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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 30.01.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Ιανουαρίου
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5183/24.01.2020 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 24.01.2020.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ –024–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
ο

12 θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ ω̋ προ̋ την ελάχιστη χρέωση ανά
τετραγωνικό μέτρο για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋.
Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 4809/23.01.2020 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:
«Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 Ν. 2725/99, η μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο ή το φυσικό
ή το νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του
γυμναστηρίου ή τη̋ αθλητική̋ εγκατάσταση̋ ποσοστό δεκαπέντε τοι̋ εκατό (15%) του συνολικού
τιμήματο̋ τη̋ οικεία̋ σύμβαση̋.
Με βάση το ανωτέρω άρθρο, σα̋ γνωρίζουμε το υπ’αριθμ. 4306/22-1-20 έγγραφο του τμήματο̋
αθλητισμού, νέα̋ γενιά̋, παιδεία̋ και δια βίου μάθηση̋ του δήμου μα̋, σύμφωνα με το οποίο
προτείνεται ω̋ ελάχιστη τιμή χρέωση̋ ανά τετραγωνικό μέτρο διαφήμιση̋ που θα κατατίθεται σε
συμφωνητικό διαφημιστικών πλαισίων αθλητικών εγκαταστάσεων, το ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ
κατ’ ελάχιστον.
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Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείστε να αποφασίσετε για την λήψη σχετική̋ απόφαση̋.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει ω̋ ελάχιστη τιμή χρέωση̋ ανά τετραγωνικό μέτρο διαφήμιση̋ που θα κατατίθεται σε
συμφωνητικό διαφημιστικών πλαισίων αθλητικών εγκαταστάσεων, το ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ
κατ’ ελάχιστον.
Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν.
3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Κουκουβίνο̋ Δ.,Μαρκόπουλο̋ Φ.,
Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

2

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e3ab68f48e9a065afecc672 στις 06/02/20 10:18

