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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 3-5-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 41 / 2022
Περίληψη: Μετεγκατάσταση πυροσβεστικού κλιμακίου σε κτίριο του Δήμου στον οικισμό Λιναριά

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 3ο εκτός ημερήσιας θέμα που παίρνει τον αριθμό 9 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 ως ακολούθως από ον κ. Δήμαρχο επί της εισήγησης του οποίου
τοποθετούνται ως ακολούθως και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι.
Δήμαρχος: Όπως γνωρίζετε , η δημοτική αρχή έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο οίκημα
για την στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου και αυτό πράττει από το έτος 1998, μισθώνοντας ή
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διαθέτοντας ιδιόκτητα κτίρια. Το δημοτικό κτίριο που σήμερα στεγάζει το πυροσβεστικό κλιμάκιο στη
θέση «Πόρτες» κρίνεται ακατάλληλο όπως διαπιστώθηκε και σε επίσκεψη ανώτερου Περιφερειακού
στελέχους .
Το πρόβλημα το είχαμε εντοπίσει και σε προηγούμενο χρόνο και για τον λόγο αυτό το δημοτικό
συμβούλιο είχε αποφασίσει την αγορά δύο προκατασκευασμένων οικίσκων ( iso box) προκειμένου
να τα τοποθετήσουμε στην θέση «Παλιαμπελάς» όπου ο Δήμος έχει μισθώσει από την Μονή Αγίου
Γεωργίου χώρο για την εξυπηρέτηση στην στάθμευση αυτοκινήτων.
Όμως η συνύπαρξη του πυροσβεστικού κλιμακίου και των πυροσβεστικών οχημάτων και ιδιαίτερα
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού με τα υπόλοιπα οχήματα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη
μοναδικής εξόδου από τον χώρο αυτό, δεν κρίνεται ασφαλής για την άμεση κινητοποίηση της
πυροσβεστικής όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη.
Επίσης η μίσθωση του χώρου δεν εξασφαλίζεται ότι θα είναι μακροχρόνια. Εάν ο Δήμος διέθετε
κατάλληλο οικοπεδικό χώρο, θα μπορούσαμε να τον παραχωρήσουμε στην πυροσβεστική υπηρεσία
όπου με δαπάνες της ίδιας της υπηρεσίας αυτής να κατασκευαστεί ένα μόνιμο , κατάλληλο και
σύγχρονο κτίριο για της ανάγκες της.
Επειδή όμως σήμερα υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου κτιρίου και χώρου για την στέγαση
του πυροσβεστικού κλιμακίου, και με δεδομένο ότι ο Δήμος διαθέτει κτίριο και χώρο στον οικισμό
Λιναριά όπου στεγαζόταν το Λιμεναρχείο και μετά την αποδέσμευση του κτιρίου από το Λιμενικό
Σώμα, προτείνω όπως παραχωρήσουμε την χρήση του κτιρίου αυτού στο πυροσβεστικό κλιμάκιο
για την στέγασή του.
Κυριαζής Δημήτριος: Ο πυροσβεστικός σταθμός θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε οικισμό και
μάλιστα πυκνοκατοικημένο προκειμένου άμεσα να επεμβαίνει εφόσον υπάρξει ανάγκη. Εξ άλλου
αυτό βοηθά και στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την υπηρεσία αυτή κατοίκων.
Προτείνω να εξασφαλίσει ο Δήμος χώρο τον οποίο να αποδώσει στην Πυροσβεστική για να
κατασκευάσει ένα μόνιμο κτίριο για την στέγαση των υπηρεσιών της .
Μαλαματίνης Γεώργιος: Με βρίσκει σύμφωνο η πρόταση του κ. Κυριαζή , αλλά αυτό μπορούμε να
το δούμε σε δεύτερη φάση αφού κατ αρχάς δώσουμε άμεση λύση το συζητούμενο θέμα.
Μακρής Γεώργιος: Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα στην κυκλοφορία των οχημάτων της πυροσβεστικής
από την προτεινόμενη από τον Δήμαρχο θέση στο λιμάνι , και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο
Φτούλης Δημήτριος: Παράλληλα με τις πιο πάνω ενέργειές μας, οφείλουμε να επισκευάσουμε το
κτίριο που σήμερα στεγάζεται το πυροσβεστικό κλιμάκιο.
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 κ. Δημάρχου για την μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Σκύρου στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Σκύρου στον οικισμό «Λιναριά», με δωρεάν χρήση αυτού
σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν 3463/06 (δημοτικός κώδικας) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 2612/1998.
Ο Δήμος Σκύρου θα πρέπει να εξασφαλίσει και να παραχωρήσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
κατάλληλο χώρο στον οποίο με δαπάνες της υπηρεσίας αυτής να κατασκευαστεί ένα μόνιμο ,
κατάλληλο και σύγχρονο κτίριο για της ανάγκες της.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 41 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

