
[1] 
 

   

 

                    
Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  8 - 7 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 256/2013 
 
ΘΕΜΑ: Αποξηλώσεις παράνοµων διαφηµιστικών ρακετών. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 8η του µήνα Ιουλίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11306/4 - 7 -2013 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, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Καρράς Ευστράτιος,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης 
Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
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 ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών: 

1) Το άρθρο 11 του Ν. 2696/ 1999 «Κύρωση κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» που συµπληρώνει τις 
κανονιστικές διατάξεις της υπαίθριας διαφήµισης δεδοµένου οτι θεσπίζει συγκεκριµένους κανόνες, 
µεγέθη, αποστάσεις εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών και προσδιορίζει τις ευθύνες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην τήρηση των διατάξεων. 

2)Τον Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις» που καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τις υπαίθριες διαφηµίσεις και τις επιγραφές σε 
όλη την επικράτεια.  

3) την ΚΥΑ 52138/2003 για «καθορισµό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας 
τοποθέτησης ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή εµπορικής διαφήµισης κατά τις 
διατάξεις του Ν. 2946/2001.»  

4)την 909/2007 απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε διατάξεις του προγενέστερου ΚΟΚ που επιτρέπουν τη 
διαφήµιση κατά µήκος οδικών αξόνων µε το αιτιολογικό ότι αντίκεινται σε υπερκείµενες διατάξεις 
κυρωµένων διεθνών συµβάσεων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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5)Το υπ΄αριθµό 553/13-3-2008 έγγραφο του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για ενεργοποίηση των 
µηχανισµών ελέγχου κατά των παραβατών των παράνοµων διαφηµίσεων. 

6) Το υπ΄αριθµό 4422/εγκ. 9/13-11-2009 έγγραφο του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την 
αυτόφωρη διαδικασία των παραβατών των παράνοµων διαφηµίσεων. 

7)Το υπ΄αριθµό 2501/16/42-στ΄/28-1-2010 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας για τις 
παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες και την εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας. 

8)Την από 1/7/2013 αυτοψία της υπηρεσίας µας (Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε την 
∆ηµοτική Αστυνοµία). 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

1)Εγκρίνει την αποξήλωση κατά την κείµενη νοµοθεσία,  

-Το άρθρο 11 του Ν. 2696/ 1999,  

-Τον Ν. 2946/2001,  

-την ΚΥΑ 52138/2003 ,  

-την 909/2007 απόφαση του ΣτΕ ,  

-το υπ΄αριθµό 553/13-3-2008 έγγραφο του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για ενεργοποίηση των  

µηχανισµών ελέγχου κατά των παραβατών των παράνοµων διαφηµίσεων,  

-το υπ΄αριθµό 4422/εγκ. 9/13-11-2009 έγγραφο του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την  

αυτόφωρη διαδικασία των παραβατών των παράνοµων διαφηµίσεων,  

-το υπ΄αριθµό 2501/16/42-στ΄/28-1-2010 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας για τις  

παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες και την εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας. 

-την από 1/7/2013 αυτοψία της υπηρεσίας µας (Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική  

Αστυνοµία). 

οι παρακάτω παράνοµες διαφηµίσεις τύπου «ρακέτας» : 
α/α Κωδικός ∆ιεύθυνση Παρατηρήσεις 

 1 Μοναστηρίου (κάτω από την 

αερ/ρα της Λεωφ. ∆εν/µου) 

-Είναι δίπλα σε φανάρι και 

Είναι δίπλα σε σηµάνσεις οδικής κυκλοφορίας, 

-Είναι δίπλα σε γραµµές τρένου 

-Είναι ακριβώς σε διασταύρωση δρόµων 

 2 Μοναστηρίου 317 (απέναντι από -Πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  
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Ν. Καζαντζάκη) 
εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται κάθετα επί της οδού 

 3 Μοναστηρίου (πριν το Grand Hotel) Βρίσκεται δίπλα σε κολώνα ηλεκτροφωτισµού 

-είναι τοποθετηµένη κάθετα στην οδό. 

 4 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό -υπάρχει πολύ µικρό  

πεζοδρόµιο που εµποδίζει την διέλευση των  

πεζών-βρίσκεται σε απόσταση  

µικρότερη των 100µέτρων 

 5 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση  

των 100µέτρων 

 6 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των  

100µέτρων 

 7 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

 8 Λεωφ. ∆εν/µου (γκαράζ ∆ήµου) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που 

 εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

 9 Λεωφ. ∆εν/µου (γκαράζ ∆ήµου) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

10 10 Οκτωβρίου (γωνία µε Λεωφ. ∆εν/µου γήπεδο Είναι ακριβώς µετά την στροφή από την Λεωφ. 
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‘’Κ. Καραµανλή’’) ∆εν/µου και µπροστά σε είσοδο του δηµοτικού 
αθλητικού γηπέδου 

βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

11 11 28ης Οκτωβρίου (γήπεδο ‘’Κ. Καραµανλή’’) -Είναι δίπλα σε σήµανση οδικής κυκλοφορίας 

βρίσκεται δίπλα σε στύλο ηλεκτροφωτισµού – 

είναι σε στροφή δρόµου -βρίσκεται σε  

µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

 

12 12 28ης Οκτωβρίου (γήπεδο ‘’Κ. Καραµανλή’’) -Είναι δίπλα σε σήµανση οδικής 

 κυκλοφορίας και σε στροφή  

δρόµου 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των  

100µέτρων 

 

13 13 Ακριτών (γωνία µε 28ης Οκτωβρίου) -Είναι σε διασταύρωση δρόµων,  

ακριβώς δίπλα σε φανάρι και  

σήµανση οδικής κυκλοφορίας 

14 14 Λαγκαδά (Συµµαχικά νεκροταφεία) Είναι κάθετη σε οδό 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω διαφηµιστικές ρακέτες:  

- έχουν εξέχοντα - εκτεθειµένα σιδερένια µπουλόνια που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα.  

- η θέση τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού και µπορεί να επηρεάσει την ροή 
της κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

- η θέση τους παρεµποδίζει τη θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης  

- η θέση τους παρεµποδίζει τη θέα των φωτεινών σηµατοδοτών  

- η θέση τους όπως οι διασταυρώσεις, στροφές δρόµων οδικής κυκλοφορίας και τα σηµεία 
διέλευσης πεζών, απαιτεί την προσοχή των οδηγών να είναι τεταµένη, µε αρνητικές συνέπειες 
στην οδική τους συµπεριφορά. 

2. )Εγκρίνει την ανάθεση εργασίας αποξήλωσης των παραπάνω παράνοµων διαφηµιστικών, 
τύπου ρακέτας, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας, λόγω του ότι ο ∆ήµος µας δεν 
έχει ούτε εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά ούτε και ειδικά µηχανήµατα.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                      Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την αποξήλωση κατά την κείµενη νοµοθεσία των παρακάτω παράνοµων 
διαφηµίσεων τύπου «ρακέτας» που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας, λόγω του ότι ο 
∆ήµος µας δεν έχει ούτε εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά ούτε και ειδικά µηχανήµατα: 
 Κωδικός ∆ιεύθυνση Παρατηρήσεις 

 Ρ-1 Μοναστηρίου (κάτω από την 

αερ/ρα της Λεωφ. ∆εν/µου) 

-Είναι δίπλα σε φανάρι και 

-Είναι δίπλα σε σηµάνσεις οδικής κυκλοφορίας, 

-Είναι δίπλα σε γραµµές τρένου 

-Είναι ακριβώς σε διασταύρωση δρόµων 

 Ρ-2 Μοναστηρίου 317 (απέναντι από 

Ν. Καζαντζάκη) 

-Πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται κάθετα επί της οδού 

 Ρ-3 Μοναστηρίου (πριν το Grand Hotel) -Βρίσκεται δίπλα σε κολώνα ηλεκτροφωτισµού 

-είναι τοποθετηµένη κάθετα στην οδό. 

 Ρ-4 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό -υπάρχει πολύ µικρό  

πεζοδρόµιο που εµποδίζει την διέλευση των  

πεζών-βρίσκεται σε απόσταση  

µικρότερη των 100µέτρων 

 Ρ-5 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση  

των 100µέτρων 

 Ρ-6 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των  

100µέτρων 

 Ρ-7 Λεωφ. ∆εν/µου (γήπεδα 5χ5) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  
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εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

 Ρ-8 Λεωφ. ∆εν/µου (γκαράζ ∆ήµου) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που 

 εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

 Ρ-9 Λεωφ. ∆εν/µου (γκαράζ ∆ήµου) -Είναι κάθετη σε οδό 

-υπάρχει πολύ µικρό πεζοδρόµιο που  

εµποδίζει την διέλευση των πεζών 

 Ρ-10 28ης Οκτωβρίου (γωνία µε Λεωφ. 
∆εν/µου γήπεδο ‘’Κ. Καραµανλή’’) 

Είναι ακριβώς µετά την στροφή από την Λεωφ. ∆εν/µου και 
µπροστά σε είσοδο του δηµοτικού αθλητικού γηπέδου 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

 Ρ-11 28ης Οκτωβρίου (γήπεδο ‘’Κ. 
Καραµανλή’’) 

-Είναι δίπλα σε σήµανση οδικής κυκλοφορίας 

-βρίσκεται δίπλα σε στύλο ηλεκτροφωτισµού – 

είναι σε στροφή δρόµου -βρίσκεται σε  

µικρότερη απόσταση των 100µέτρων 

 Ρ-12 28ης Οκτωβρίου (γήπεδο ‘’Κ. 
Καραµανλή’’) 

-Είναι δίπλα σε σήµανση οδικής 

 κυκλοφορίας και σε στροφή  

δρόµου 

-βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των  

100µέτρων 

 Ρ-13 Ακριτών (γωνία µε 28ης Οκτωβρίου) -Είναι σε διασταύρωση δρόµων,  

ακριβώς δίπλα σε φανάρι και  

σήµανση οδικής κυκλοφορίας 

 Ρ-14 Λαγκαδά (Συµµαχικά νεκροταφεία) Είναι κάθετη σε οδό 

Επειδή όπως διαπιστώθηκε αυτές:  

- έχουν εξέχοντα - εκτεθειµένα σιδερένια µπουλόνια που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα.  

- η θέση τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού και µπορεί να επηρεάσει την ροή 
της κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

- η θέση τους παρεµποδίζει τη θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης  
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- η θέση τους παρεµποδίζει τη θέα των φωτεινών σηµατοδοτών  

- η θέση τους όπως οι διασταυρώσεις, στροφές δρόµων οδικής κυκλοφορίας και τα σηµεία 
διέλευσης πεζών, απαιτεί την προσοχή των οδηγών να είναι τεταµένη, µε αρνητικές συνέπειες 
στην οδική τους συµπεριφορά. 
 

Β). Εγκρίνει την ανάθεση εργασίας αποξήλωσης των παραπάνω παράνοµων διαφηµιστικών, 
τύπου ρακέτας, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου µας, λόγω του ότι ο ∆ήµος µας δεν 
έχει ούτε εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά ούτε και ειδικά µηχανήµατα.  
 

Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 256/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  10 - 7 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


