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Του πρακτικού της από 10-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 80 / 2020
Περίληψη :

Απομάκρυνση οικίσκου-περιπτέρου στη θέση «Γκαβίλια» εντός του περιφερειακού
τμήματος του οικισμού «Χώρα» του Δ. Σκύρου.

Στη Σκύρο, σήμερα 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 5679 από 5-10-2020 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 παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
14. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 –
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
«

Πρόεδρος
Μέλος
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Μέλος
«
«

Προσκληθείς παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση με την από 23-9-2020 εισήγηση της κ. Ράϊκου Αθηνάς, υπαλλήλου της τεχνικής
υπηρεσίας του κλάδου ΠΕ τοπογράφων , η οποία έχει ως ακολούθως:
Στα πλαίσια βελτίωσης της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας, καθώς και της
μελλοντικής ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο
χώρος έμπροσθεν του Γυμναστηρίου στη θέση «Γκαβίλια», στον οποίο είναι χωροθετημένο από το
1997 ένα περίπτερο ιδιοκτησίας της Μαρίας Δούκα-Περλάκη και δεδομένου ότι:
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Από έλεγχο των αρχείων του Δήμου Σκύρου δεν προκύπτει η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης
περιπτέρου, διότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, παρά μόνον η με
Αρ.Αδ.1603/14-05-1997 άδεια δικαιώματος εκμετάλλευσης σιγαρέττων λιανικής πώλησης (με
απόφαση Νομάρχη), χαρακτηρισμένη ως προσωρινή-ανακλητέα, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι το «περίπτερο» είναι ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα
Εισηγούμαστε στο Δ.Σ.:
Την άμεση απομάκρυνση του οικίσκου του θέματος με ευθύνη της Κας Μαρίας ΔούκαΠερλάκη και την απόδοση στον Δήμο του χώρου που αυτό καταλαμβάνει.
Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά λαμβάνοντας υπόψη την
συνημμένα έγγραφα που μνημονεύονται στην εισήγηση ήτοι.
Σχετ.:1. Το Ν.Δ.1044/1971 (ΦΕΚ Α 245) «Περί Τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.1324/49 ‘’Περί προστασίας και
αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και θυμάτων Πολέμου’’
κυρωθέντος διά του Ν.1487/50, ως ούτος ισχύει νυν», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε με τον Ν.1043/1980(ΦΕΚ 87/Α/16-4-1980).
2. Την υπ’αρ.1603/14-5-1997 Άδεια Δικαιώματος Εκμεταλλεύσεως Σιγαρέττων
Λιανικής Πωλήσεως σε κλειστό χώρο, στη Δούκα-Περλάκη Μαρία
Συνημμένα: - Το ως άνω (2) σχετικό με τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτό
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Τα
μέλη του δηµοτικού συµβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δέχονται στο σύνολό της την ως άνω εισήγηση και εγκρίνουν την άμεση απομάκρυνση του
οικίσκου του θέματος με ευθύνη της κας Μαρίας Δούκα-Περλάκη και την απόδοση στον Δήμο του
χώρου που αυτό καταλαμβάνει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 80 / 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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