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Α π ό ζ π α ζ κ α  

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκό 6/2017  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Διαζζόλαο. 

 

Αξηζκ. Απόθαζεο 121/2017 

                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

«Δμέηαζε αηηήκαηνο απ’ επζείαο κίζζσζεο 

δεκνηηθήο έθηαζεο ζηελ Σ.Κ. Γνιίρεο κε 

ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ βάζεο ηεο 

εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ». 

 

Σηελ Διαζζόλα ζήκεξα ηελ 26
ε
 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 14:00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

Διαζζόλαο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζκό 7035/21-4-2017 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006.  

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 

ζαξάληα  ελόο (41) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα ηέζζεξα (34): 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

1. Αβξαλάο Γεκήηξηνο 1. Αλησλίνπ Γεκήηξηνο 

2. Βαθξάηζαο Νηθόιανο 2. Γξαγαηζίθεο Ισάλλεο 

3. Βαξλάο Βαζίιεηνο 3. Ιγγιέδνο Κσλ/λνο 

4. Γάηζαο Νηθόιανο 4. Κσηνύθαο Ηιίαο 

5. Γεξνθσθάο Αζαλάζηνο 5. Παιενγηάλλεο Νηθόιανο 

6. Γηαλλνύιαο Γεώξγηνο 6. Σπλάπαινο Ισάλλεο 

7. Γθαηδηνύξαο Αλαζηάζηνο 7. Τζνπθαξέιαο Νηθόιανο 

8. Γθέθαο Ισάλλεο  

9. Γθνπλόο Γεκήηξηνο  

10. Γθνπηδνπξέιαο Νηθόιανο  

11. Έμαξρνο Γεκήηξηνο  

12. Καιηαθνύδαο Αζαλάζηνο  

13. Καξαγηάλλεο Κσλζηαληίλνο  

14. Καξαγθόγθνο Φώηηνο  

15. Καξθαβαλίδνπ – Σθξέηα Δπθξνζύλε  

16. Καηζαβόο Χαξίζηνο  

17. Λέθθαο Γεκήηξηνο  

18. Μάληδνπ Διέλε  

19. Μνπιηζηάο Βαζίιεηνο  

20. Μπαινύθαο Γηνλύζηνο  

21. Μπίζκπαο Αληώληνο  

22. Νάλνο Ισάλλεο  

23. Παλαγηώηνπ Δπάγγεινο  

24. Παπαεπζπκίνπ Γεώξγηνο  

25. Παζρόπνπινο Γεώξγηνο  

26. Πξνβίδα – Χαξίηνπ Χξπζνύια  

27. Σαπνπλάο Ισάλλεο  
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28. Σδάλεο Γεώξγηνο  

29. Σεξεηίδεο Αλέζηεο  

30. Σηνύπαο Αζηέξηνο  

31. Τδηνπκαθιήο Ιππνθξάηεο  

32. Τζηαληέ Αιεμάλδξα  

33. Χαιθίδεο Ισάλλεο  

34. Ψσκηάδεο Δπζηάζηνο  

 

Με ηελ παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ θ. Νηθνιάνπ Δπαγγέινπ. 

Ο Πξόεδξνο  ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, εηζεγνύκελνο ην 17
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηελ ππ’ 

αξηζκό 1484/30-1-2017  αίηεζε ηεο εηαηξείαο ΟΤΔ Α.Δ. κε ηελ νπνία δεηά ηελ απ’ 

επζείαο κίζζσζε δεκνηηθνύ ρώξνπ εκβαδνύ 10,00 η.κ. ζηελ Τ.Κ. Γνιίρεο γηα 

δώδεθα έηε, κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηάζηαζεο ζηαζκνύ βάζεο 

ηειεπηθνηλσληώλ. 

Σύκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείαο, πξόθεηηαη γηα 

αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο ηειεπηθνηλσληαθήο θακπίλαο θαη ηνπνζέηεζήο ηεο ζε 

άιιε ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα εμσηεξηθά ηνπ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γνιίρεο κε 

παξάιιειε ζηήξημε ηνπ ηζηνύ θαηόπηξνπ επί ηνπ ηνίρνπ ηνπ ίδηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο είπε όηη δελ πθίζηαληαη ζνβαξνί ιόγνη  απόξξηςεο ηνπ 

αηηήκαηνο, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα πάξνρν θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη αλέθεξε 

όηη γηα ην ζέκα ππάξρεη θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τ.Κ. Γνιίρεο, 

ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα εγθαηαζηαζεί θεξαία δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (αξ. 

απόθαζεο 2/2017). 

Τέινο, είπε όηη δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε κίζζσζεο, 

(κεηαθνξά - αληηθαηάζηαζε ήδε πθηζηάκελεο θακπίλαο, ζηήξημε ηζηνύ επίηνηρα ηνπ 

Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο), πξόηεηλε σο εηήζην κίζζσκα ην πνζό ησλ 1.500,00 € 

αλαπξνζαξκνδόκελν εηεζίσο ζύκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν θάζε πξνεγνύκελνπ έηνπο, 

ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο θαη δήηεζε ηε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε γλώζε ηνπ αηηήκαηνο θαη έρνληαο ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 3463/2006  

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα 

1. Δγθξίλεη ηελ εθκίζζσζε ζηελ εηαηξεία ΟΤΔ Α.Δ., ρώξνπ εκβαδνύ 10,00 η.κ. 

εμσηεξηθά ηνπ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζηελ Τ.Κ. Γνιίρεο γηα δώδεθα έηε, 

κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηάζηαζεο ζηαζκνύ βάζεο ηειεπηθνηλσληώλ θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ηζηνύ θαηόπηξνπ επίηνηρα ηνπ ίδηνπ Καηαζηήκαηνο. 

2. Οξίδεη ην εηήζην κίζζσκα ζε 1.500,00 € αλαπξνζαξκνδόκελν εηεζίσο 

ζύκθσλα κε ηνλ ηηκάξηζκν θάζε πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα 

θαηαβάιιεηαη ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα  αξηζκό 121/2017. 
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Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθζεθε από όια ηα παξόληα κέιε. 

 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ ΜΔΛΗ      ΣΑ ΜΔΛΗ 

  ΜΠΙΜΠΑ  ΑΝΣΩΝΙΟ                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΔ                   

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

                                     Διαζζόλα ηελ ίδηα εκέξα 

                                Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΛΑΟΝΑ 

 

 

                                         ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ
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