
                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

   Από το υπ΄αρίθμ. 5/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας  Σκοπέλου Δήμου Λέσβου.

   Αριθ. Απόφασης 8/2011

  ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου - πεζοδρομίου

Στο Σκόπελο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου, σήμερα την   

13ην Απριλίου του 2011  έτους, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  20η  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας Σκοπέλου 

του Δήμου Λέσβου,  ύστερα από την υπ΄αρίθμ. 13/08/04/2011  

πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

μέλος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, που 

επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία, γιατί από το σύνολο 

των  5 μελών,  βρέθηκαν παρόντα τα  4, ήτοι:

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1)  Πολύδωρος  Κωνσταντέλλιας           Μέλος         Κανένας

    2 )  Κουτσουκέλλης Παναγιώτης             «         

    3)   Πλέλλης            Παναγιώτης              «

    4)   Μυστάκας         Παναγιώτης              «

    5) Αγγελή                Ελένη                          

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:

Με την από 17/3/2011 αίτησή του ο ιδιοκτήτης καταστήματος στο 

Σκόπελο,  Γεώργιος  Πέτροβιτς , ζητά την παραχώρηση χώρου 

πεζοδρομίου και τμήματος πλατείας για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων.

 Σύμφωνα με την αποτύπωση – τοπογραφικό που συνέταξε η 

τοπογράφος του Δήμου μας ο χώρος που του αναλογεί και μπορεί να το 

παραχωρηθεί είναι 41 τ.μ. ήτοι τμήμα πεζοδρομίου έμπροσθεν του 

καταστήματος και τμήμα της πλατείας στον πλάτανο.  

   Προτείνω λοιπόν να του παραχωρηθεί ο χώρος αυτός και αφού 

πληρωθεί το ανάλογο τίμημα σύμφωνα με την προκαθορισμένη τιμή του 

πρώην Δήμου Γέρας, να εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια.

  Επί της πρότασης του Προέδρου ο Παν. Πλέλλης  δήλωσε παρών.

    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου, μετά από διαλογική 

συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 

3852/2010 καθώς και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006,

                                                         Αποφασίζει     κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            

  



   Την παραχώρηση χώρου πεζοδρομίου και τμήματος πλατείας στον 

Ιωάννη Ρίζο, που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματός του, συνολικού 

εμβαδού 41 τ.μ,  ήτοι τμήμα πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος 

και τμήμα της πλατείας στον πλάτανο.  

  Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα  αριθμό 8/2011

    Αφού αναγνώσθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

               Ο  Πρόεδρος                                                                              

Τα Μέλη

          Υπογραφή                                                                                     

Υπογραφές

  

Ακριβές απόσπασμα 

Σκόπελος 18/4/2011    

         Ο Πρόεδρος


