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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 17-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 93 / 2020
Περίληψη:

Ορισμός μελών στην Εύξεινη Πόλη

Στη Σκύρο, σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη 0 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό
διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899)
και ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 6635 από 12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του 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 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
14. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος συνημμένα με την πρόσκληση της συνεδρίασης έχει κοινοποιήσει ως
εισήγηση στους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους για την λήψη απόφασης επί του 6ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης , την πιο κάτω εισήγηση του κ. Δημάρχου:
Ο Δήμος Σκύρου συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ
ΠΟΛΗ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 90/2011 Δ.Σ.
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Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι ένας από τους πρώτους Ευρωπαϊκούς Ομίλους
Εδαφικής Συνεργασίας που συστάθηκαν, ήδη από το 2012.
Η κύρια αποστολή του « ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» είναι να διευκολύνει δημόσιες
θεσμικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη να συνεργαστούν ως ενιαίος θεσμός
προκειμένου να επιτύχουν κοινούς στόχους μέσα από μία νέα νομική υπόσταση.
Σκοπός του «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» είναι να διευκολύνει και να προωθήσει την
εδαφική συνεργασία (διασυνοριακή, διακρατική και διαπερειφερειακή) προκειμένου να συμβάλλει
στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, έχει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίησησή τους και
διατηρεί ένα ιστορικό συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως Δήμοι ,
Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, ο Δήμος
Σκύρου έχοντας πληθυσμό 2994 εκλέγει δύο (2) εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση.
Ο πρώτος εκπρόσωπος είναι ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπος του που υποδεικνύεται από
αυτόν,
Ο δεύτερος εκπρόσωπος προτείνεται από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο
Δήμαρχος ή τις συμπράττουσες παρατάξεις.
Εντός του 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο
για τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Σκύρου στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ ΕΥΞΕΙΝΗ
ΠΟΛΗ.
Επί της ανωτέρω εισήγησης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καταθέσει με ηλεκτρονική
αλληλογραφία στο προεδρείο- κατά μόνας ή ως παράταξη-την αποδοχή της πιο πάνω εισήγησης
και ΟΜΟΦΩΝΑ διαμορφώνεται η πιο κάτω απόφαση:
Ορίζει με (17) δεκαεπτά θετικές ψήφους εκπροσώπους του Δήμου Σκύρου στην Γενική
Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ έτους 2020 τους:
1/ Μαυρίκο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Σκύρου
2/ Μαλαματίνη Γεώργιο του Ιωάννη , δημοτικό Σύμβουλο .

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα απόφαση που ελήφθη με την δια περιφοράς
διαδικασία, ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α').

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 93 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος
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