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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 12-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 13 / 2021
Περίληψη: Γνωμοδότηση για την έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής στα αντλιοστάσια που
κατασκευάζονται για την λειτουργία της αποχέτευσης Οικισμού Μώλου.

Στη Σκύρο, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή 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. 1256 από 5-3-2021
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
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης που παίρνει τον αριθμό 10 ο στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, είχε τεθεί υπόψη των κ.κ. δημοτικών συμβούλων η πιο κάτω έγγραφη
ενημέρωση του υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Γεννηματά Δημητρίου , η
οποία έχει ως ακολούθως:
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Tο δημοτικό συμβούλιο γνωρίζοντας:
α) Την ανάγκη ηλεκτροδότησης των έξι αντλιοστασίων, που κατασκευάζονται για την
λειτουργία της αποχέτευσης Οικισμού Μώλου, σύμφωνα με την μελέτη που εγκρίθηκε στις 14-22014.
β) Ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσει η
διαδικασία ηλεκτροδότησης (τοποθέτηση μετρητή) κοινωφελών έργων του Δήμου.
καλείται να γνωμοδοτήσει θετικά για την ηλεκτροδότηση των κάτωθι αντλιοστασίων,
στις θέσεις που έχουν καθοριστεί από την εγκεκριμένη μελέτη και εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβουλίου
ΑΣ1 και ΑΣ2 στην περιοχή Μαγαζιών.
ΑΣ4 και ΑΣ5 στην περιοχή Μώλος
ΑΣ6 στην περιοχή Βαριά Κάμπου
ΑΣ7 στην περιοχή Γυρίσματα
Επί της ανωτέρω εισήγησης έχουν τοποθετηθεί θετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σκύρου (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr) οι παρατάξεις : α) η
παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ για του επικεφαλής κ. Αντωνόπουλου Κυριάκου β) η παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
δια του επικεφαλής αυτής κ. Φτούλη Ιωάννη ,γ) από την παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ο
κ. Λαμπαθάκης Γεώργιος και Φτούλης Δημήτριος, και εγγράφως οι κ.κ. Μακρής Γεώργιος και Φεργάδη
Σπυριδούλα
Κατόπιν τούτων τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν την ηλεκτροδότησης των πιο κάτω αντλιοστασίων που κατασκευάζονται στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου που αφορά στην δημιουργία αποχετευτικού δικτύου οικισμού Μώλου,
προκειμένου για την λειτουργία αυτών:
ΑΣ1 και ΑΣ2 στην περιοχή Μαγαζιών.
ΑΣ4 και ΑΣ5 στην περιοχή Μώλος
ΑΣ6 στην περιοχή Βαριά Κάμπου
ΑΣ7 στην περιοχή Γυρίσματα
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 13 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

