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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 23-2-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 22 / 2022
Περίληψη:

Φωτισμός-ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου

Στη Σκύρο, σήμερα 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 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. 811 από 18-2-2022 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 12 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. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
6. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
10. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
11. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
12. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 5 1. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
2. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
3. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
4. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
5. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

Μέλος
«
«
«
«

Στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση ύστερα από το με αρ πρωτ. 58641 / 11-2-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Εύβοιας και την πιο κάτω εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , η οποία έχει ως
ακολούθως:
Με έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, ζητείται η σύμφωνη γνώμη της
υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου για την ηλεκτροδότηση από τον Δημοτικό φωτισμό των εγκαταστάσεων

ΑΔΑ: Ω2Ξ3Ω1Σ-2ΤΩ

«φωτισμού – ανάδειξης βραχώδους πρανούς του υπερκείμενου αναπτύγματος των τειχών και
επιλεγμένων διαδρομών και κτισμάτων στο εσωτερικό του Κάστρου της χώρας νήσου Σκύρου»
Ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες ηλεκτροδότησης του αναφερόμενου έργου.
Επισυνάπτεται το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ δημοτικοί
σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρίνοντας ότι ο φωτισμός του Κάστρου της Σκύρου συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Σκύρου, κάνουν δεκτό το αίτημα της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Εύβοιας και συναινούν στην ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων φωτισμού και
ανάδειξης βραχώδους πρανούς του υπερκείμενου αναπτύγματος των τειχών και επιλεγμένων
διαδρομών και κτισμάτων στο εσωτερικό του Κάστρου της χώρας νήσου Σκύρου, από τον Δημοτικό
φωτισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 22 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

