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Διοικητικού
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 71
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 4/5
Το Δ.Σ., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του
Τύπου στις 3/5, Δευτέρα του Πάσχα, αποφασίζει κατά πλειοψηφία
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 4/5, ημέρα κατά την οποία η
ΓΣΕΕ έχει κηρύξει την απεργία της Πρωτομαγιάς. Τα μέλη της
ΕΣΗΕΑ θα απεργήσουν με πλαίσιο διεκδίκησης: «Ενημέρωση με
αξιοπιστία, πλουραλισμό και δικαιώματα».

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ INTERNET
Το Δ.Σ., με αφορμή τη διαδικτυακή διεξαγωγή της ημερίδας για
την Δεοντολογία, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις
26/5:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αναβαθμίσει τη γραμμή
internet στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ. Η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας που θα αναλάβει την αναβάθμιση θα είναι η
WIND, καθώς αυτή έχει συμβόλαιο με την ΕΣΗΕΑ (σύμφωνα με
την απόφαση υπ’ αρ.56/1-12-21).
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία συνολικό κόστος ύψους 318,50€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)/ανά μήνα.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ 10
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του
Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό
έγγραφο), αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τον ενοικιαστή
του διαμερίσματος της οδού Σκούφου 10 κύριο … με τους
εξής όρους:
Από την 1η Μαΐου 2021 και για ένα χρόνο το μίσθωμα
θα είναι 900 €.
Από την 1η Μαΐου 2022 και για ένα χρόνο το μίσθωμα
θα είναι 000 €.
Από την 1 η Μαΐου 2023 και στο εξής θα υπάρχει
ετήσια αύξηση της
τάξεως του 2%.
Να προβλέπεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης ότι ο
ενοικιαστής δεν μπορεί να διαθέσει το ακίνητο για
υπενοικίαση ή βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της
οικονομίας διαμοιρασμού μέσω ψηφιακών πλατφορμών π.χ.
Airbnb.

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής
Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης γενικής
συνέλευσης και αρχαιρεσιών (επισυνάπτεται στα πρακτικά το
σχετικό έγγραφο), αποφασίζει κατά πλειοψηφία έως τις 30/6 να
μην προχωρήσει σε καμία εκλογική διαδικασία, διεξαγωγή
συνέλευσης, είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης. Επιπλέον, δεν θα
γίνει καμία εκλογική διαδικασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα τον Σεπτέμβριο 2021.

