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ΑΔΑ: ΨΞΙΝΩ1Σ-ΡΓΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 3-5-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 39 / 2022
Περίληψη: Πρόταση για δράση διαμαρτυρίας για το σχεδιαζόμενο έργο των αιολικών στη Σκύρο
Στη Σκύρο, σήμερα 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2054
από 29-4-2022 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 14 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. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
6. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
14. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 1. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
2. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
3. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που παίρνει τον
αριθμό 8 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3
του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα
συζήτησης του θέματος .
Αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ οι κ.κ σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας
διάταξης, ενημερώνονται επί του θέματος από την πιο κάτω εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου
της Επιτροπής Αγώνα ΣΚΥΡΟΣ S.O.S, η οποία έχει ως ακολούθως:
Μετά από συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Επιτροπής Αγώνα ΣΚΥΡΟΣ S.O.S.,
αποφασίσαμε μία σειρά δράσεων για το βαρύ θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τον τόπο μας,
την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών στην Νότια Σκύρο, ξεκινώντας από μία σιωπηρή, ειρηνική
διαμαρτυρία στοχευμένη στην Μονή Μεγίστης Λαύρας με στόχο να δείξουμε την αντίθεσή μας και να
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ενεργοποιήσουμε τους κατοίκους της Σκύρου .
Όπως γνωρίζετε από έως 28/02/2022 έλαβε χώρα η διαβούλευση για την ένταξη του έργου
των αιολικών στη Σκύρο στον νόμο περί Στρατηγικών Επενδύσεων, κίνηση που ερμηνεύεται από
εμάς ως μία αντίδραση των επενδυτών στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα της περιοχής του έργου. Η συμμετοχή του κόσμου κατά του σχεδίου χαρακτηρισμού του
έργου ως στρατηγική επένδυση ήταν πρωτοφανής χωρίς να καταγραφεί ούτε ένα σχόλιο υπέρ.
Την περίοδο αυτήν περιμένουμε την συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την
απόφαση της ένταξης ή όχι του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση
στην αίτηση του Δήμου Σκύρου αλλά και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού να συμμετέχουμε στις διαδικασίες αυτές.
Σε συνδυασμό, επίσης, με την πρόσφατη ανάρτηση της διαβούλευσης νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ
για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων των ΑΠΕ με καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης την
10η Μάη, κρίνουμε ότι οι εξελίξεις είναι πολύ κρίσιμες και για αυτόν τον λόγο σχεδιάζουμε μία σειρά
δράσεων.
Η πρώτη δράση που αποφασίστηκε είναι μία ειρηνική, σιωπηρή διαμαρτυρία με ανοιχτό
κάλεσμα στον κόσμο με αποδέκτη την Μονή Μεγίστης Λαύρας, που θα μπορούσε να γίνει είτε στο
Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου είτε στο Μετόχι.
Καλούμε την έγκριση και τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτήν την δράση και να
αποφασίσουμε από κοινού την ημερομηνία, τον τόπο, την διάρκεια και το ύφος.
Η συγκέντρωση θα ακολουθήσει και τους νομικούς και τους ηθικούς κανόνες (ενημέρωση του
αστυνομικού τμήματος).
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου της Επιτροπής Αγώνα για την ακύρωση
της επιχειρούμενης εγκατάστασης Ανεμογεννητριών , -όπως το όργανο αυτό συγκροτήθηκε με την
21/2022 απόφαση δημοτικού συμβουλίου- και για το λόγο αυτό,
✓ εγκρίνουν την υλοποίηση της δράσης στην οποία που αφορά μια ειρηνική, και σιωπηρή
διαμαρτυρία με ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο με αποδέκτη την Μονή Μεγίστης Λαύρας με
στόχο να παρουσιαστεί για άλλη μια φορά τόσο στους αποδέκτες όσο και στο ευρύ κοινό η
αντίθεση του Δήμου Σκύρου στην επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην νότια
Σκύρο,
✓ δηλώνουν συμμετοχή των μελών του δημοτικού συμβουλίου στην πιο πάνω δράση,
✓ ορίζουν ως χώρος συγκέντρωσης για την δράση αυτή την περιοχή Μετόχι όπου και ο ναός
Μετόχι του Αγίου Γεωργίου,
✓ Ημερομηνία υλοποίησης της δράσης ορίζεται η 29η Μαΐου 2022
✓ Ώρα υλοποίησης της δράσης :10:30

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 39 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

