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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 12-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 12 / 2021
Περίληψη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων

Στη Σκύρο, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή 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. 1256 από 5-3-2021
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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε τεθεί υπόψη των κ.κ.
δημοτικών συμβούλων η με αριθμό πρωτοκόλλου 1255 από 5-3-2021 αίτηση Αμέρισσας Μαυρ.
Μαυρίκη και η με αριθμό πρωτοκόλλου 1244 από 5-3-2021 αίτηση των Γεωργίου Παναγιώτου,
Καλλιόπης Κουναδίνη και Βικτώριας Κουναδίνη.
Με τις ως άνω όμοιες αιτήσεις ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί ο
κ. Δήμαρχος προκειμένου να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου σε συμβολαιογραφικό
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έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο Δήμος Σκύρου δεν έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο
δικαιοπρακτικό-διαχειριστικό δικαίωμα επί των ιδιοκτησιών τους, όπως αυτές αναφέρονται στις
ως άνω αιτήσεις.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σκύρου έχει ήδη εκδώσει –κατόπιν νομικής γνωμάτευσηςσχετικές βεβαιώσεις περί μη αξίωσης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,
Επί των ως άνω αιτήσεων έχουν τοποθετηθεί θετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σκύρου (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr) οι παρατάξεις : α) η
παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ για του επικεφαλής κ. Αντωνόπουλου Κυριάκου β) η παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
δια του επικεφαλής αυτής κ. Φτούλη Ιωάννη ,γ) από την παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ο
κ. Λαμπαθάκης Γεώργιος και Φτούλης Δημήτριος, και εγγράφως οι κ.κ. Μακρής Γεώργιος και Φεργάδη
Σπυριδούλα

Κατόπιν τούτων τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1/
Σχετικά με την αίτηση της Μαυρίκη Αμέρισσας, εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο Σκύρου κ. Νικόλαο
Μαυρίκο να παραστεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Σκύρου και να δηλώσει ενόρκως τα
διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Πρωτ. 4285/2020/04-01-2021 βεβαίωση του ιδίου της και ειδικότερα,
ότι :
α. Ο Δήμος Σκύρου δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα για τα ακίνητα :
Α. αγρός στη θέση Λάγκωνας της νήσου Σκύρου επιφάνειας 80.028,15 τ.μ. και
Β. αγρός στη θέση Λάγκωνας της νήσου Σκύρου επιφάνειας 204.490,21
τ.μ. συνιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μαυρίκη του Μαυρίκου, Αμέρισσας Μαυρίκη
του Μαυρίκου και Μαρίας-Τζανέτας Μαυρίκη του Μαυρίκου
β. Ο Δήμος Σκύρου δεν έχει διαχειριστικά δικαιώματα για τα ως άνω ακίνητα .
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Σκύρου αναγνωρίζει τους ανωτέρω ως
συνιδιοκτήτες των ανωτέρω εκτάσεων και παραιτείται από κάθε δικαίωμα
κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών.
Η ως άνω Βεβαίωση του Δημάρχου Σκύρου με αρ. πρωτ. 4285/2020/04-01-2021
εκδόθηκε ύστερα από Γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ. Καλαμακίδη
Αικατερίνης μετά από έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Σκύρου και μετά από έρευνα
της τεχνικής υπηρεσίας.
2/
Σχετικά με την αίτηση των Γεωργίου Παναγιώτου, Καλλιόπης Κουναδίνη και Βικτώριας
Κουναδίνη το δημοτικό συμβούλιο θα επανέλθει προκειμένου για την διερεύνηση της ύπαρξης
διαχειριστικού ή όχι δικαιώματος στην περιοχή δικαιώματος Καλογριά ή Ψαχρά Τραχύ της νήσου
Σκύρου επιφάνειας 800,00 περίπου στρεμμάτων, όπως αυτό αναφέρεται στην 26/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 12 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

