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ΑΔΑ: ΨΣΞ2Ω1Σ-ΔΩΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 17-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 91 / 2020
Περίληψη:

Ανακαθορισμός χώρου τοποθέτησης γλυπτών ιδιοκτησίας Δήμου Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη 0 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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), και ειδικότερα για το χρονικό
διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899)
και ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 6635 από 12-11-2020 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).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
17 μελών συμμετείχαν 17 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. 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. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
14. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
ΑΠΟΝΤΕΣ:
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Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος συνημμένα με την πρόσκληση της συνεδρίασης έχει κοινοποιήσει ως εισήγηση στους
κ.κ. δημοτικούς συμβούλους για την λήψη απόφασης επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ,
την από 11-11-2020 εισήγηση του κ. Δημάρχου , η οποία έχει ως ακολούθως:
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Με την 74 / 2020 απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία ελήφθη προκειμένου να προσδιοριστεί ο
χώρος τοποθέτησης των γλυπτών ιδιοκτησίας του Δήμου Σκύρου αποφασίστηκε η δημιουργία πάρκου
γλυπτικής στην θέση «Χατζηγεράκι» με την τοποθέτηση των έξι (6) γλυπτών που δημιουργήθηκαν κατά την
διάρκεια συμποσίου γλυπτικής στην Σκύρο το έτος 2006 υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα
ιδιοκτησιακό και ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αδειοδοτήσεις.
Στην συνέχεια και έχοντας πλέον συγκεντρωθεί στον ως άνω χώρο τα έξι (6) γλυπτά καθώς και αυτό
που είχε τοποθετηθεί αρχικά στον κόμβο «Μπάσαλες», ο Δήμος ερευνώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην
περιοχή «Χατζηγεράκι» διαπιστώνει ότι αναφύονται διεκδικήσεις του χώρου τόσον από ιδιώτες όσο και από
το Δημόσιο.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αλλαγή θέσης για την δημιουργία του πάρκου γλυπτικής και ως τέτοια
προτείνεται η παρακείμενη θέση «Λινώ» .
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να διατυπώσει απόφαση επί της ανωτέρω πρότασης.
Επί της ανωτέρω εισήγησης:
α) η δημοτική παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ με ηλεκτρονική αλληλογραφία τοποθετούμενη επί του θέματος
αναφέρει για την πιο πάνω εισήγηση «ψηφίζουμε θετικά, με την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών» .
β) η δημοτική παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ τοποθετούμενη επί του θέματος εισηγείται επί της πιο πάνω
πρότασης του κ. Δημάρχου και ζητάει να διευκρινιστεί πρώτα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
προτεινόμενης θέσης και να επανέλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο
γ) η δημοτική παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ συμφωνεί με την πρόταση του κ.
Δημάρχου
Κατόπιν τούτων έχοντας τοποθετηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία ως ανωτέρω τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διαμορφώνεται η πιο κάτω απόφαση, με δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους
υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου έναντι τριών (3) ψήφων υπέρ της πρότασης της δημοτικής
παράταξης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ( ψήφοι από τους Φτούλη Ιωάννη, Τραχανά Δημήτριο και Μικέ Ευθύμιο) :
Το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου ανακαλεί -για τους αναφερόμενους στην εισήγηση του κ. Δημάρχου
λόγους- την 74 / 2020 απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία ελήφθη προκειμένου να
προσδιοριστεί ο χώρος τοποθέτησης των γλυπτών ιδιοκτησίας του Δήμου Σκύρου , και
επαναπροσδιορίζει ως χώρο δημιουργίας πάρκου γλυπτικής την θέση «Λινώ» για την τοποθέτηση
των έξι (6) γλυπτών που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια συμποσίου γλυπτικής στην Σκύρο το
έτος 2006, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησιακό και ακολουθηθούν όλες οι
προβλεπόμενες εκ του νόμου αδειοδοτήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα απόφαση που ελήφθη με την δια περιφοράς
διαδικασία, ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α').
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 91 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας

Αντωνόπουλος Κυριάκος
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