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ΑΔΑ: ΨΤΓ7Ω1Σ-3ΛΑ

Του πρακτικού της από 25-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 57 / 2022
Περίληψη: Σχετικά εξέλιξη θέματος που αφορά στην επιχειρούμενη εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στην Σκύρο

Στη Σκύρο, σήμερα 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα
11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')
και ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 3211 από 24-6-2022 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. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
6. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 7 1. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
2. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
5. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
6. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
7. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναπτύσσοντας κατ αρχάς - σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18)- τους λόγους για τους οποίους η παρούσα
συνεδρίαση κρίνεται απολύτως επείγουσα, αφού από την μη λήψη απόφασης κινδυνεύουν
αμέσως και σπουδαίως τα συμφέροντα του Δήμου.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε ο Δήμος Σκύρου καθώς και οι
κοινωνικοί φορείς , σύλλογοι και πολίτες έχουμε διαχρονικά με σειρά αποφάσεων ταχθεί
ενάντια στην καταστροφή της Σκύρου από την επιχειρούμενη εγκατάσταση τεράστιου αριθμού
ανεμογεννητριών στην Σκύρο.
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Για τον λόγο αυτό καλέσαμε τον δικηγόρο κ. Ξανθούλη Ναπ. Γεώργιο ο οποίος από την
αρχή στηρίζει νομικά τον Δήμο Σκύρου , να μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη του
θέματος.
Δεχόμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως
επείγουσας, τον λόγο ζήτησε και πήρε ο κ. Δήμαρχος προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα
για την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο και άλλους
κυβερνητικούς παράγοντες κατά την σύσκεψη του Πρωθυπουργού με Δημάρχους μικρών
νησιών.
Συνοπτικά ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την αντίθεση
σύσσωμου του Σκυριανού κόσμου -φορέων, πολιτών και φίλων της Σκύρου- ζητώντας την
παρέμβασή του για την αποτροπή της καταστροφής της Σκύρου, χωρίς ωστόσο να εισπράξει
κάποια ενθαρρυντική υπόσχεση.
Στην συνέχεια ο δικηγόρος κ. Ξανθούλης ενημερώνει το Σώμα ότι έχει τεθεί σε
διαβούλευση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία κλιμακώνεται σε δύο φάσεις, με
πρώτη εκείνη για την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητεί από διάφορες
υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν επί της μελέτης αυτής.
Με την από 16-6-2022 πρόσκληση – ανακοίνωση
του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Κυρμανίδη, ανακοινώνεται ότι έως 16-7-2022 οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν κα καταθέσεις τις παρατηρείς τους επί των προβλεπόμενων στην
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Κατόπιν τούτων ο Δήμος θα πρέπει να τοποθετηθεί επί των αναφερομένων στην Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει καταθέσει η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε .
Στην συνέχεια ο κ. Ξανθούλης εστιάζεται στα επί μέρους θέματα της υπό διαβούλευσης
μελέτης επί των οποίων αναπτύσσεται διαλογική συζήτηση με τους κ.κ δημοτικούς
συμβούλους οι οποίοι τοποθετούνται ως ακολούθως:
Αντωνόπουλος Κυριάκος: αναφερόμενοι στην όχληση που θα επιφέρουν οι ανεμογεννήτριες
θα πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνον στην οπτική όχληση κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά
και αυτής κατά τις νυχτερινές ώρες αφού ήδη από την Σκύρο βλέπουμε αυτές στην Εύβοια
καταργώντας στην ουσία τον έναστρο ουρανό.
Κωστής Ιπποκράτης: Αν χρειάζεται θα πρέπει να απευθυνθούμε και σε τεχνικούς συμβούλους
για την στήριξη των θέσεων μας . Χρειάζεται άμεση αντίδραση του Δήμου.
Φτούλης Δημήτριος: Πέραν από την καθομολογούμενη οπτική όχληση , δημιουργείται άμεσος
κίνδυνος για τα υπόγεια νερά που τροφοδοτούν πηγές του νησιού.
Λαμπαθάκης Γεώργιος: Να απευθυνθούμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης
ενημερώνοντας για τις θέσεις μας καθώς επίσης να ερευνήσουμε το ιδιοκτησιακό της Μονής.
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τους και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου εμμένει στις αρχικές θέσεις του όπως αυτές έχουν διατυπωθεί
σε σειρά ομόφωνων αποφάσεών του, οι οποίες συνοψίζονται στην εκφρασμένη αντίθεσή του στην
καταστροφή Σκύρου από την επιχειρούμενη εγκατάσταση δυσανάλογου, ασύμβατου και
καταστροφικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο νότιο τμήμα του
νησιού.
Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Σκύρου θα συμμετάσχει σε κάθε στάδιο της υπό διαβούλευσης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τεκμηριώνοντας νομικά και τεχνικά τα αντεπιχειρήματά του
στην μελέτη αυτή.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 57 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

