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Του πρακτικού της από 24-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 56 / 2022
Περίληψη: Σχετικά με μίσθωση δια δημοπρασίας των νησιωτικών βοσκοτόπων Μπαλάξα
και Πλατειά

Στη Σκύρο, σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')
και ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 3099 από 20-6-2022 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 10 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
9. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
10. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 7 1. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
2. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
3. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
6. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
7. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 90 θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση κατόπιν της από 20-6-2022 εισήγησης του κ. Δημάρχου η οποία
έχει ως ακολούθως:
Σύμφωνα με :
α) το άρθρο 192 του Νόμου 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 : Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων
β) το Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
γ) το ΦΕΚ 2 Τεύχος Δ 23-01-2018 «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία,
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της νήσου
Σκύρου και των γύρω νησίδων του Δήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του Δήμου Κύμης
- Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».
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Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να εκμισθώσει ακίνητα με την διαδικασία της φανερής,
προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Με βάση τα ανωτέρω ο Δήμος Σκύρου μπορεί να εκμισθώσει με δημοπρασία τον Δημοτικό
νησιωτικό βοσκότοπο ιδιοκτησίας του και συγκεκριμένα την νήσο Βαλάξα και την νήσο Πλατεία.
Η μισθωτική περίοδος έχει λήξει από τις 11-05-2022 για νήσο Βαλάξα και την νήσο
Πλατεία.
Οι νησιωτικοί βοσκότοποι που μπορούν να δημοπρατηθούν προς βόσκηση είναι οι
παρακάτω:
Νήσος Μπαλάξα έκτασης 4.081,23 στρεμμάτων
Νήσος Πλατειά έκτασης 540,30 στρεμμάτων
Προτείνεται για την στήριξη του πρωτογενή τομέα να τεθούν σε δημοπρασία οι νήσοι :
α) ΜΠΑΛΑΞΑ για τρία (03) έτη για λόγους προστασίας του βοσκότοπου και για την
αειφορική προστασία του οικοσυστήματος, με περίοδο βόσκησης 20η Νοεμβρίου έως και 10η
Μαΐου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 5.000,00 ευρώ ανά περίοδο βοσκής.
β) ΠΛΑΤΕΙΑ για τρία (03) έτη για λόγους προστασίας του βοσκότοπου και για την αειφορική
προστασία του οικοσυστήματος με περίοδο βόσκησης : 20η Νοεμβρίου έως και 10η Μαΐου με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 1.000,00 ευρώ ανά περίοδο βοσκής.
Η Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σκύρου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Στην συνέχεια ο κ. Λαμπαθάκης παίρνοντας τον λόγο προτείνει όπως για λόγους προστασίας
του οικοσυστήματος να μισθωθούν για δύο αντί των προτεινόμενων τριών ετών οι νησίδες, ενώ ο κ.
Μακρής πρότεινε να μην μισθωθούν οι νησίδες αυτές και να μείνουν σε καθεστώς αγρανάπαυσης.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Με την λευκή ψήφο που δόθηκε από τον κ. Μακρή και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 74 με τίτλο «σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του
άρθρου 67 του ν. 3852/2010» του ν 4555/2018, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν
υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων
Εγκρίνουν την δια δημοπρασίας διάθεση των δημοτικών νησιωτικών βοσκοτόπων «Μπαλάξα»
και «Πλατειά».
α) ΜΠΑΛΑΞΑ για δύο (02) έτη για την μισθωτική περίοδο 2022-2024 για λόγους προστασίας
του βοσκότοπου και για την αειφορική προστασία του οικοσυστήματος με περίοδο βοσκής : 20
Νοεμβρίου έως και 1η Μαΐου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 5.000,00
ευρώ για την ως άνω
περίοδο βοσκής.
β) ΠΛΑΕΙΑ για δύο (02) έτη για την μισθωτική περίοδο 2022-2024 για λόγους προστασίας του
βοσκότοπου και για την αειφορική προστασία του οικοσυστήματος, με περίοδο βοσκής : 20 Νοεμβρίου
έως και 1η Μαΐου και ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 1.000,00 ευρώ ανά περίοδο βοσκής.
Παραπέμπουν την παρούσα απόφαση προς την Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των
όρων της δημοπρασίας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 56 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

