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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 25-7-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 61 / 2022
Περίληψη:

Αίτηση της εταιρείας ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε για διερευνητικές εργασίες μαρμάρου στην
θέση «Δεκατρία»

Στη Σκύρο, σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια ΖΩΣΗΣΗ συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του Ν.4555/18) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3734 από 21-7-2022 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. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
11. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
14. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
15. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 2 1. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 1-7-2022 αίτηση της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΣ
Ανώνυμος Εμπορική & Τεχνική εταιρεία παραγωγής δομικών υλικών ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε, με θέμα
« αίτηση για χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για την διαπίστωση
κοιτάσματος μαρμάρου σε έκταση 299.736,86 τ.μ στη θέση «Δεκατρία» του Δήμου Σκύρου της
Π.Ε. Εύβοιας».
Συνημμένα στην εξεταζόμενη αίτηση έχει αποσταλεί τοπογραφικό διάγραμμα με τις
συντεταγμένες του αιτούμενου χώρου.
Στην συνέχεια οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και ο κ. Δήμαρχος τοποθετούνται επί του
θέματος ως ακολούθως:
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Κωστής Ιπποκράτης: Δεν πρέπει να δεχτούμε άλλα λατομεία. Οφείλουμε να τηρήσουμε
το μέτρο της φέρουσας ικανότητας του τοπίου, η οποία ήδη καλύπτεται από τα ήδη
λειτουργούντα λατομεία μαρμάρου.
Λαμπαθάκης Γεώργιος: Το δύο λατομεία που υπάρχουν είναι ήδη αρκετά. Δεν πρέπει να
υποβαθμίσουμε άλλο το περιβάλλον της Σκύρου.
Φτούλης Δημήτριος: Θα πρέπει να επουλωθεί – αποκατασταθεί ο χώρος στον οποίο
ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις από τα λειτουργούντα λατομεία .
Ευγενικός Ιωάννης: Τα έσοδα του Δήμου μας από τα λατομεία είναι λίγα. Θα ψηφίσω
θετικά στην αίτηση στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Άλλωστε αναφερόμαστε σε διερευνητικές
εργασίες.
Αντωνόπουλος Κυριάκος: Δεν γνωρίζω το σύνορο των δημοτικών εκτάσεων. Ας
βεβαιωθεί το ιδιοκτησιακό αρμοδίως. Συμφωνώ όμως με τους κ.κ. Κωστή και Λαμπαθάκη για
περιβαλλοντικούς λόγους.
Μαλαματίνης Γεώργιος: Έχουμε ήδη δώσει διερευνητικές στην επιχείρηση Σκαρλή και
συνεπώς θα πρέπει να έχουμε ενιαία γραμμή , ή δίνουμε ή δεν δίνουμε άδειες.
Δήμαρχος: Προτείνω να εγκρίνουμε την διενέργεια των ερευνητικών εργασιών για την
διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου. Η εταιρεία έχει υποβάλλει τις αιτήσεις της στην
Περιφέρεια και επί της ουσίας ζητάει από τον Δήμο την άδεια ως ιδιοκτήτης της αναφερόμενης
έκτασης. Αν θεωρείτε ότι τα λατομεία κάνουν ζημιά στον τόπο μας ας τα κλείσουμε όλα .
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με εννιά (9) ψήφους που δόθηκαν από τους κ.κ. Λαμπαθάκη Γεώργιο, Μακρή Γεώργιο,
Φτούλη Δημήτριο, Αντωνόπουλο Κυριάκο ,Κυριαζή Δημήτριο , Κωστή Ιπποκράτη, Μπαλωτή –
Μπαρμπούτη Παναγιώτα , Φτούλη Ιωάννη και Τραχανά Δημήτριο, υπέρ της πρότασης να μην
δοθεί άδεια διερευνητικών εργασιών στην αιτούμενη δημοτική έκταση στην θέση «Δεκατρία»
έναντι έξι (6) ψήφων που δόθηκαν από τους κ.κ Ξανθούλη Μαρία , Ευγενικό Ιωάννη,
Βασιλάκο Στέργιο, Μαλαματίνη Γεώργιο , Λάμπρο Γεώργιο και Λάμπρο Σταμάτιο, να γίνει δεκτή η
συζητούμενη αίτηση
Δεν γίνεται δεκτή η αίτηση της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΣ Ανώνυμος Εμπορική & Τεχνική
εταιρεία παραγωγής δομικών υλικών ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε για διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την
διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε δημοτική έκταση επιφάνειας 299.736,86 τ.μ στην θέση
«Δεκατρία» , προκειμένου για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη υποβάθμισής του,
κρίνοντας ότι η φέρουσα ικανότητα του νησιού της Σκύρου στο θέμα των λατομείων υπερκαλύπτεται
ήδη τόσο από τα λειτουργούνται λατομεία μαρμάρου όσο και από προηγούμενες διερευνητικές άδειες
που έχουν δοθεί,
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 61 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
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