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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 16 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 351/2015 

       ΘΕΜΑ: Επιβολή και καθορισµός προστίµου και εξόδων αποξήλωσης για παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση 
στην Επιχείρηση «STAGE CLUB». 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15474/11 -11 -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, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς.  
 
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, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι  
 

Έχοντας  υπ’  όψη  µας: 
 

1. Το  υπ΄ αριθµό  15023/03-11-2015  έγγραφο του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του 
∆ήµου µας µαζί µε την από 02-11-2015 έκθεση αυτοψίας παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων 
της ίδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφηµιστικών αφισών σε 
τρεις στύλους ηλεκτροφωτισµού, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου (ρεύµα δυτικής εισόδου 
Θεσσαλονίκης), στις οποίες προβαλλόταν διαφήµιση του κέντρου διασκέδασης µε την επωνυµία 
«STAGE CLUB»  (ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ) και διεύθυνση καταστήµατος ∆ηµοσθένους 
5, ΤΚ  54624, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 998673530, ∆.Ο.Υ. B΄ 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 
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άρθρο 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 ∆ηµάρχου. 
4. Το άρθρο 8 του Ν 2946/2001 σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι το πρόστιµο επιβάλλεται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναλόγως µε τις περιστάσεις και ανέρχεται από 1.467,35 
€ και µέχρι 29.347,03 €. 
 
                       ΚΑΛΕΙΤΑΙ   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
 
Για την επιβολή και καθορισµό:  
Α). προστίµου  ( άρθρο 11 του Ν 2696/1999, άρθρα 2, 8 και  9 του Ν 2946/2001στο κέντρο 
διασκέδασης µε την επωνυµία «STAGE CLUB» (ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ) και  διεύθυνση 
καταστήµατος ∆ηµοσθένους 5, ΤΚ  54624, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 998673530, ∆.Ο.Υ. B΄ 
Θεσσαλονίκης για παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση µε διαφηµιστικές αφίσες πάνω σε τρεις στύλους 
ηλεκτροφωτισµού, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου (ρεύµα δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης) , 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµό 15023/03-11-2015  έγγραφο  του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του 
∆ήµου µας, την έκθεση αυτοψίας από 02/11/2015  του ίδιου γραφείου καθώς επίσης και το από 
06/11/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς το Τµήµα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος που 
αφορά την αποξήλωση αφισών της παραπάνω εταιρίας. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 180/2015 απόφαση της Ο.Ε.  
 
                                                               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 «STAGE 
CLUB»  (ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ) και  διεύθυνση καταστήµατος ∆ηµοσθένους 5, ΤΚ  
54624, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 998673530, ∆.Ο.Υ. B΄ Θεσσαλονίκης για παράνοµη υπαίθρια 
διαφήµιση µε διαφηµιστικές αφίσες πάνω σε τρεις στύλους ηλεκτροφωτισµού, επί της οδού 
26ης Οκτωβρίου (ρεύµα δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης) , σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµό 15023/03-
11-2015  έγγραφο  του Γραφείου Εσόδων (Ελέγχων) του ∆ήµου µας, την έκθεση αυτοψίας από 
02/11/2015  του ίδιου γραφείου καθώς επίσης και το από 06/11/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας µας 
προς το Τµήµα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος που αφορά την αποξήλωση αφισών της 
παραπάνω εταιρίας.  
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 351/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 17 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


