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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 29/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 130/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ ζην
.η.Δ.
(ππόζεζε
αίηεζεο
αθύξσζεο
ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ Α.Γ.Δ. θαηά Γήκνπ θιπ. γηα
δεκνπξαζία εθκίζζσζεο θνηλ. ρώξσλ γηα
ππαίζξηα δηαθήκηζε)»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 21400/29/19-7-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Θόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Ληθόιανο 4) Θαιακπόθεο Ησάλλεο 5) Παπαινπθά
Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο θαη 3) Πιάηαλνο
Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21433/19-7-2019 εηζήγεζε ηεο Λνκ. πκβνύινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Πξνο
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο
Σελ 17-9-19 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9.30 πκ. εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο [ ηκ. Γ ΄] ε από 17-4-19 [ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 1317/19] αίηεζε
αθύξσζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία <ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ ΑΛΩΛΤΚΖ
ΓΗΑΦΖΚΗΣΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ > θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν < ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ ΑΔ > πνπ
εδξεύεη ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, νδόο Θ.νθνύιε 72Β θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα
ΘΑΣΑ 1.- ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο ηαδίνπ
27 2.- ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία < Γήκνο
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο > πνπ εδξεύεη ζηελ Λ.Φηι/θεηα, Ι.Γεθειείαο 97 θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη ΘΑΣΑ 1.- ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο από 21-1-19 θαη κε
αξηζκό πξση. 17/23-1-19
πξνζθπγήο ηεο θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση.
111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ. 3463/06 ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο 2.- ηεο κε αξηζκ. πξση. 111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ
πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε από
24-10-18 θαη κε αξηζκ. πξση. 95851/31119/25-10-18 πξνζθπγή ηεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/10 θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση. 26126/11-10-18 δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ [44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε
ζηάζεηο αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ
ζηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ
κελπκάησλ , πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο
θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή
ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ρξνληθήο
δηάξθεηαο πέληε εηώλ 3.- ηεο ππ΄αξηζκ. 255/18 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ζηεγάζηξσλ κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο 4.- ηεο κε αξηζκ.πξση. 26126/11-10-18 δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ [44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε ζηάζεηο αζηηθώλ
ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηέγαζηξα
αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ , πνπ
αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Υαιθεδόλαο θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ,
κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ 5.-

θάζε άιιεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ζπλαθνύο πξνο ηηο θαηά ηα αλσηέξσ
πξνζβαιιόκελεο [ πξβι. πξνζαγνκέλε].
Πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο, όπσο
κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ
104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283
Λ. 3852/10], παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πνπ λα εμνπζηνδνηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο
ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν
Υήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο , σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηι/θεηαο, παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο [ ηκ. Γ΄] θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 17-9-19 ή ηελ ηπρόλ κεη αλαβνιή ηνηαύηε πξνο απόθξνπζε ηεο από
17-4-19 [ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 1317/19] αίηεζεο αθύξσζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία <ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΓΗΑΦΖΚΗΣΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ > θαη ηνλ
δηαθξηηηθό ηίηιν < ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ ΑΔ > πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, νδόο
Θ.νθνύιε 72Β θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα ΘΑΣΑ 1.- ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πνπ
θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο ηαδίνπ 27 2.- ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία < Γήκνο Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο > πνπ εδξεύεη
ζηελ Λ.Φηι/θεηα, Ι.Γεθειείαο 97 θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη ΘΑΣΑ 1.- ηεο
ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο από 21-1-19 θαη κε αξηζκό πξση. 17/23-1-19 πξνζθπγήο
ηεο θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση. 111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.
3463/06 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 2.- ηεο κε αξηζκ. πξση.
111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε από 24-10-18 θαη κε αξηζκ. πξση.
95851/31119/25-10-18 πξνζθπγή ηεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/10
θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση. 26126/11-10-18 δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ [44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε ζηάζεηο αζηηθώλ
ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηέγαζηξα
αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ , πνπ
αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Υαιθεδόλαο θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ,
κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ 3.- ηεο
ππ΄αξηζκ. 255/18 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαοΛ.Υαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε
ζηεγάζηξσλ κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο 4.- ηεο κε αξηζκ.πξση.
26126/11-10-18 δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ
[44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε ζηάζεηο αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα
ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα
πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ , πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη
θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή,
αλαθαηαζθεπή
ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα
ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ 5.- θάζε άιιεο πξάμεο ή παξάιεηςεο
ζπλαθνύο πξνο ηηο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο,, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Παξάιιεια παξαθαιείηαη ε αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ όπσο δηαβηβάζεη ην
αξγόηεξν μέσπι ηην 16-8-19
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππόζεζεο [πξαθηηθά
δεκνπξαζίαο, απόθαζε ΟΔ ζρεηηθά κε θαηάξηηζε όξσλ δεκνπξαζίαο, απνθάζεηο
ΟΔ, δηαθεξύμεηο, ζπκθσλεηηθό θιπ.] σο θαη ηηο απόςεηο ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ ιόγσλ
ηεο ππό θξίζηλ αηηήζεσο αθπξώζεσο.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 29/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ
ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δξοςζιοδοηούνηαι νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ηεο Λνκηθήο
Τπεξεζίαο ΓΛΦ-ΛΥ θ.θ
Εακπέηα Γξόζνπ, Κελέιανο Παπαδεκεηξίνπ θαη
Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Θηάκνο,
όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10],
όπσο από θνηλνύ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Υαιθεδόλνο , όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη
ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10], παπαζηούν ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο [ ηκ. Γ΄] θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 17ηρ-9-2019 ή ηελ ηπρόλ κεη
αλαβνιή ηνηαύηε πξνο απόθξνπζε ηεο από 17-4-19 [ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 1317/19]
αίηεζεο αθύξσζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία <ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ
ΑΛΩΛΤΚΖ ΓΗΑΦΖΚΗΣΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ > θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν < ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ ΑΔ
> πνπ εδξεύεη ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, νδόο Θ.νθνύιε 72Β θαη εθπξνζσπείηαη
λόκηκα ΘΑΣΑ 1.- ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο
ηαδίνπ 27 2.- ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία < Γήκνο
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο > πνπ εδξεύεη ζηελ Λ.Φηι/θεηα, Ι.Γεθειείαο 97 θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη ΘΑΣΑ 1.- ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο από 21-1-19 θαη κε
αξηζκό πξση. 17/23-1-19
πξνζθπγήο ηεο θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση.
111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ. 3463/06 ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο 2.- ηεο κε αξηζκ. πξση. 111024/35230/27-12-18 απόθαζεο ηνπ
πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε από
24-10-18 θαη κε αξηζκ. πξση. 95851/31119/25-10-18 πξνζθπγή ηεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 227 ηνπ Λ. 3852/10 θαηά ηεο κε αξηζκ. πξση. 26126/11-10-18 δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ [44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε
ζηάζεηο αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ
ζηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ
κελπκάησλ , πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο
θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή
ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ρξνληθήο
δηάξθεηαο πέληε εηώλ 3.- ηεο ππ΄αξηζκ. 255/18 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ζηεγάζηξσλ κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο 4.- ηεο κε αξηζκ.πξση. 26126/11-10-18 δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε ζαξάληα ηεζζάξσλ [44] θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε ζηάζεηο αζηηθώλ
ζπγθνηλσληώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ή πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηέγαζηξα
αλακνλήο επηβαηώλ θαη ζύγρξνλα κέζα πξνβνιήο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ , πνπ
αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Υαιθεδόλαο θαη ηε ζπληήξεζε , επηζθεπή, αλαθαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ θαη κέζσλ,
κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ 5.θάζε άιιεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ζπλαθνύο πξνο ηηο θαηά ηα αλσηέξσ
πξνζβαιιόκελεο,, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.



Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. Απ.Θόληνο δηεπθξίληζε όηη ςεθίδεη ππέξ ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.
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