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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ  

                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

           

       Αξηζκ. 69   / 2011 

                Αξηζ. πξωη. 119 / 31-10-2011 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 7/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ήκεξα, ζηηο 04/10/2011 θαη ώξα 18.30 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλωθεινύο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ επί ηεο νδνύ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηήο, ζε ζπλεδξίαζε θαηόπηλ πξνζθιήζεωο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.. 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη 

επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ελλέα (9) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  

Παληειήο Ξπξηδάθεο Καξέιιαο Παλαγήο  

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε Κνληνιέωλ ηπιηαλόο  

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο  

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Υαξνθόπνο Παληειήο  

Ρέγγνο Ηωάλλεο  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  

 

Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Γενική ενημέρωση,  ανακοινώσεις. 

 

Ο πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 9
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :  
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Ζ εηαηξεία  Α. Γθνύκαο –Π. Λακπξόγηαλλεο Ο.Δ  (ADJUST LANE) θαηόπηλ ηεο 

αλάδεημήο ηεο, ωο αλαδόρνπ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγωγή εληύπωλ 

επηθνηλωλίαο ηεο επηρείξεζεο, κέζω επηζηνιήο ηεο, πξνηείλεη:  

α) Σελ αλάξηεζε ηνπ πεξηνδηθνύ ζην δηαδίθηπν ζε «εηδηθό site» ην νπνίν ζα ζπλδεζεί 

κε ην site ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν site ππνδείμνπκε   

β) Ζ παξαπάλω εξγαζία ζα είλαη ρωξίο θόζηνο  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Να απνδερζεί ηελ πξόηαζε ηεο εηαηξείαο Α. Γθνύκαο –Π. Λακπξόγηαλλεο Ο.Δ  

(ADJUST LANE) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αθόινπζα :   

α) Σελ αλάξηεζε ηνπ πεξηνδηθνύ ζην δηαδίθηπν ζε «εηδηθό site» ην νπνίν ζα ζπλδεζεί 

κε ην site ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν site ππνδεηρζεί από ηελ 

επηρείξεζε, 

β) Ζ παξαπάλω εξγαζία ζα είλαη ρωξίο θόζηνο  

γ) ηελ αλάξηεζε δηαθεκίζεωλ ζην ελ ιόγω site κε θαζεζηώο αλάινγν απηνύ ηωλ 

δηαθεκίζεωλ ζηα έληππα θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 θηινμελία banner θαη ζπλαθώλ κέζωλ δηαδπθηηαθήο δηαθήκηζεο ηελ νπνία ζα 

εμαζθαιίδεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, πέξαλ ηεο 

δηαθήκηζεο ζηα έληππα 

 κε εμνπζηνδόηεζε ηεο επηρείξεζεο ε δηαθεκηζηηθή ζα ηηκνινγεί ζηνπο 

δηαθεκηδόκελνπο ην θόζηνο θηινμελίαο 

 ηα έζνδα από ηε θηινμελία ζα επηκεξίδνληαη ζε πνζνζηό 30% ππέξ ηεο 

επηρείξεζεο θαη 70% ππέξ ηεο δηαθεκηζηηθήο 

 ν έιεγρνο γηα ην είδνο ηωλ δηαθεκίζεωλ ζα γίλεηαη από ηελ επηρείξεζε 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 69 / 2011. 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο. 

 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                    Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                      

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ     ΟΦΗΑ ΓΑΝΗΖΛ ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

                                            

                                                                                

   ΣΑ ΜΔΛΖ  

                                                                                                                                         

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

ΓΑΛΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ     

 

ΓΑΣΟ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΤΡΔΝΑ 
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ΥΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΣΔΛΖ  

 

ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 

 

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ 

                                            

           ΠΑΝΣΔΛΖ  ΞΤΡΗΓΑΚΖ   
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