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 Συνεδρίαση /30-06-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 132/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 1 

του Π.∆. 270/1981, για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης πλαισίων ∆ιαφήµισης σε 

στέγαστρα αναµονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στο ∆ήµο 

Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 30
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 13.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 7767/27-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 7736/27-06-

2017  εισήγηση  του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 

Πολυχρονάκη Συµεών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής::



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010764 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 1 

του Π.Δ. 270/1981, για τη δημοπρασία εκμίσθωσης πλαισίων διαφήμισης 

σε στέγαστρα αναμονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης 

στο Δήμο Καισαριανής. 

 

Επισυναπτόμενα:   

 

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 7410/19.06.2017 Πρακτικό της Επιτροπής. 

2. Το με αριθμ. Πρωτ. 7411/19.06.2017 έγγραφο της Επιτροπής με θέμα «Εξέταση 

της ένστασης της εταιρίας «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

επί των όρων της διακήρυξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• το άρθρο 72  του Ν. 3852/10,  

• το άρθρο 199 παρ. 2 του Ν. 3463/06 

• το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων 

και Κοινοτήτων»,  

• τον Ν 2946/2001  

• την Κ.Υ.Α. 52138/03,  

• την ΚΥΑ 61818/04,  

• το Ν. 1900/90,  

• το Ν. 2696//99,  

• το ΠΔΣ 1629/2008. 

• την  υπ’ αριθμ. 4/26.01.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής 

«Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 (Όργανα διενέργειας διαγωνισμών) και 

7  (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων) του Π.Δ. 270/1981, για το 2017». 

• την υπ’ αριθμ. 12/04.04.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Καισαριανής «Διάθεση πλαισίων διαφημίσεων σε στέγαστρα στάσεων 

αναμονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/06/2017  

Αριθ. Πρωτ.:       7736              



Καισαριανής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 2946/2001». 

• την  υπ’ αριθμ. 97/26.04.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καισαριανής «Διάθεση πλαισίων διαφημίσεων σε στέγαστρα στάσεων 

αναμονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο 

Καισαριανής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 2946/2001». 

• το με αριθμ. Πρωτ. 5582/12/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του Άρθρου 7 του 

Π.Δ. 270/81 (Επιτροπή Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων) «Ελάχιστο όριο 

πρώτης προσφοράς για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση 

πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών για την 

προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής, 

• την υπ’ αριθμ. 107/30.05.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καισαριανής «Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια φανερού 

προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση πλαισίων διαφήμισης σε 

στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής» (ΑΔΑ:7Γ00ΩΕΨ-9ΤΞ), 

 

 

εισηγούμαστε την έγκριση του με αριθμ. Πρωτ. 7410/19.06.2017 Πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για τη 

δημοπρασία εκμίσθωσης πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα αναμονής επιβατών 

για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής.  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το µε αριθµ.πρωτ.7410/19.06.2017 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού του άρθρου 1 του Π.∆. 270/1981, για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης 

πλαισίων ∆ιαφήµισης σε στέγαστρα αναµονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας 

διαφήµισης στο ∆ήµο Καισαριανής. 

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       30/06/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 

 

 


