήμων, με την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και επισκέψεων στους τομείς του 
πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, της κοινωνικής ζωής  καθώς και τη διεύρυνση και σε 
άλλους τομείς των δύο πόλεων. 
Ενδεικτικές δράσεις, στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας είναι: 

• Ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των Δήμων και τοπικών οργανώσεων για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα προβολής πολιτισμού και τουρισμού, 

οργάνωση εκθέσεων και άλλα συναφή  

• Ανταλλαγές επισκέψεων τοπικών μουσικοχορευτικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων στο 

πλαίσιο διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων, προετοιμασίας ή και συμμετοχής με σκοπό την 

προαγωγή της λαϊκής παράδοσης και της εμβάθυνσης των δεσμών μεταξύ των κατοίκων των 

δύο Δήμων 

• Ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπευτικών ηλικιακών ομάδων στο πλαίσιο του πολιτισμού 

και τουρισμού 

Στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης και συνεργασίας θα καταρτίζεται καθ έτος, ετήσιο πλάνο 
δραστηριοτήτων το οποίο θα εγκρίνεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. Επίσης, στους 
διαδικτυακούς τόπους των δύο Δήμων, θα καταχωρούνται ανακοινώσεις και πληροφορίες για όλες τις 
πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες, καθώς επίσης θα μπορούν να υποβληθούν και 
προτάσεις για μελλοντικές εκδηλώσεις και συνεργασίες. 
Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου προγράμματος  δραστηριοτήτων, καθώς και ο συντονισμός, η 
αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές αδελφοποίησης, οι οποίες θα 
μπορούν να συσταθούν για το σκοπό αυτό σε κάθε Δήμο. 
Η συμφωνία αυτή  ισχύει από την υπογραφή της και για αόριστο χρόνο και θα λήξει μόνο ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τούτο εγγράφως. 
 

Άλιμος, ……………………………….. 2020 
    Ο Δήμαρχος Αλίμου                                  Ο Δήμαρχος Κυθήρων  

 
            Ανδρέα Κονδύλης                              Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης   

 

ΑΔΑ: ΡΨ5ΝΩΨΒ-ΞΣΡ
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