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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 3-7-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 59 / 2020
Περίληψη:

Λήςε απόθαζεο γηα δξάζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε ζπλέρεηα ηεο 33/2020
απόθαζεο δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.

ηε θύξν, ζήκεξα 3 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
19:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3547
από 29-6-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο
3. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
14. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –

Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξνληαο
όηη κε ηελ 33/2020 απόθαζε νκόθσλα ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θύξνπ δηαηύπσζε ηελ ζέζε
ηνπ γηα ηελ επηρεηξνύκελε θαξασληθή εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ θύξν,
εγθαηάζηαζε ε νπνία ζα είλαη ε κεγαιύηεξε ζηνλ επξσπατθό ρώξν.
ην ςήθηζκα ηεο σο άλσ απόθαζεο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ όηη: Σύζζωμη η
Γημοηική Αρτή ηίθεηαι ενάνηια ζηην επιτειρημαηική προζπάθεια επένδσζης ιδιωηικών
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ζσμθερόνηων ηης Μονής Μεγίζηης Λαύρας και άλλων, για ηην εγκαηάζηαζη ζηο «Βοσνό
Κότσλας» ηης Νόηιας Σκύροσ ηοσ περιβαλλονηοκηόνοσ Φαραωνικού – Βιομητανικού και
αζσνήθοσς μεγέθοσς έργοσ εγκαηάζηαζης Αιολικών Πάρκων ζσνολικής ιζτύος 333MW.
Ωο ζπλέρεηα ηεο ζέζε απηήο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνηείλεηαη ε δηάδνζή ηεο
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαιείηαη ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ζε δξάζε πξνζσπηθήο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ από ζύζζσκε ηελ δεκνηηθή
αξρή.
Καηόπηλ ηνύησλ ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σν
Γ. έρνληα ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν δεκνηηθό πκβνύιην θύξνπ αλαιακβάλεη δξάζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
θαηνίθσλ ηεο θύξνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ
επηρεηξνύκελε θαξασληθή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ θύξν, όπσο ε
ζέζε ηνπο απηή δηαηππώζεθε ζηελ 33/2020 απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό νξίδνπλ ηελ εκέξα ηεο Κπξηαθήο 5 Ηνπιίνπ 2020 θαη ώξα 09:30 κε
ηόπν ζπγθέληξσζεο ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Γεκαξρείνπ θύξνπ, πξνθεηκέλνπ ηα κέιε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ε Δπηηξνπή Αγώλα λα επηζθεθηνύλ πόξηα -πόξηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο θύξνπ θαη λα ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο γηα ην ζέκα .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 59 / 2020

πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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