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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 06/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων
Αριθμ. Απόφασης: 34/2020

Θέμα: Έγκριση Αδελφοποίησης Δήμου Κυθήρων με το
Δήμο Αλίμου.

Σήμερα στις 03-04-2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00΄π.μ. συνήλθε σε τακτική διά
περιφοράς με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κυθήρων μετά την από 30-03-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε
νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 1103-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020
και στ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε)
διατάξεις.
Αφού, σύμφωνα με την από 30.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία
τουλάχιστον του 1/2 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων διά περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους,
παρόντα 17 καθώς και 0 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Πρόεδρος)
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος)
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας)
ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1.

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ
Καίτοι Νομίμως Κληθέντες
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και αφού
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
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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 οι Κυθήριοι 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.
Λόγω των ανωτέρω, η ευρύτερη περιοχή «Κυθηρίων Αλίμου» ή «Κυθηρούπολη» έχει καταστεί εδώ και
δεκαετίες ένα μοναδικό τοπόσημο για όλους τους Κυθηρίους της Αττικής, που είναι αρκετές χιλιάδες. Κορυφαία
ετήσια εκδήλωση, μεταξύ των πολλών με κυθηραϊκό πρόσημο, που λαμβάνει χώρα στον Ι.Ν. Παναγίας της
Μυρτιδιώτισσας Αλίμου είναι η κοπή πίτας όλων των κυθηραϊκών σωματείων της Αττικής (8 συνολικά) που
συγκεντρώνει πλήθος Κυθηρίων από την Αττική αλλά και από τα Κύθηρα.
Κατόπιν των προαναφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν 3463/2006
καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
 να εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κυθήρων με τον Δήμο Αλίμου
 να εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης
 να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων ενεργειών, την
υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης.
Τα διαδικαστικά της τελετής αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Αλίμου μετά την λήξη των ειδικών
απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Για αδελφοποίηση και συνεργασία
Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου, σήμερα , …………………….2020, 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 Χαρχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κυθήρων, σε συνέχεια
της με αρ. ……/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 κατ΄ 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
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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
Ανδρέας Κονδύλης

Ευστράτιος Χαρχαλάκης

Το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια περιφοράς ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία και στην
από 30-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου και μετά την συγκέντρωση της ψήφου ενός εκάστου εκ των
συμμετεχόντων μελών του με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφού έλαβε υπόψη του:
1.
2.
3.
4.
5.
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Το άρθρο 184 Ν.4365/2019
Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)
Την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020)
Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020
Το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία 1), 2), 3), 4) και 5) διατάξεις
Το Νόμο 3463/2006,
Το Νόμο 3852/2010,
Το Νόμο 4555/2018,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Κυθήρων με το Δήμο Αλίμου.
2. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη να αναλάβει τον συντονισμό των προαπαιτούμενων
ενεργειών, την υπογραφή κάθε προπαρασκευαστικής πράξης καθώς και του Πρωτοκόλλου
Αδελφοποίησης. Τα διαδικαστικά της τελετής αδελφοποίησης θα συναποφασιστούν με το Δήμο Αλίμου
μετά την λήξη των ειδικών απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Το θέμα καταψήφισαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτριος Κοντολέων, Εμμανουήλ Τριφύλλης και Γεώργιος
Διδυμιώτης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2020.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
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ΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΜΕΛΗ

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος)
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας)
ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

