
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 9/2011

  ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή τέλους ενοικίασης βοσκοτόπων

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 τρίτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:

 Κάθε έτος ο Δήμος παραχωρεί προς ενοικίαση  χορτολιβαδικές εκτάσεις 

οι οποίες βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας Σκοπέλου, σε 

διάφορους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους. 

 Το τίμημα που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό από το προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα ευρώ  (1,00) ανά στρέμμα.

 Επειδή θεωρώ ότι το μίσθωμα αυτό είναι πολύ χαμηλό γι΄αυτό και 

προτείνω την αναπροσαρμογή του σε τρία ευρώ (3,00).

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά.

    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 των  άρθρων 95,96,97,98,99,100  του Ν. 

3463/2006,

                                                         Αποφασίζει     ΟΜΟΦΩΝΑ             

  

   Προτείνει την  αναπροσαρμογή  του μισθώματος για την ενοικίαση  

βοσκότοπων της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου  από ένα ευρώ ανά 

στρέμμα που ισχύει σήμερα σε τρία ευρώ.  



  Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα  αριθμό 9/2011

    Αφού αναγνώσθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

               Ο  Πρόεδρος                                                                              

Τα Μέλη

          Υπογραφή                                                                                     

Υπογραφές

  

Ακριβές απόσπασμα 

Σκόπελος 18/4/2011    

         Ο Πρόεδρος


