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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 10-2-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 21 / 2022
Περίληψη: Θέση του δημοτικού συμβουλίου σε δημόσια διαβούλευση της ETERPRICE GREECE
για επενδυτικό σχέδιο για ΑΠΕ στην νότια Σκύρο.
Στη Σκύρο, σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, σε συνδυασμό με την ανάγκη
προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 681 από 9-2-2022 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 15 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
11. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
12. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
13. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
14. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
15. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 2 Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
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Στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς ο κ. Δήμαρχος και ο
δικηγόρος του Δήμου κ. Ξανθούλης Ναπ. Γεώργιος, ο οποίος επί σειρά ετών στηρίζει
νομικά τον Δήμο Σκύρου στο θέμα που αφορά την επιχειρούμενη εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στο νότιο τμήμα της Σκύρου.

Η κ. Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι η παρούσα συνεδρίαση κρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87/07-06-2010/τεύχος Α) ως κατεπείγουσα διότι – όπως αναφέρει - από την μη λήψη απόφασης
«βλάπτονται αμέσως και σπουδαίως τα συμφέροντα του Δήμου».
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Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έπεσε στην αντίληψη του Δήμου ότι από την ETERPRICE
GREECE ως αρμόδιου εθνικού φορέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει ξεκινήσει
μια προδιαβούλευση την Τρίτη 8-2-2022 με διάρκεια δύο εβδομάδων και λήξη στις 23-2-2022
αναφορικά με επενδυτικό σχέδιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος 299,6 MW στην Νότια Σκύρο, με στόχο
την υπαγωγή της εγκατάστασης αυτής στις Στρατηγικές Επενδύσεις και την προσέλκυση ξένων
άμεσων επενδυτών στην Ελλάδα.
Ο Δήμος Σκύρου και οι κοινωνικοί φορείς του νησιού επί σειρά ετών και κατ επανάληψη έχουν
τοποθετηθεί αρνητικά σε ένα τέτοιο σχεδιασμό και για τον λόγο αυτό καλείται σήμερα το δημοτικό
συμβούλιο για σχετική ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της παρούσας εξέλιξης.
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι δέχονται και εγκρίνουν τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως
κατεπείγουσας.
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον δικηγόρο κ. Ξανθούλη Γεώργιο, ο οποίος
αναφέρει ότι στόχος της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ είναι να
χαρακτηριστεί το εγχείρημα ως στρατηγική επένδυση, προκειμένου να τύχει φορολογικών
ελαφρύνσεων , χρηματοδοτήσεων και άλλων διευκολύνσεων από την πλευρά της Πολιτείας και
ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Επίσης
ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο για τα αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία , τις αναλήθειες ή αστοχίες
στο κείμενο της προς διαβούλευση ανάρτησης.
Επί των ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετούνται ως
ακολούθως:
Ευγενικός Ιωάννης: Έχουμε ως Δήμος και φορείς του νησιού εκφράσει κατ επανάληψη την αρνητική
θέση μας σε ένα τέτοιο καταστροφικό έργο, γνώμη και θέση όμως η οποία δεν έχει ουδόλως έχει
ληφθεί υπόψη από κανέναν κυβερνητικό φορέα. Η αντίδρασή μας λοιπόν θα πρέπει να μεθοδευτεί
ακόμα περισσότερο μέσα από έναν θεσμοθετημένο , οργανωμένο και ευέλικτο όργανο. Επίσης θα
πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με την διαβούλευση προκειμένου να διατυπώσουν την
ήδη εκφρασμένη αντίθεσή τους στο σχέδιο των υποτιθέμενων επενδυτών.
Λαμπαθάκης Γεώργιος: Η αντίδρασή μας στην καταστροφή του νησιού μας πρέπει να είναι μαζική.
Το κόστος της επένδυσης, όπως μας ενημέρωσε και ο κ. Ξανθούλης, φαίνεται να είναι εικονικό και
θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτό το στοιχείο στην διαβούλευση. Να κάνουμε κοινοποίηση του
συνδέσμου που αφορά στην διαβούλευση ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν όσο το δυνατό
περισσότεροι.
Κωστής Ιπποκράτης: Η επιχειρούμενη εγκατάσταση δεν είναι στρατηγική επένδυση αλλά η
καταστροφή της Σκύρου. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει συνταχθεί με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με την εκφρασμένη θέση του Δήμου Σκύρου, των φορέων και των
κατοίκων του νησιού. Να απαιτήσουμε από την Περιφέρεια να συμμετάσχει στην διαβούλευση με
την ήδη ειλημμένη θέση του περιφερειακού συμβουλίου.
Φτούλης Ιωάννης: Είμαι συνιδιοκτήτης χορτονομής σε περιοχή της νότιας Σκύρου όπου σχεδιάζεται
η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Πληρώνω φόρους στο κράτος για αυτή μου την ιδιοκτησία και δεν
μπορώ να την μεταβιβάσω στα παιδιά μου γιατί είναι λέει δασική περιοχή και έρχεται τώρα μια
εταιρεία στην οποία η πολιτεία θα δώσει την σύμφωνη γνώμη της για το έργο και χωρίς την
συναίνεσή μου για να κάνει εισβολή στον χώρο μου; Δεν το δέχομαι.
Φτούλης Δημήτριος: Να ζητήσουμε την συμπαράσταση των βουλευτών του νομού.
Αντωνόπουλος Κυριάκος: Γνωρίζω ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χωροθέτηση
των ΑΠΕ μόνο σε θαλάσσιες περιοχές. Να ζητήσουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να
τοποθετηθούν επί του θέματος, το οποίο βρίσκει σύσσωμη την Σκύρο ενάντια στην επιχειρούμενη
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και των κατοίκων και των οικονομικών
του πόρων.
Δήμαρχος: Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι σύσσωμη και καθολική. Διαφαίνεται ότι
μεθοδεύονται προς όφελος της εταιρείας λύσεις για να ξεπεραστούν θέματα περιβαλλοντικά, δασικά
και όποιες άλλες θεσμοθετημένα απαγορεύσεις που θα καθιστούσαν ανεπίτρεπτη μια τέτοια
επέμβαση. Ο Δήμος πρέπει να αντιδράσει με αιχμηρό, συλλογικό και ομόφωνο σχόλιο στην
διαβούλευση και να καλέσουμε και την Περιφέρεια να τοποθετεί επίσης στην διαβούλευση. Είμαι
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σύμφωνος για την σύσταση ενός οργάνου που θα συντονίζει τις δράσεις και ενέργειές μας στον
αγώνα μας για την αποτροπή της επιχειρούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών που θα
καταστρέψει τον τόπο μας.
Ακολουθεί διαλογή συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν προτάσεις για ενέργειες
ενημέρωσης του κόσμου και εναντίωσης του Δήμου στην επιχειρούμενη τερατώδη εγκατάσταση
βιομηχανικού πάρκου στο νότιο τμήμα της Σκύρου, καθώς και τρόπος οργάνωσης του Δήμου για
την παραπέρα αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς διαφαίνεται όπως διαπιστώνεται ότι πλησιάζει
η ώρα της σύγκρουσης .
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ δημοτικοί
σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

✓ Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου εκπροσωπώντας το σύνολο του σκυριανού κόσμου
καταθέτει για άλλη μια φορά την αντίθεσή του κάθετα και απόλυτα στην επιχειρούμενη
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νότιο τμήμα του νησιού.
✓ Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο του Δήμου κ. Ξανθούλη Γεώργιο
να συντάξει τεκμηριωμένο προς τούτο κείμενο για την συμμετοχή του Δήμου Σκύρου στην
διαβούλευση που διεξάγεται από την ETERPRICE GREECE, το οποίο θα τελεί και υπό την
έγκριση των επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι και εξουσιοδοτούνται
προς τούτο.
✓ Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου προκειμένου για την παραπέρα οργάνωση ενεργειών για την
αποτροπή του καταστροφικού για το νησί της Σκύρου έργου, συστήνει με την παρούσα
απόφασή του συντονιστική γραμματεία της επιτροπής αγώνα με πρόεδρο τον Δήμαρχο
Σκύρου.
Γίνεται μνεία ότι με την 14/2022 απόφαση δημοτικού συμβουλίου έχει συσταθεί Επιτροπή
Αγώνα για την ακύρωση της επιχειρούμενης εγκατάστασης Ανεμογεννητριών ,της οποίας με
την παρούσα απόφαση ορίζεται η συντονιστική της γραμματεία.
Την συντονιστική γραμματεία απαρτίζουν εκτός από τον Δήμαρχο και οι: Ευγενικός Ιωάννης
δημοτικός σύμβουλος ως επικεφαλής της γραμματείας, Ζακυνθινός Ευστάθιος και
Ζυγογιάννη Χρυσάνθη δημότες και κάτοικοι Σκύρου και οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των
δημοτικών παρατάξεων.
Το όργανο αυτό εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί το θέμα, να ενεργεί για την ενημέρωση του
δημοτικού συμβουλίου , των φορέων και των κατοίκων του νησιού και να παραπέμπει στο
δημοτικό συμβούλιο θέματα που άπτονται πολιτικής απόφασης και ευθύνης προκειμένου για
την κάλυψη των μελών της συντονιστικής γραμματείας και της επιτροπής αγώνα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 21 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

