ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 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. 2453/9-2-2017 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 30ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αιτήµατος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση µισθώµατος σταθµού
βάσης στη θέση Καλαθάκι της Τ.Κ. Αγ. Πέτρου και Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. ∆ραγάνου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η εταιρεία COSMOTE , µε τις από 27. 01.2017 επιστολές της µας ζητά να προβούµε στην
ανανέωση των συµφωνητικών µίσθωσης ∆ηµοτικών εκτάσεων που έχει εγκατεστηµένους σταθµούς
κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα α) στην θέση Καλαθάκι Τ.Κ Αγ.Πέτρου 500,00 τ.µ. και β) Βίγκλα
Πανοχωρίου Τ.Κ. ∆ραγάνου 500,00 τ.µ.
Τα αρχικά συµφωνητικά µίσθωσης µε την COSMOTE για τις ανωτέρω θέσεις συντάχθηκαν , το µεν
πρώτο το έτος 1999 µε λήξη , µετά την παράταση που έγινε το έτος 2010 , την 24.02.2017 µε ετήσιο
µίσθωµα 4.500,00€ (έχει διαµορφωθεί σε 4.779,51€) και το δεύτερο το έτος 1998 µε λήξη , µετά την
παράταση που έγινε το έτος 2010 , την 28.12.2016 µε ετήσιο µίσθωµα 4.500,00€ (έχει διαµορφωθεί σε
4.798,25€) .
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εφόσον το ∆.Σ. εκφράσει την σύµφωνη γνώµη
του θα πρέπει να συνταχθεί νέο συµφωνητικό µίσθωσης για µεν τη θέση Καλαθάκι Τ.Κ. Αγ.Πέτρου
από 25.02.2017 για εννέα έτη , και για τη θέση Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. ∆ραγάνου από 29.12.2017 για
εννέα έτη , σύµφωνα µε το αίτηµα της εταιρείας .
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του ∆ και Κ κώδικα του Ν
3463/2006 «µε απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απ ευθείας εκµίσθωση δηµοτικών και κοινοτικών
ακινήτων στο δηµόσιο , σε άλλους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης , σε επιχειρήσεις των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης , σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε οργανισµούς και
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ….» .
Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και επειδή στις ανωτέρω δύο θέσεις είναι εγκαταστηµένες και
λειτουργούν από το έτος 1999 και 1998 αντίστοιχα κεραίες της COSMOTE η οποία καλύπτει και
εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή , επειδή καταβάλλεται το σχετικό µίσθωµα
εισηγούµαι
στο ∆.Σ. την σύναψη συµφωνητικών µίσθωσης µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE για
τις θέσεις α) Καλαθάκι Τ.Κ Αγ.Πέτρου 500,00 τ.µ. και β) Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. ∆ραγάνου 500,00
τ.µ. µε διάρκεια µίσθωσης το µεν πρώτο από 25.02.2017 µέχρι 24.02.2026 , εννέα (09) έτη , και το µεν
δεύτερο από 30.12.2016 µέχρι 29.12.2025 , εννέα (09) έτη µε µίσθωµα το ποσό που θα έχει
διαµορφωθεί την 24.02.2017 και 29.12.2016 αντίστοιχα , µε βάση το προηγούµενο καταβληθέν
αναπροσαρµοζόµενο κατά ποσοστό ίσο µε το 100% του τιµάριθµου του κόστους ζωής όπως αυτός
καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αµέσως 12 προηγούµενους µήνες (άρθρο 2
αρχικού µισθωτηρίου) και λαµβάνοντας υπόψιν τα προβλεπόµενα στο αρχικό συµφωνητικό .»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την σύναψη συµφωνητικών µίσθωσης µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE για τις
θέσεις α) Καλαθάκι Τ.Κ Αγ.Πέτρου 500,00 τ.µ. και β) Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. ∆ραγάνου 500,00 τ.µ.
µε διάρκεια µίσθωσης το µεν πρώτο από 25.02.2017 µέχρι 24.02.2026 , εννέα (09) έτη , και το µεν
δεύτερο από 30.12.2016 µέχρι 29.12.2025 , εννέα (09) έτη µε µίσθωµα το ποσό που θα έχει
διαµορφωθεί την 24.02.2017 και 29.12.2016 αντίστοιχα , µε βάση το προηγούµενο καταβληθέν
αναπροσαρµοζόµενο κατά ποσοστό ίσο µε το 100% του τιµάριθµου του κόστους ζωής όπως αυτός
καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αµέσως 12 προηγούµενους µήνες (άρθρο 2
αρχικού µισθωτηρίου) και λαµβάνοντας υπόψιν τα προβλεπόµενα στο αρχικό συµφωνητικό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 62/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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