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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της από 23-10-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 72 / 2021
Περίληψη:

διαχείριση διαθεσίμων της εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Σκύρο, σήμερα 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα
12:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΕΚΤΑΣΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν
4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5553 από 410-2021 έγγραφη πρόσκληση του 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).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά συνέχεια της συνεδρίασης της 21-9-2021
κατά την οποία ελήφθη η 64/2021 απόφαση Δ.Σ:
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 11 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
11. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 6
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση αφενός ως συνέχεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 21
Σεπτεμβρίου 2021 κατά την διάρκεια της οποίας ελήφθη η 64/2021 απόφαση δημοτικού
συμβουλίου και αφετέρου με την από 17-10-2021 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ.
Αντωνόπουλου Κυριάκου, Κωστή Ιπποκράτη, Λέκκα Στρατή και Κυριαζή Δημητρίου με την
οποία ζητείται η άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει της Γενικής Συνέλευσης
της εταιρίας λαϊκής βάσης ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , στην οποία ο Δήμος είναι ο
μεγαλύτερος μέτοχος.
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Στην αρχή της συνεδρίασης μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου ο λόγος δίνεται στον κ.
Κωστή Ιπποκράτη, ως ένας από τους συνυπογράφοντες την ως άνω αίτηση, προκειμένου
για την διατύπωση πρότασης.
Ο κ. Κωστής Ιπποκράτης προτείνω , όπως και στο καταστατικό της ΣΝΕ αναφέρεται, από
το αποθεματικό της εταιρείας να κατατεθεί το ποσό των πλέον του 1.500.000,00€ ισόποσα
στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε δεσμευμένους λογαριασμούς για την ελαχιστοποίηση
του ρίσκου , και το υπόλοιπο ποσό να είναι για άμεση χρήση των αναγκών της εταιρείας.
Ο Δήμαρχος παίρνοντας τον λόγο αναφέρει ότι αυτή είναι και η πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σχετικά
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά διαχείριση διαθεσίμων της εταιρείας , η θέση του Δημοτικού
Συμβουλίου την οποία εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος να ψηφίσει είναι να κατατεθεί το ποσό
των πλέον του 1.500.000,00€ ισόποσα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε δεσμευμένους
λογαριασμούς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 72 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Ευγενικός Ιωάννης

Αντωνόπουλος Κυριάκος

