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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 3-5-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 42 / 2022
Περίληψη: Αίτημα Παρασκευά Γρηγορίου για μίσθωση χώρου στην περιοχή Καλικρί

Στη Σκύρο, σήμερα 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2054
από 29-4-2022 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 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
6. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
14. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 1. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
2. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
3. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4ο εκτός ημερήσιας θέμα που παίρνει τον αριθμό 10
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν.
3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης
του θέματος .
Αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ οι κ.κ σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας
διάταξης, η κ. πρόεδρος διαβάζει την από 7-4-2022 αίτηση του κ. Παρασκευά Γρηγορίου με την
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οποία ο ανωτέρω ζητεί να μισθώσει από τον Δήμο τον περιβάλλοντα χώρο του πρώην δημοτικού
σχολείου περιοχής Καλικριού (ιδιοκτησίας του Δήμου) προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον χώρο
αυτό για τα τέσσερα σκυριανά άλογα ιδιοκτησίας του.
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το δημοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει προς μίσθωση τον περιβάλλοντα χώρο του πρώην
δημοτικού σχολείου περιοχής Καλικρί του οποίου μάλιστα μέρος έχει παραχωρήσει προς χρήση
στον εξωραϊστικό σύλλογο της περιοχής καθώς επίσης στον χώρο αυτό ο Δήμος έχει
προγραμματίσει και δημιουργεί παιδική χαρά για τα παιδιά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Για τους λόγους αυτούς δεν κάνει δεκτή την αίτηση του κ. Παρασκευά Γρηγορίου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 42 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

