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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 45/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 307/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση πρακτικού φανερής  πλειοδοτική  
δημοπρασία για την εκμίσθωση σαράντα 
τεσσάρων (44) κοινοχρήστων χώρων σε 
στάσεις αστικών συγκοινωνιών, που είναι 
τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν 
στέγαστρα αναμονής επιβατών και σύγχρονα 
μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, 
που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 
κατοχή στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας και τη συντήρηση, επισκευή, 
ανακατασκευή στεγάστρων και μέσων, με 
σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, 
χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
27630/45/26-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος 
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του 
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Παπαλουκά Ευτυχία 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) 
Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το υποβληθέν από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου αριθ. 
πρωτ. 27519/25-10-2018 Πρακτικό επί του θέματος: 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

  Φανερής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση σαράντα τεσσάρων 
(44) κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, που είναι 
τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν στέγαστρα αναμονής επιβατών 
και σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, που ανήκουν κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας και τη συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή στεγάστρων και 
μέσων, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, χρονικής διάρκειας 
πέντε (5) ετών. 
 

 
Σήμερα την 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ. και στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας  [ οδός Δεκελείας 97 
Ν. Φιλ/φεια] συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  που 
συγκροτήθηκε η ορισθείσα Επιτροπή με τις υπ΄αριθμ. 318/2017 απόφαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου , για την διενέργεια της Φανερής Προφορικής 
Δημοπρασίας που αφορά :  <εκμίσθωση σαράντα τεσσάρων (44) 
κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, που είναι 
τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν στέγαστρα αναμονής επιβατών 
και σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, που ανήκουν κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
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Χαλκηδόνας και τη συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή στεγάστρων και 
μέσων, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, χρονικής διάρκειας 
πέντε (5) ετών.>  σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ/τος 270/81 και του Ν. 
3463/06 σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. πρωτ  26363/12-10-2018 
πρόσκληση του Προέδρου- της Επιτροπής Δημάρχου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. 
Χαλκηδόνας κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, η οποία  επιδόθηκε νομότυπα σε 
όλα τα μέλη [ 3μελής επιτροπή ] σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 
και 104 του Ν. 3463/06. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από τα τρία (3) μέλη 
παραβρέθηκαν τα τρία (3) 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Αριστείδης Βασιλόπουλος                                               Ουδείς 
Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών 
 
 
Ιωάννης Καλαμπόκης 
Δημ. Σύμβουλος – Αν. Μέλος 
 
Ιωάννης Τομπούλογλου 
Δημ. Σύμβουλος – Τακτ.. Μέλος 
 
 
Την καθορισμένη από την υπ΄αριθμ πρωτ    26363/12-10-2018 πρόσκληση 
του Προέδρου Δημάρχου της άνω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών κου 
Αριστείδη Βασιλόπουλου για την διενέργεια της Φανερής Προφορικής 
Πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σαράντα τεσσάρων (44) 
κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, που είναι 
τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν στέγαστρα αναμονής επιβατών 
και σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, που ανήκουν κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας και τη συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή στεγάστρων και 
μέσων, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, χρονικής διάρκειας 
πέντε (5) ετών  που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών. 
 
Την καθορισμένη ώρα προσήλθε ενώπιον της άνω Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και δήλωσε συμμετοχή καταθέτοντας δικαιολογητικά 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της διακήρυξης η εξής: 
 
 

1)  Η εταιρεία SMART POSTER AE νομίμως εκπροσωπούμενη , η οποία 
παρέστη δια του κου Σέργιου Βλάχου του Αντωνίου δυνάμει του από 
19/10/2018 πρακτικού του ΔΣ (Έγκριση συμμετοχής και παροχή 
εξουσιοδότησης). 

 
 
Παρελθούσης της ώρας που ορίσθηκε 09:00π.μ και ώρα λήξης προσφορών 
10:00π.μ και μη υπαρχόντων άλλων ενδιαφερομένων 
 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 
 

ΑΔΑ: Ω0ΝΓ46ΜΩ0Ι-ΠΔΒ



Η άνω εταιρεία SMART POSTER AE  προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και παρουσίασε ως εγγυητή την εταιρεία GENERAL 
OUTDOOR AE η οποία παρέστη δυνάμει του από 22/10/18 πρακτικού 
του Δ.Σ αυτής και προσέφερε το ποσό των 9.690,00 ευρώ ετησίως 

 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

 
Για την προσφέρουσα εταιρεία SMART POSTER AE με  
ΑΦΜ 998474527   
ΔΟΥ ΦΑΕ  Αθηνών   
ο κος Σέργιος Βλάχος δυνάμει την από 19/10/2018 πρακτικό του Δ.Σ. 
 
 
 
Η ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ GENERAL OUTDOOR AE  με 
 ΑΦΜ 997986420  
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  
ο κος Σέργιος Βλάχος δυνάμει την από 22/10/2018 πρακτικό του Δ.Σ. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επίθετο: Bλάχος 
Όνομα: Σέργιος 
ΑΔΤ: ΑΝ 593100/23/6/2018 
Διεύθυνση: Προόδου 1 Κηφισιά 
ΑΦΜ: 133436036 
ΔΟΥ: Κηφισιάς 
 
 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.Φ-Ν.Χ      1.Ιωάννης Καλαμπόκης Αν Μέλος 
       
                            

  2.Ιωάννης Τομπούλογλου Αν.Μέλος 
 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                   

 
 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 45/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το 
αναφερόμενο στην εισήγηση αριθ. πρωτ. 27519/25-10-2018 πρακτικό 
διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις 
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 8 και 6 παρ. 2 του ΠΔ/τος 270/81, αυτές της 
σχετικής διακήρυξης και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
(7 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 

 
Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 27519/25-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας φανερού πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την   εκμίσθωση σαράντα 
τεσσάρων (44) κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, που 
είναι τοποθετημένα ή πρόκειται να τοποθετηθούν στέγαστρα αναμονής 
επιβατών και σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, που 
ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – 
Ν. Χαλκηδόνας και τη συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή των στεγάστρων 
και μέσων, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, χρονικής διάρκειας 
πέντε (5) ετών στην διαφημιστική εταιρεία SMART POSTER A.E. 
(Ενδυμίωνος 25-Αθήνα Τ.Κ. 111 43), η οποία ήταν η μοναδική εμφανισθείσα 
ενδιαφερόμενη, προσκόμισε όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο και τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και της 
οποίας η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα ευρώ (9.690,00 €) ετησίως. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Ελ.Πλάτανος. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  307/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 

 
Εσωτερική Διανομή :      

 
1. Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα       
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
8. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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