ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ. 01/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Στο Λιθότοπο σήμερα την 21η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30π.μ.,
στο Κοινοτικό Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση (έκτακτη) το Συμβούλιο της
Κοινότητας Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας, κατόπιν της υπ’ αρ. 4713/18-5-2020
πρόσκλησης του Προέδρου. Η πρόσκληση επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
συμβούλους της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, αφού σε σύνολο πέντε Συμβούλων
παρόντες ήταν οι τρεις:
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ζυγκερίδης Βασίλειος
2. Γρούλιου Κυριακή
3.Ελευθεριάδης Αγάπιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Ευστάθιος
Χαλκίδης Κων/νος

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καρταλίδης
Στέργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Α π ό φ α σ η 01/2020
ΘΕΜΑ 1° : Διατύπωση γνώμης σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης
ευκολιών σε δημοτική έκταση εμβαδού 234,156 τετραγωνικών μέτρων
στην θέση «Λιθότοπος» προς την digea
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιθοτόπου κατά την εισήγηση του
θέματος αυτού έθεσε υπόψη των μελών του την με Α.Π. 4991/18-5-2020
εισήγηση του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναφέρει:
«καλείται το τοπικό συμβούλιο Λιθοτόπου να λάβει απόφαση δικαιώματος
εγκατάστασης ευκολιών σε δημοτική έκταση εμβαδού 234,156 τετραγωνικών
μέτρων στην θέση΄΄ Λιθότοπος ΄΄ προς την digea. ( σημειώνεται ότι η εταιρία θα
πρέπει να εγκατασταθεί στο σημείο που προσδιορίζεται από το με ημερομηνία
Απρίλιος/2018 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού κ. Ιωάννη
Πεταλωτή )
Η εταιρία θα πρέπει να καταβάλει στον Δήμο Ηράκλειας εφάπαξ ως τέλος
διέλευσης ποσό 244,17 Ευρώ και ετήσιος τέλος χρήσης δικαιώματος ποσό 5,13
[σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριών Συστημάτων , ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας της
έκτασης 234,156 μ2 είναι , κατά μέγιστον ,1.026,75 Ευρώ, άρα 1.026,75*0,005=5,13
Ευρώ/έτος] (το τελευταίο μπορεί με νόμο να αναπροσαρμόζεται). Παρακαλούμε για
την άμεση συζήτηση του θέματος, προκειμένου αυτό να συζητηθεί στο προσεχές
(22/5/2020) Δημοτικό Συμβούλιο».

Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική
συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Οι κύριοι Ζυγκερίδης Βασίλειος και Ελευθεριάδης Αγάπιος συμφωνούν με την
εγκατάσταση της «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε» στη νέα θέση των 234,156
τετραγωνικών μέτρων, δηλώνοντας όμως την επιφύλαξή τους ως προς τα παρακάτω:
Α) να τηρηθεί σε απόλυτο βαθμό η νομιμότητα της διαδικασίας
Β) να προβεί ο Δήμος Ηράκλειας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απομάκρυνση
της παραπάνω εταιρίας από το χώρο, εάν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη κεραία
επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την υγεία των πολιτών.
Η σύμβουλος κ. Γρούλιου Κυριακή δεν συμφώνησε με τα παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή 1

Τα Μέλη
Υπογραφές 2
Ακριβές Αντίγραφο
Ηράκλεια 21/5/2020
Ο Πρόεδρος

Ζιγκερίδης Βασίλειος

