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Του πρακτικού της από 15-7-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 58 / 2022
Περίληψη:

Θέση του Δήμου Σκύρου επί της διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που αφορά σε επιχειρούμενη εγκατάσταση φαραωνικού σε
μέγεθος έργου ανεμογεννητριών στην Σκύρο

Στη Σκύρο, σήμερα 15 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και δια
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 Α')
και ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3641 από 15-7-2022 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. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
14. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
15. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
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Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

Μέλος
«

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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Έχει ζητηθεί με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από διάφορες υπηρεσίες
να γνωμοδοτήσουν επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «εγκατάσταση
έξι (6) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 299,6 ΜW (συνολικά 58
Α/Γ) στην θέση Νότια Σκύρος-όρος Κόχυλας» .
Η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» αφορά όπως γνωρίζουμε στον φορέα του αιολικού
έργου «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.» και τέθηκε σε διαβούλευση σύμφωνα με την από 16.6.2022
και αριθμ. πρωτ. Ι 35374/344 «Εντολή προς δημοσίευση…» του Αντιπεριφερειάρχη της «Περιφέρειας
της Στερεάς Ελλάδας» κ. Ηλία Κυρμανίδη. Με την ενσωματωμένη στην εν λόγω εντολή «Πρόσκλησης
– Ανακοίνωσης» ορίζεται η διάρκεια της διαβούλευσης ως εξής: Έναρξης δημοσιοποίησης : 16 / 06/
2022. Λήξης : 16 / 07/ 2022».
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οφείλουμε άμεσα να προβάλλουμε τις εντάσεις μας και
ισχυρισμούς μας επί της υπό διαβούλευση Μ.Π.Ε.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι ενημερώνονται επί των στοιχείων που αναζητήθηκαν και
συγκεντρώθηκαν αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε του ως άνω έργου, επί των οποίων έγινε
αναλυτική εξέταση και αναφορά.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και σε συνεργασία με την νομική υποστήριξη που έχει αναθέσει ο
Δήμος Σκύρου στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ξανθούλη Γεώργιου σε συνεργασία με τεχνικούς
συνεργάτες, έχει συνταχθεί υπόμνημα αντιρρήσεων, ενστάσεων και ισχυρισμών επί της υπό
διαβούλευση Μ.Π.Ε. του φορέα του αιολικού έργου «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.»
Στην συνέχεια 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
Διατυπώνουν σε υπόμνημα την θέση του Δήμου Σκύρου επί της διαβούλευσης για την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
που αφορά σε επιχειρούμενη εγκατάσταση φαραωνικού σε
μέγεθος έργου ανεμογεννητριών στην Σκύρο.
Εγκρίνουν το ως άνω υπόμνημα αντιρρήσεων, ενστάσεων και ισχυρισμών επί της υπό
διαβούλευση Μ.Π.Ε. του φορέα του αιολικού έργου «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.» το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Ορίζουν την άμεση αποστολή του υπομνήματος μετά των σχετικών που αναφέρονται σε αυτό,
σε συναρμόδιες γνωμοδοτούσες υπηρεσίες προκειμένου για την ενημέρωσή τους στις θέσεις του
Δήμου Σκύρου.
Αποφασίσουν την δημοσίευση σε γαλλικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας , των λόγων της
εναντίωσης του Δήμου Σκύρου, των κοινωνικών φορέων κατοίκων και φίλων της Σκύρου στην
επιχειρούμενη άλωση και καταστροφή της νήσου Σκύρου από την εγκατάσταση φαραωνικού έργου
ανεμογεννητριών στο νησί.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 58 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ξανθούλη Μαρία

Αντωνόπουλος Κυριάκος

