ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 58/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 5426/19-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Μετά την λήψη απόφασης του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το µέλος της
Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος.
Μετά την λήψη απόφασης του 5ου θέµατος της Η.∆. προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. κ.
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. το µέλος της Ο.Ε. κ. Βλάχος
Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. πάνω σε αίτηµα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, για αναπροσαρµογή µισθώµατος.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» µε επιστολή της προς το ∆ήµο Λευκάδας ζητά την
µείωση του µισθώµατος που µας καταβάλει για την εγκατάσταση κεραίας στην περιοχή «Απηδια»
Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων .
Το συµφωνητικό µίσθωσης που υπογράφηκε την 22.11.2004 και λήγει την 22 .11.2022 από τον
τότε ∆ήµαρχο Απολλωνίων , έχει ως αρχικό µίσθωµα το ποσό των 3.000,00€ το οποίο το έτος 2014
διαµορφώθηκε σε 3.812,87€.
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Η ως άνω εταιρεία ζητά µείωση του ετήσιου µισθώµατος σε ποσοστό 19% τετραµηνία
προκαταβολή µισθώµατος και ετήσια αναπροσαρµογή ίση µε το 100% του τιµάριθµου του κόστους
ζωής.
Λαµβάνοντας υπόψιν µας τα ανωτέρω
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι : Να µην γίνει µείωση του µισθώµατος που καταβάλει η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας «COSMOTE» για την εγκατάσταση κεραίας στην περιοχή «Απηδια» Συβότων Τ.Κ.
Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων .
Να διαβιβασθεί η απόφαση της Ο.Ε. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας για την λήψη οριστικής
απόφασης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη
της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην γίνει µείωση του µισθώµατος που καταβάλει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE»
για την εγκατάσταση κεραίας στην περιοχή «Απηδια» Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου ∆.Ε. Απολλωνίων .
Να διαβιβασθεί η απόφαση της Ο.Ε. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας για την λήψη οριστικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 58/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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