ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 2848/16-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καββαδάς Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
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Απουσίαζαν
Περδικάρης Αθανάσιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Τριλίβας Χρήστος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Βασίλειος
Κοντογεώργης Ηλίας
Κατωπόδη Ευανθία
Γληγόρης Κων/νος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 3ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ για απευθείας εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στη θέση Μακρύκαµπος Αθανίου της
∆.Ε. Απολλωνίων, στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« O Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µε το αριθ. πρωτ. 50/20/12.03.2014 έγγραφό του µας γνωρίζει ότι στην θέση
«Μακρύκαµπος» Τ.Κ. Αθανίου µε την αριθ. 160/1999 απόφασή του ο πρώην ∆ήµος Απολλωνίων
είχε παραχωρήσει έκταση 500 τ.µ. υπαίθριου χώρου, για την εγκατάσταση «mini ling» για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Για το σκοπό αυτό είχε συνταχθεί η από 20.09.1999
σύµβαση χρήσης του ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα µε ηµεροµηνία λήξης την 12.09.2008 «δυνάµενη
να παραταθεί για τρία (03) χρόνια ακόµη , αν το επιθυµεί ο ΟΤΕ» δηλαδή µέχρι 11.09.2011.
Τώρα ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µε το ανωτέρω έγγραφό του ζητά την παράταση της σύµβασης για ακόµη
εννέα (09) έτη , µέχρι το έτος 2023 λαµβάνοντας υπόψιν ως έναρξη της νέας µίσθωσης την
12.09.2014.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 3 του ∆.Κ. Κ
Κώδικα (Ν. 3463/2006 ) όπου προβλέπεται ότι « Με απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ∆.Σ. επιτρέπεται η απευθείας εκµίσθωση
δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο … …. και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας … .»
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι : Να προταθεί η λήψη απόφασης από το ∆.Σ. ∆ήµου Λευκάδας για
απευθείας εκµίσθωση έκτασης 62,5 τ.µ. ( όσος δηλαδή είναι ο περιφραγµένος υπαίθριος χώρος) ,
στο Ο.Τ.Ε.
Α.Ε.
στη θέση «Μακρύκαµπος Αθανίου ∆.Ε. Απολλωνίων» εκεί που είναι
εγκατεστηµένη µονάδα «mini ling» του ΟΤΕ για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιών της
ευρύτερης περιοχής .
Να ορισθεί µίσθωµα για την χρήση του χώρου ( λαµβάνοντας υπόψιν µας ανάλογο µίσθωµα
για χρήση από τον ΟΤΕ παρόµοιας εγκατάστασης εντός οικισµού Αθανίου) . Το µίσθωµα
καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (σχετική η µε
αριθ. 03/2015 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας).
Να συνταχθεί νέο συµφωνητικό µίσθωσης µε ηµεροµηνία λήξης την 11.09.2023.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την απευθείας εκµίσθωση έκτασης
62,5 τ.µ. ( όσος δηλαδή είναι ο περιφραγµένος
υπαίθριος χώρος) , στο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση «Μακρύκαµπος Αθανίου ∆.Ε. Απολλωνίων» εκεί που
είναι εγκατεστηµένη µονάδα «mini ling» του ΟΤΕ για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιών της
ευρύτερης περιοχής .
Να ορισθεί µίσθωµα για την χρήση του χώρου ( λαµβάνοντας υπόψιν µας ανάλογο µίσθωµα
για χρήση από τον ΟΤΕ παρόµοιας εγκατάστασης εντός οικισµού Αθανίου) . Το µίσθωµα
καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (σχετική η µε
αριθ. 03/2015 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας).
Να συνταχθεί νέο συµφωνητικό µίσθωσης µε ηµεροµηνία λήξης την 11.09.2023.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.40/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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