ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
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Από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Αριθμός Απόθαζης :69
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «νξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ».
Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 16ε ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12: 00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος
2) Καρανηώνης Παναγιώηης
3) Κωζηόποσλος Γεώργιος
4) Υειμώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόποσλος Γεώργιος
7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης

ΑΠΟΝΣΕ
Οσδείς

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε
θαη Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια
Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κύξηνη Σπλάδεξθνη,
Τν γξαθείν εζόδσλ ηνπ Γήκνπ καο κε ην Α.Π. 4794/2-5-2011 έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή καο ελεκεξώλεη όηη ε εηαηξεία ΟΤΔ Α.Δ. έρεη εγθαηαζηήζεη
θεξαίεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο , ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο θαη ζηελ
Τνπηθή Κνηλόηεηα Φαλαξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αλδξίηζαηλαο.
Ήδε ηα ζπκθσλεηηθά έρνπλ ιήμεη , ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο από
31/12/1996 θαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα από 30/9/1998 θαη ηα κόλα πνπ ππάξρνπλ
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είλαη δύν δειώζεηο ηνπ Ο.Τ.Δ. Α.Δ. νη νπνίεο παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα κίζζσζεο γηα
άιια έμη ρξόληα ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Φαλαξίνπ θαη γηα άιια ηξία ρξόληα ζηελ
Τνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο. Καη νη παξαηάζεηο έρνπλ παξέιζεη θαη απηέο , ζηελ
Τνπηθή Κνηλόηεηα Φαλαξίνπ από 30/9/2004 θαη ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο
από 31/12/1999.
Δπίζεο , ην γξαθείν εζόδσλ καο ελεκεξώλεη, όηη ηα κεληαία πνζά ηα νπνία πιεξώλεη
ν Ο.Τ.Δ. Α.Δ. γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ αλέξρνληαη ζε 2,93€
ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Φαλαξίνπ θαη ζε 4,40 € ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο.
Δπηπιένλ , κε ην ίδην έγγξαθν ην γξαθείν εζόδσλ καο ελεκεξώλεη όηη ε COSMOTE
Α.Δ. έρεη εγθαηαζηήζεη θεξαία θαη γεληθά εμνπιηζκό αλακεηάδνζεο ηειεπηθνηλσληώλ
δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θνηλόρξεζην ρώξν ζηελ πεξηνρή Ξερόξηη ηεο Τνπηθήο
Κνηλόηεηαο Καιιηζέαο , ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Αιηθείξαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ην ζπκθσλεηηθό έρεη ιήμεη από 18/6/2008 θαη γη’ απηό έρνπκε κόλν ηελ επηζηνιή ηεο
COSMOTE Α.Δ. κε ηελ νπνία ε εηαηξία έρεη παξαηείλεη ηε κηζζσηηθή ζρέζε κε ην Γήκν
Αλδξίζηαηλαο-Κξεζηέλσλ γηα άιια ελλέα (9) ρξόληα έσο 18/6/2017 , ρσξίο λα ππάξρεη
ζπκθσλεηηθό.
Γηα όια απηά , ην γξαθείν εζόδσλ πξνηείλεη ηνλ νξηζκό δηθεγόξνπ γηα λα εξεπλήζεη
ηηο ππνζέζεηο.
Ο αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο επεζήκαλε όηη ζηελ παξνύζα θάζε
ην θόζηνο γηα ηε γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ είλαη κεγαιύηεξν από ηα αλακελόκελα
ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ από ΟΤΔ θαη COSMOTE.
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξόηεηλε , πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο ζε δηθεγόξν,
λα ζπζηαζεί κηα δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε
επηθνηλσλία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Τ.Δ. Α.Δ. θαη ηεο COSMOTE Α.Δ. ώζηε
λα δεηήζεη ηελ άπνςε ησλ εηαηξηώλ απηώλ θαη επηπιένλ λα αλαδεηήζεη ηελ εμεύξεζε
λόκηκεο θαη νηθνλνκηθόηεξεο ιύζεο γηα ην Γήκν ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο πνπ
πξνζθέξνπλ νη εηαηξίεο θαη θπξίσο ν Ο.Τ.Δ. , ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο Αιηθείξαο θαη
Αλδξίηζαηλαο.
Σηελ πεξίπησζε κε εμεύξεζεο ηέηνηαο ιύζεο ην ζέκα ζα επαλεμεηαζηεί από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Σηε ζπλέρεηα , ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Η Οικονομική Επιηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ην έγγξαθν ηνπ γξαθείν εζόδσλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Να κελ νξίζεη δηθεγόξν ζηελ παξνύζα θάζε , πξηλ ν Γήκνο έξζεη ζε επηθνηλσλία
κε ηηο εηαηξείεο Ο.Τ.Δ. Α.Δ. θαη COSMOTE Α.Δ. γηα ηελ εμεύξεζε λόκηκεο θαη
νηθνλνκηθήο ιύζεο γηα ην Γήκν. Σηελ πεξίπησζε κε εμεύξεζεο ηέηνηαο ιύζεο ην ζέκα
ζα επαλαμεηαζηεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
2) Οξίδεη δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ απνηεινύκελε από ηνπο θ. Γάγθαξε
Ισάλλε Αληηδήκαξρν θαη ην Γεκνηηθό Σύκβνπιν θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θ. Γεσξγαθόπνπιν Μηιηηάδε εθ κέξνπο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο.
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3) Έξγν ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη κεηαβνύλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Τ.Δ. Α.Δ. θαη ηεο COSMOTE Α.Δ. κε ζθνπό λα δεηήζνπλ
εμεγήζεηο θαζώο θαη ηελ εμεύξεζε λόκηκεο θαη νηθνλνκηθόηεξεο ιύζεο γηα ην Γήκν
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεξαηώλ εθ κέξνπο
ηνπ ΟΤΔ Α.Δ. θαη αλακεηαδόηε εθ κέξνπο ηεο COSMOTE Α.Δ. , ιακβάλνληαο ππόςε
θαη ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξίεο απηέο ζηηο νξεηλέο
πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αιηθείξαο θαη Αλδξίηζαηλαο.
Σηε ζπλέρεηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα
ελεκεξώζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 69/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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