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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασμα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 13-07-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθμός απόφασης : 232/2015 
  
ΘΕΜΑ: Επιβολή και καθορισμός προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση,  στην επιχείρηση 
FIX STAGE. 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 13ην του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8ην μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 9672/9-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,  
δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, 
Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,    Αβραμίδης Μωϋσής,  Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα, Σμήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένη και 
παρέστησαν κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 27ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης  και  ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ΄ όψιν των μελών ότι  
 
Έχοντας  υπ’  όψη  μας: 
 
1. Το υπ΄ αριθμό  5003/15-04-2015  έγγραφο του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του Δήμου 
μας μαζί με την από 15-04-2015 έκθεση αυτοψίας παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων της ίδιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία  διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο (2) διαφημιστικών αφισων σε 
στύλους ηλεκτροφωτισμού, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου (ρεύμα δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης), 
στις οποίες προβαλλόταν διαφήμιση του κέντρου διασκέδασης με την επωνυμία «FIX STAGE» 
(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.), με διεύθυνση καταστήματος 26ης Οκτωβρίου 15, ΤΚ  54627, 
Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 999716438, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.     
2. Τις παρ. 7 και 9 του άρθρου 11 του Ν 2696/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
37 παρ. 7 του Ν 4055/2012 και την περ. ε΄ της παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν 2946/2001 όπου 
αναφέρονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται η η υπαίθρια διαφήμιση και συγκεκριμένα σε 
επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 
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14, παρ. 1, του Ν 2190/1994, όπως τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και 
πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοι κοινής ωφέλειας. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 8 του Ν 2946/2001, σύμφωνα με τις οποίες η αφαίρεση 
των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, επιγραφών κλπ  σε χώρους που δεν καθορίστηκαν για 
την προβολή υπαίθριας διαφήμισης από το δημοτικό συμβούλιο, απομακρύνονται 
χαρακτηριζόμενοι ως «ρύποι», άμεσα χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης Δημάρχου. 
4. Το άρθρο 8 του Ν 2946/2001 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι το πρόστιμο επιβάλλεται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλόγως με τις περιστάσεις και ανέρχεται από 1.467,35 
€ και μέχρι 29.347,03 €. 
 
                       ΚΑΛΕΙΤΑΙ   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

 
  
5. Για την επιβολή και καθορισμό προστίμου  ( άρθρο 11 του Ν 2696/1999, άρθρα 2, 8 και  
9 του Ν 2946/2001) ποσού………………………………………..  στο κέντρο διασκέδασης με την 
επωνυμία «FIX STAGE» (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.), με διεύθυνση καταστήματος 26ης 
Οκτωβρίου 15, ΤΚ  54627, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 999716438, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, 
για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση  με δύο (2) διαφημιστικές αφίσες πάνω σε στύλους 
ηλεκτροφωτισμού, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου (ρεύμα δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης) , 
σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 5003/15-04-2015  έγγραφο  του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του 
Δήμου μας και την έκθεση αυτοψίας από 15/04/2015  του ίδιου γραφείου.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και αποδεχόμενο 

πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                  Ομόφωνα 

 
Α).  Εγκρίνει τον καθορισμό και  επιβολή και προστίμου  ( άρθρο 11 του Ν 2696/1999, άρθρα 2, 8 
και  9 του Ν 2946/2001) ποσού 1.467,35 € στο κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία «FIX 
STAGE» (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.), με διεύθυνση καταστήματος 26ης Οκτωβρίου 15, 
ΤΚ  54627, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 999716438, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, για παράνομη υπαίθρια 
διαφήμιση  με δύο (2) διαφημιστικές αφίσες πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, επί της οδού 
26ης Οκτωβρίου (ρεύμα δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης) , σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 5003/15-04-
2015  έγγραφο  του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του Δήμου μας και την έκθεση αυτοψίας από 
15/04/2015  του ίδιου γραφείου..  
 
Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 232/2015 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αμπελόκηποι 14 - 07 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασμα 
 
Ο Ειδικός Γραμματέας                                  Ο πρόεδρος   
    
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Νικόλαος Βαλάνος 
 


