
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής  Συνεδρίασης  

    του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  150/2021                                        

(Αρ. Πρωτ.: 93144/17.12.2021)                            ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος 

αδελφοποίησης με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας 

Σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 91007/10.12.2021 

πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου 

και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  10.12.2021 

και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 

τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με 

αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία 

των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) 

την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 

στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 15ου  θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

 

  ******************* 

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Λήψη απόφασης 

για την αποδοχή αιτήματος αδελφοποίησης με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 90802/810.12.2021 σχετικό 

έγγραφο του Αυτοτελές Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, 

στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 219 του Ν.3463/2006 

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α’/2006), «Οι Δήμοι συνεργάζονται με 

αντίστοιχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας: 

α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, καθώς και τη 

συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. 

β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Οι Δήμοι, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν, μεταξύ 

άλλων, να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και 

ανταλλαγές αποστολών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, να συνάπτουν 

μνημόνια συνεργασίας για θέματα συναντίληψης, καθώς και να συμμετέχουν σε δράσεις 

διεθνούς αλληλεγγύης, ιδίως, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με την παροχή αγαθών 

ή υπηρεσιών προς τις πληγείσες περιοχές».  

 

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 220, «Οι Δήμοι και 

οι Κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους  οργανισμούς 
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ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε  πράξεις αδελφοποίησης των 

πόλεών τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, 

μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων», ενώ η αδελφοποίηση «… γίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου». 

 

Για τη συμβατότητα της παραπάνω δράσης των Δήμων με τις εθνικές πολιτικές, την  

εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.  2β του Ν. 3345/2005 

(ΦΕΚ 138/Α΄/2005), όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δρόπολης με την υπ. αρ. 2006/09.11.2021 επιστολή του 

δημάρχου του κ. Τόλη Δημητράκη υπέβαλε αίτημα αδελφοποίησης και συνεργασίας προς 

το Δήμο μας.  

 

Ο Δήμος Δρόπολης (αναφέρεται και ως Δερόπολη, αλβανικά: Dropull «Ντροπούλ») 

βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από τα ελληνο-αλβανικά σύνορα στο ύψος 

της Κακαβιάς ως τα νότια της πόλης του Αργυροκάστρου, κατά μήκος της κεντρικής οδού 

και αποτελεί τμήμα της Βορείου Ηπείρου, που έχει αναγνωριστεί από το αλβανικό κράτος 

ως ελληνική μειονοτική ζώνη (περιλαμβάνει συνολικά 99 χωριά). Ο πληθυσμός της 

περιοχής αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από κατοίκους που μιλούν την 

ελληνική γλώσσα.  

 

Το αίτημα αδελφοποίησης του Δήμου Δρόπολης προς το Δήμο Ιλίου αποτελεί το 

επιστέγασμα μιας  συνεργασίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την προσφορά, 

απαρχή της οποίας αποτέλεσε η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από το Δήμο Ιλίου 

στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας το Δεκέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ιλίου, 

κατανοώντας το μέγεθος της καταστροφής και τον επείγοντα χαρακτήρα κάλυψης 

βασικών αναγκών των πληγέντων και με γνώμονα την αλληλεγγύη και την προσφορά, 

έστειλε άμεσα στο Δήμο Δρόπολης οκτώ (8) τόνους με τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης 

ανάγκης, τα οποία συγκεντρώθηκαν από φορείς, συλλόγους και πολίτες του Δήμου μας. Η 

εν λόγω βοήθεια μεταφέρθηκε στο δήμο Δρόπολης με όχημα εθελοντή ιδιώτη από 

αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο Ζενέτο 

Νικόλαο και αποτελούμενη από τους κ.κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη, πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου και Γκόνη Χρήστο, τότε πρόεδρο της Ένωσης Ηπειρωτών 

Ιλίου. Η εν λόγω βοήθεια διανεμήθηκε ακολούθως στους πληγέντες από την εκεί Δημοτική 

Αρχή.  

 

Εν συνεχεία, το Φεβρουάριο του 2020, ο Δήμος Ιλίου με  την υπ. αρ. 18/2020 απόφαση του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC_(%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
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Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δρόπολης, 

προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση στον εκεί Δήμο ηλεκτρολογικού υλικού, μετά την 

αντικατάσταση φωτιστικών του Δήμου μας με νέα εξοικονόμησης ενέργειας (τύπου LED), 

στο πλαίσιο εκτεταμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού 

οδοφωτισμού.  

 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στα όρια του Δήμου Ιλίου δραστηριοποιείται από το έτος 

1991 η «Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου», η οποία αριθμεί περίπου 2500 μέλη. Σύμφωνα με 

στοιχεία της εν λόγω Ένωσης, από το σύνολο των μελών οι 750 κατάγονται από την 

ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ηπείρου, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να έχουν 

την καταγωγή τους από το δήμο Δρόπολης. Η «Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου» έχει στο 

ενεργητικό της πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου 

όσο και σε όλη την ελληνική επικράτεια, για την προστασία και διάδοση των παραδόσεων, 

των ηθών και εθίμων της Ηπείρου, ενώ πραγματοποιεί μαθήματα εκμάθησης 

παραδοσιακών χορών, κλαρίνου και πολυφωνικού τραγουδιού.   

 

Τέλος, στο Δήμο Ιλίου κατοικεί σημαντικός αριθμός ομογενών με καταγωγή από την 

Αλβανία, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην τοπική κοινωνία και οικονομία.  

 

Η προτεινόμενη αδελφοποίηση αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο 

πλευρές μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς 

ο Δήμος Δρόπολης έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αναπτύσσει πλούσια πολιτιστική δράση 

και διαθέτει σημαντική ιστορία. 

 

Οι τομείς και οι θεματικές της προτεινόμενης συνεργασίας αφορούν τα εξής: 

 Γνωστοποίηση και μετάδοση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του 

Δήμου Δρόπολης, ως τμήματος της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία 

 Προώθηση και ενίσχυση του αισθήματος αδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ 

των δύο πλευρών 

 Προβολή και ανάδειξη των τουριστικών προορισμών του Δήμου Δρόπολης  

 Υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη διοικητική βοήθεια, τον αθλητισμό, την τέχνη 

και τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  

 Μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων  

 Προαγωγή και σύσφιξη των σχέσεων σε επίπεδο διοικήσεων και κοινωνίας των 

πολιτών και ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου της περιοχής 

 Προαγωγή της γλωσσικής κληρονομιάς  

 Τόνωση αισθήματος κοινής καταγωγής, ταυτότητας και κληρονομιάς μεταξύ των 

δύο πλευρών.  
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης 

σχετικά με: 

 Την αποδοχή του υπ. αρ. 2006/09.11.2021 αιτήματος αδελφοποίησης και 

συνεργασίας που υπέβαλε ο Δήμος Δρόπολης προς το Δήμο Ιλίου  

 Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του 

Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α’/2005) για την παροχή σύμφωνης γνώμης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει: 

 Την αποδοχή του υπ. αρ. 2006/09.11.2021 αιτήματος αδελφοποίησης και 

συνεργασίας που υπέβαλε ο Δήμος Δρόπολης προς το Δήμο Ιλίου  

 Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του 

Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α’/2005) για την παροχή σύμφωνης γνώμης 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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