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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 24-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 55 / 2022
Περίληψη: Αποδοχή πρόσκλησης της αδελφοποιημένης πόλης Κάτω Πολεμίδα Κύπρου για
αποστολή αντιπροσωπείας του Δήμου Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')
και ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 3099 από 20-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 10 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
9. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
10. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
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Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
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«
«
«
«
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 80 θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση κατόπιν
της από 25-5-2022 πρόσκλησης του Δήμου Κάτω
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Πολεμιδίων Κύπρου προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, η οποία
έχει ως ακολούθως:
Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλά και των Δημοτών μας.
Στα πλαίσια αδελφοποίησης των Δήμων μας παρακαλώ δεχτείτε πρόσκλησή μας για
επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου σας στο νησί μας κατά το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου 2022.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει για μας ιδιαίτερη χαρά και τιμή εάν πραγματοποιήσετε αυτή
σας την επίσκεψη και ως εκ τούτου αναμένουμε την απάντησή σας. (υπογραφή) Νίκος
Αναστασίου Δήμαρχος .
Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος τοποθετείται ως ακολούθως:
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Σκύρου έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Κάτω Πολεμιδίων από το έτος
2002 σύμφωνα και με την 44/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Με τον Δήμο αυτόν έχουμε ανταλλάξει κατά καιρούς επισκέψεις και κατά την διάρκεια των
ανταλλαγών αυτών έχουν συζητηθεί προτάσεις και από τις δύο πλευρές για παραπέρα ενίσχυση
συνεργασιών επ ωφελεία και των δύο πλευρών όπως π.χ την ίδρυση κατασκήνωση για τους αδελφούς
Κυπρίους στην Σκύρο.
Για την συζητούμενη πρόσκληση σας αναφέρω ότι στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες με τον
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδίων μου έχει ανακοινωθεί και σας μεταφέρω ότι η αντιπροσωπία του Δήμου
Σκύρου που θα μεταβεί στην Κύπρο θα έχει πλήρη κάλυψη διαμονής και σίτισης από τον Δήμο που θα
μας φιλοξενήσει. Προτείνω λοιπόν αφενός την αποδοχή της πρόσκλησης και αφετέρου την κάλυψη
από τον Δήμο Σκύρου των δαπανών μετακίνησης των δημοτικών συμβούλων της Σκύρου μετά των
συνοδών τους καθώς και των προϊσταμένων του Δήμου και μελών του χορευτικού συγκροτήματος του
πολιτιστικού μας συλλόγου. Αυτονόητο είναι ότι στα πλαίσια της εθιμοτυπίας των ανταλλαγών θα
πρέπει ο Δήμος μας να προσφέρει στον Δήμο που θα μας φιλοξενήσει ένα αντιπροσωπευτικό δώρο
από την λαϊκή μας παράδοση.

Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι έχοντας υπόψη τους καθώς και
Τους δεσμούς φιλίας που έχουν αναπτυχθεί επί εικοσαετίας μεταξύ των αδελφών Δήμων Σκύρου
και Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου
Την από 25-5-2022 πρόσκληση του Δήμου Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου προς τον Δήμαρχο και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου
Το γεγονός ότι η εξωστρέφεια του Δήμου Σκύρου μέσω αδελφοποιήσεων με άλλους Δήμους
χωρών της Ε.Ε έχει να παρουσιάσει θετικά για το νησί της Σκύρου αποτελέσματα όπως π.χ αύξηση
τουριστικών επισκεπτών από τους Δήμους αυτούς, οικοδόμηση νέων παραθεριστικών κατοικιών στο
νησί μας από πολίτες των Δήμων αυτών
Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ 51360/06 όπου προβλέπεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση έγκρισης από
την τριμελή επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2 του ν.3345/2005 που λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ,για την
απλή μετάβαση εκπροσώπων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού στο εξωτερικό, είτε αυτοί είναι αιρετοί είτε
υπάλληλοι ή μέλη συγκροτημάτων για μετάβαση στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετάσχουν σε
διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια ή διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών τους.
και μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχονται την πρόσκληση του αδελφού Δήμου Κάτω Πολεμιδίων Κύπρου για επίσκεψη
αντιπροσωπείας του Δήμου Σκύρου στον προσκαλώντα Δήμο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που
απορρέουν από την από το έτος 2002 αδελφοποίηση των Δήμων αυτών.
Ορίζουν μέλη της αντιπροσωπείας του Δήμου Σκύρου– εφόσον το επιθυμούν και δύνανται - το
σύνολο των δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου μετά των συνοδών τους , των προϊσταμένων
του Δήμου και μελών του χορευτικού συγκροτήματος του πολιτιστικού συλλόγου ΑΝΕΜΟΕΣΑ. Τα
στοιχεία των μελών της αντιπροσωπίας θα οριστικοποιηθούν με απόφαση Δημάρχου , μετά από
υποβολή σχετικής δήλωσης των ενδιαφερομένων μελών της ως άνω αντιπροσωπίας εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος , προκειμένου για την έγκαιρη κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων.
Εγκρίνουν την μετακίνηση της ως άνω αντιπροσωπείας του Δήμου Σκύρου στο Δήμο Κάτω
Πολεμιδίων Κύπρου .
Ψηφίζουν για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των μελών της αντιπροσωπείας καθώς και του
αναμνηστικού δώρου πίστωση ποσού 6.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 00-6444.001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022, με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Ορίζουν ως χρόνο μετάβασης της αντιπροσωπείας του Δήμου Σκύρου το χρονικό διάστημα 3
έως 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 55 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

