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Αριθµ. Απόφασης:  175/2013
Αριθµ. Πρακτικού:    13/2013 

Θέµα

στάσεων

ορίων

υπαίθριας

  

Σήµερα 07/10/2013 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 15614/03-10-2013
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
  
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                   5. Θεοχαρούδης

2. Γεννηµατάς Ιωάννης               6 Καρίκας

3 Ορφανίδου Στυλιανή.               7. Αβραµίδης

4. Καραγιαννίδου Αναστασία        
 
Απόντες 
1. Καϊκατζάνη Μαρία    4. Καλτσογιάννη

2 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
3 Πάντσης Θωµάς.                        
 

                  Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο 
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών
εξής: «Έχοντας υπόψη μας την υπ΄ αριθμό 

σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν τα σημεία προβολής υπαίθριας διαφήμισης και 
συγκεκριμένα στα στέγαστρα 
λεωφορείων, εντός των ορίων 
2946 «Υπαίθρια διαφήμιση», ο Δήμος μας πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εκμίσθωσης 

των παραπάνω. 
 
Γι αυτό καλείται η δημοτική κοινότητα να 
πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωση των σημείων  προβολής υπαίθριας  διαφήμισης 
παρακάτω στέγαστρα των στάσεων αναμονής των αστικών 

εντός των ορίων της δημοτικής κοινότητας Αμπελοκή
 

A/Α Κωδικός 
ΟΑΣΘ 

∆/νση 

2  Μεγάλου Αλεξάνδρου  

(στο ύψος απέναντι 

από την οδό Θερίσσου)

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

               Απόσπασµα
    Από το πρακτικό
               της

Θέµα: Γνωµοδότηση περί της έγκρισης εκµίσθωσης
στάσεων αναµονής των αστικών και υπεραστικών

ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων

υπαίθριας διαφήµισης. 

∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

.                   5. Θεοχαρούδης Θεοχάρης          
               6 Καρίκας Χρήστος  
.               7. Αβραµίδης Μωυσής  

Καλτσογιάννη Γεωργία  

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

 θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
Οικονοµικών Υπηρεσιών- Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου

ην υπ΄ αριθμό 326/16-9-2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν τα σημεία προβολής υπαίθριας διαφήμισης και 
συγκεκριμένα στα στέγαστρα των στάσεων αναμονής των αστικών και 

 του Δήμου μας, σύμφωνα με την παρ. 1, 
», ο Δήμος μας πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εκμίσθωσης 

Γι αυτό καλείται η δημοτική κοινότητα να γνωμοδοτήσει-εγκρίνει
εκμίσθωση των σημείων  προβολής υπαίθριας  διαφήμισης 

των στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών 

εντός των ορίων της δημοτικής κοινότητας Αμπελοκήπων, για την τριετία 2013

Κωδ. 
Χάρτη 

Όνοµα στάσης Στέγαστρο

Μεγάλου Αλεξάνδρου  

(στο ύψος απέναντι 

από την οδό Θερίσσου) 

  ΝΑΙ 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 07/10/2013 

έγκρισης εκµίσθωσης στεγάστρων των 
υπεραστικών λεωφορείων, εντός των 
Αµπελοκήπων, για την προβολή 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
του ∆ήµου µας, η οποία έχει ως 

2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν τα σημεία προβολής υπαίθριας διαφήμισης και 
των στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών  

, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 3, του Ν 
», ο Δήμος μας πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εκμίσθωσης 

εγκρίνει  την με διαδικασίες 
εκμίσθωση των σημείων  προβολής υπαίθριας  διαφήμισης  στα  

και υπεραστικών λεωφορείων, 

πων, για την τριετία 2013-2016:  

Στέγαστρο Παρατηρήσεις 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΤΑΣΗ) 

∆Κ Αµπελοκήπων 



  
3 Γ-04/026 Μεγ. Αλεξάνδρου 7 36 Φιλίππου ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
12 Γ-03/020 Ελ. Βενιζέλου 123 13 Εργατικές Κατοικίες ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
13 Γ-03/026 Ελ. Βενιζέλου  31 Στρατόπεδο ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
14 Γ-03/028 Ελ. Βενιζέλου  54 ∆ηµαρχείο Μενεµένης ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
17 Γ-04/043 Γ. Γεννηµατά 50 88 Γεννηµατά 2 ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
24 Γ-04/044 Καλλιθέας 66 16 Καλλιθέας  1 ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
27 Γ-04/005 Λαγκαδά 161 32 Στροφή Νεάπολης ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
28 Β-04/007 Λαγκαδά 163 72 Συµµαχικά ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
29 Β-04/049 28ης Οκτωβρίου 38 19 Καραµάνογλου ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
30 Β-04/048 28ης Οκτωβρίου 45 18 Καραµάνογλου ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
31 Β-04/047 28ης Οκτωβρίου 75 11 ∆ηµοτ. Πολυιατρείο ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
32 Β-04/046 28ης Οκτωβρίου 78 10 ∆ηµοτ. Πολυιατρείο ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
33 Β-04/044 28ης Οκτωβρίου 93 20 Μεταγωγών ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 

34  28ης Οκτωβρίου 96  Παπαδοπούλου  ΝΑΙ 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΤΑΣΗ) 

∆Κ Αµπελοκήπων 

35 Β-04/045 28ης Οκτωβρίου 110 21 Μεταγωγών ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
36 Β-04/042 28ης Οκτωβρίου 121 8 Γέφυρα ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
37 Β-04/043 28ης Οκτωβρίου 134 7 Γέφυρα ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
41 Γ-04/023 Φιλιππουπόλεως 76 26 Πανταζοπούλου ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
42 Γ-03/023 Φιλιππουπόλεως 107 6 Γευγελής ΝΑΙ ∆Κ Αµπελοκήπων 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο  84 του Ν. 3852/2010 : «Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί 
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για: 
στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 
περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 
 

Για τον λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων επί της ανωτέρω εισήγησης για την εκµίσθωση των 
στεγάστρων εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  

Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόµενη τακτική Συνεδρίαση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας για τη λήψη της τελικής απόφασης.  

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα των άρθρων 81 έως 84 
του Ν. 3852/2010 καλείται να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει 
τη σχετική απόφαση, και µετά από διαλογική συζήτηση, αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω 
εισήγηση και λαµβάνοντας υπόψη και τον Ν.3463/2006 άρθρο 192, 
  

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
Και παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει τη σχετική 
απόφαση, περί της εκµίσθωσης µε τη διαδικασία της πλειοδοτικής δηµοπρασίας, των σηµείων  
προβολής υπαίθριας  διαφήµισης  στα ανωτέρω περιγεγραµµένα στον πίνακα στέγαστρα των 
στάσεων αναµονής των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, εντός των ορίων της δηµοτικής 
κοινότητας Αµπελοκήπων, για την τριετία 2013-2016. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 175/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  08/10/2013         

                        
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                                                      
                                                   

   Κεσόγλου Παύλος 


