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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 2-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 46 / 2022
Περίληψη:

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κατά τα εγκαίνια του έργου για την
φωταγώγηση του Κάστρου Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') και ισχύει σήμερα , και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2721 από
1-6-2022 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 10 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
9. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
10. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 7 1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
3. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
4. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
5. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
6. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
7. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο ερωτηθέντες
οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010,
αποδέχτηκαν ομόφωνα τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως αναγκαίας , μετά την ενημέρωσή τους
και από τον κ. Δήμαρχο ως προς το επείγον της λήψης απόφασης, όπως άλλωστε αναφέρεται και
…………………………...
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι κατά το χρονικό διάστημα από 11-6-2022 έως και 136-2022 θα βρίσκεται στην Σκύρο αποστολή κλιμακίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Εύβοιας και
κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με επικεφαλής τον
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Περιφερειάρχη κ. Σπανό Φάνη καθώς και πιθανή παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, προκειμένου
να επιβλέψουν και εγκαινιάσουν το έργο που επιτέλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά στην
φωταγώγηση και ανάδειξη του Κάστρου της Σκύρου.
Επειδή το έργο αυτό προσθέτει αξία στην πολιτιστική εικόνα του νησιού μας και σύμφωνα με
τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας και σε ένδειξη φιλοξενίας, κρίνεται πρέπουσα η παράθεση
ενός μικρογεύματος (μπουφέ) στους πιο πάνω επισκέπτες της Σκύρου, ο αριθμός των οποίων
εκτιμάται στα 120 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) και αυτός είναι ο λόγος που καλείται
σήμερα το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την διοργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής
Κατά την συζήτηση του θέματος αναπτύχθηκε διαλογική συζήτηση με αναφορά στις ενέργειες
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την σύνταξη σχετικής μελέτης από την αρχαιολογική υπηρεσία, για
την έγκριση της μελέτης από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο (ΚΑΣ) , για την αναζήτηση και
εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου και εν τέλει για την ολοκλήρωσή
του στην παρούσα χρονική στιγμή.
Παράλληλα ενημερώνει ο κ. Δήμαρχος για την προγραμματισμένη συνεδρίαση στην Σκύρο του
Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) κατά την οποία θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα
της συνεδρίασης ζητήματα που αφορούν στον Δήμο Σκύρου
Στην συνέχεια η κ. πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την πρόταση του κ. Δημάρχου -όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας- και εγκρίνουν την διοργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης για την φωταγώγηση του
Κάστρου της Σκύρου , έργο το οποίο προσδίδει πρόσθετη αξία σ’ αυτό καθ΄ αυτό το μνημείο αλλά και
στην πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 46 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

