
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                          Απόσπασμα 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                         Από το πρακτικό της  30-07-2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                              συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 

Αριθ. Απόφασης:  4/2021                                            

 

Θέμα: Καθορισμός  των κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας 

διαφήμισης.  

        

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 30η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 11:00 μετά από την 16280/26-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του 

Ν. 3852/10), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την 

παρ.  5  του άρ. 67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του», για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  

παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) 

Φουκίδης Απόστολος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6) Σουσλόγλου 

Νικόλαος   

Απόντες:  1) Κωνσταντίνου Κυριάκος 2) Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος) 

3) Τσομπανοπούλου Μελίσα (αναπληρωματικό μέλος) 

 

  Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

Επειδή κάθε χρόνο είναι πολλές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη διενέργεια υπαίθριας 

διαφήμισης, λόγω προστασίας του χαρακτήρα του Κοινόχρηστου Χώρου ως χώρου ελεύθερης 

χρήσης του από όλους τους πολίτες, απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό 

των κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας διαφήμισης, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), καθώς και από την 

κείμενη νομοθεσία που παρατίθεται ως εξής: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α’ 57) περί «Κύρωσης του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3534 & 3542/2007. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α’ 224) περί διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3212/2003. 

3. Την Κ.Υ.Α 38110/2002 (ΦΕΚ Β’ 1255) περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης 

πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης 

επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 114) περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

5. Την Κ.Υ.Α. 52138/2003 (ΦΕΚ Β’ 1788) περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, 

προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την 

προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001. 



6. Την αριθμ. Δ17α/01/117/Φ.5.1.1/23-12-2003 (εγκύκλιος 36) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί 

προϋποθέσεις και διαδικασία τοποθέτησης υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης. 

7. Την Κ.Υ.Α. 6636/17-02-2004 (ΦΕΚ Β’ 348) περί ανάρτησης πανό σε όψεις κτιρίων. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

9. Τις διατάξεις της υπ' αρ. YA 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ Β’ 2621), άρθρο 2, υπό τον τίτλο 

«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

10. Την νέα Κ.Υ.Α. 46526/2020 (ΦΕΚ Β’ 3049/22-7-2020) περί ρύθμισης όρων και προϋποθέσεων 

για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001. 

 

 

Σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν. 2946/2001 και με την αρ. 20/40135/10-10-2001 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ισχύει νια τρία έτη και εκδίδεται έως 

την 30η Σεπτεμβρίου καθορίζονται επαρκείς και πρόσφοροι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι, στους 

οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των 

διαφημίσεων.  

 

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα εκδίδονται ύστερα από γνώμη της 

πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Έλεγχου (πλέον Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής με τον Ν. 4030/2011), η οποία παρέχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

αρμόδιου Ο.Τ.Α. ή του Γενικού Γραμματέα που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. το αργότερο δύο μήνες 

πριν τη λήξη των προθεσμιών (μέχρι 31 Ιουλίου). Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει 

αν παραβλάπτεται η αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το 

αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στο αρμόδιο όργανο (31 

Αυγούστου). Αν η Ε.Π.Α.Ε. (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην 

ανωτέρω προθεσμία, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή. 

 

Η Δημοτικό Κοινότητα Μενεμένης την 16/3/2020 έλαβε όμοια Απόφαση με αριθμό 8, την οποία και 

διαβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έλαβε την σχετική Απόφασή της την 28/4/2020, 

με αριθμό 5. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η απόφαση με αριθμό 5/28-4-

2020 της Επιτροπής Ποιότητας θα έπρεπε να διαβιβαστεί στο αρμόδιο όργανο – Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής- και μετά να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως δεν συνέβη, και στις 22-7-

2020 εξεδόθη νέα ΚΥΑ 46526/2020 (ΦΕΚ Β’ 3049/22-7-2020) περί ρύθμισης όρων και 

προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 

2946/2001, στην οποία και πρέπει να προσαρμοστούν οι Αποφάσεις του Δήμου μας.  

 

Επειδή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νέας νομοθεσίας, άρθρο 2, «Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης 

επιτρέπεται να διενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια (διαφημιστικά πλαίσια), τα 

οποία τοποθετούνται στους χώρους που έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης….», 

 

Στη συνέχεια η Κοινότητα Μενεμένης την 10/11/2020 έλαβε νέα όμοια Απόφαση με αριθμό 25 και την 

ίδια ημέρα η Κοινότητα Αμπελοκήπων έλαβε νέα όμοια Απόφαση με αριθμό 26, οι οποίες αμφότερες 

διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έλαβε την σχετική Απόφασή της την 

08/12/2020, με αριθμό 12. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η απόφαση αυτή 



έπρεπε να διαβιβαστεί στο αρμόδιο όργανο – Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής- και μετά να εισαχθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως δεν συνέβη, και στις 19-07-2021 ελήφθη από την Τεχνική Υπηρεσία 

νέα πρόταση περί των θέσεων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, με αποτέλεσμα να 

πρέπει η διαδικασία να κινηθεί από την αρχή με νέες Αποφάσεις του Δήμου μας.  

 

Για το ανωτέρω θέμα προηγήθηκε σαν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας, η λήψη αντίστοιχων 

αποφάσεων από τις Κοινότητες ως εξής: Κοινότητα Αμπελοκήπων (αριθ. απόφ. 05/2021) και  

Κοινότητα Μενεμένης (αριθ. απόφ. 08/2021).  

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της διαδικασίας (διατάξεις του άρθρου 79 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), και με βάση τις ληφθείσες αποφάσεις των Κοινοτήτων να αποφασίσει σχετικά , 

να γνωμοδοτήσει θετικά και εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο:  

 

Ως προς  τον προτεινόμενο τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η 

λειτουργία υπαίθριας διαφήμισης στην Κοινότητα Αμπελοκήπων καθώς και τις προτεινόμενες 

θέσεις και συγκεκριμένα:  

 

με βάση τις έως τώρα συνήθεις επιλογές και τις ειδικότερες συνθήκες της περιοχής, προτείνονται 

δέκα (10)  Σημεία ως εξής: 

Α) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ: είναι οι θέσεις τις οποίες θα αιτούνται 

οι πολίτες και θα χρησιμοποιούν με αντίτιμο, σύμφωνα με την ετήσια απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου για το ύψος των τελών διαφήμισης.  

1. Στάδιο Αμπελοκήπων (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

2. Πλατεία Δημοκρατίας (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

3. Πλατεία «Γιάννη Ρίτσου» (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

4. Πλατεία «Εμμανουήλ Παππά» (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ 

5. Πάρκο «Πράγκαλη» (28ης Οκτωβρίου με Στεφ. Ελμάζη) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

6. Γυμναστήριο «Ιωάννης Λεμονίδης» ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

 

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: θέσεις τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για την προβολή των 

δράσεών του, καθώς και οι τοπικοί σύλλογοι.  

1. Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

2. Μεγ. Αλεξάνδρου (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

3. Φιλιππουπόλεως με Ελευθερίας (μπροστά στο κτίριο ΚΕΠ) ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

 

 

Ως προς  τον προτεινόμενο τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η 

λειτουργία υπαίθριας διαφήμισης στην Κοινότητα Μενεμένης καθώς και τις προτεινόμενες θέσεις 

και συγκεκριμένα:  

 

με βάση τις έως τώρα συνήθεις επιλογές και τις ειδικότερες συνθήκες της περιοχής, προτείνονται επτά 

(7) σημεία ως εξής: 

 



Α) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ: είναι οι θέσεις τις οποίες θα αιτούνται οι 

πολίτες και θα χρησιμοποιούν με αντίτιμο, σύμφωνα με την ετήσια απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου για το ύψος των τελών διαφήμισης.  

 

1. Ν. Κυριακίδη – πεζόδρομος  (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

2. Ν. Κυριακίδη – με Περικλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

3. Ν. Κυριακίδη – διασταύρωση με Περικλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

4. Ν. Κυριακίδη – τμήμα ανάμεσα στο πεζόδρομο Μ. Αιμιλιανού και Σοφοκλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

5. Ναυάρχου Βότση- πεζόδρομος Δελφων (είσοδος του Πολιτιστικού-ΚΕΠ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ 

 

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: θέσεις τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για την προβολή των δράσεών 

του, καθώς και οι τοπικοί σύλλογοι.  

 

1. Πλατεία κ. Τσομπάνογλου  ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ. 

2. Ελλης Αλεξίου (μπροστά στο ΚΑΠΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

Με μέριμνα του Τμήματος Ελέγχων και Εύρυθμης Λειτουργίας του Γραφείου Εσόδων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας θα γίνεται έλεγχος της κατάληψης του χώρου σύμφωνα με την εκάστοτε 

χορηγηθείσα άδεια (εμβαδό και ημέρες). 

 

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδοθεί ύστερα από γνώμη της 

πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) της οικείας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ή του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το 

οποίο καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 45 του Ν.4030/11) , η οποία 

παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α., που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. (ή του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με 

την παρ.2α του άρθρου 45 του Ν.4030/11) το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών της 

προηγούμενης παραγράφου. (παρ. 2 άρθρο 3 Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8.10.01 τεύχος Α'). 

Για τον λόγο αυτόν η παρούσα Απόφαση πρέπει να αποσταλεί στο ανωτέρω όργανο πριν την 

εισαγωγή της προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79 παρ. 1δ1 

του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1) Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΟΜΟΦΩΝΑ, για τις 

προτεινόμενες θέσεις ως εξής: 

 

-Στην Κοινότητα Αμπελοκήπων: 

 



Α) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ: είναι οι θέσεις τις οποίες θα αιτούνται 

οι πολίτες και θα χρησιμοποιούν με αντίτιμο, σύμφωνα με την ετήσια απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου για το ύψος των τελών διαφήμισης.  

1. Στάδιο Αμπελοκήπων (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

2. Πλατεία Δημοκρατίας (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

3. Πλατεία «Γιάννη Ρίτσου» (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

4. Πλατεία «Εμμανουήλ Παππά» (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ 

5. Πάρκο «Πράγκαλη» (28ης Οκτωβρίου με Στεφ. Ελμάζη) ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

6. Γυμναστήριο «Ιωάννης Λεμονίδης» ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

 

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: θέσεις τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για την προβολή των 

δράσεών του, καθώς και οι τοπικοί σύλλογοι.  

1. Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

2. Μεγ. Αλεξάνδρου (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) 

3. Φιλιππουπόλεως με Ελευθερίας (μπροστά στο κτίριο ΚΕΠ) ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

 

 

-Στην Κοινότητα Μενεμένης:  

 

Α) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ: είναι οι θέσεις τις οποίες θα αιτούνται οι 

πολίτες και θα χρησιμοποιούν με αντίτιμο, σύμφωνα με την ετήσια απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου για το ύψος των τελών διαφήμισης.  

 

1. Ν. Κυριακίδη – πεζόδρομος  (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

2. Ν. Κυριακίδη – με Περικλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

3. Ν. Κυριακίδη – διασταύρωση με Περικλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

4. Ν. Κυριακίδη – τμήμα ανάμεσα στο πεζόδρομο Μ. Αιμιλιανού και Σοφοκλέους (ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). 

5. Ναυάρχου Βότση- πεζόδρομος Δελφων (είσοδος του Πολιτιστικού-ΚΕΠ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ 

 

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: θέσεις τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για την προβολή των δράσεών 

του, καθώς και οι τοπικοί σύλλογοι.  

 

1. Πλατεία κ. Τσομπάνογλου  ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ. 

2. Ελλης Αλεξίου (μπροστά στο ΚΑΠΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

Με μέριμνα του Τμήματος Ελέγχων και Εύρυθμης Λειτουργίας του Γραφείου Εσόδων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας θα γίνεται έλεγχος της κατάληψης του χώρου σύμφωνα με την εκάστοτε 

χορηγηθείσα άδεια (εμβαδό και ημέρες). 

 

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδοθεί ύστερα από γνώμη της 

πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) της οικείας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ή του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το 

οποίο καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 45 του Ν.4030/11) , η οποία 



παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α., που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. (ή του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με 

την παρ.2α του άρθρου 45 του Ν.4030/11) το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών της 

προηγούμενης παραγράφου. (παρ. 2 άρθρο 3 Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8.10.01 τεύχος Α'). 

Για τον λόγο αυτόν η παρούσα Απόφαση πρέπει να αποσταλεί στο ανωτέρω όργανο πριν την 

εισαγωγή της προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

2) Αποστέλλει την απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση 

της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

 

3) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   

   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2021. 

 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          

  

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   

 

  Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  02-08-2021  

    

 

  Ο  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  

 

 

 Αλευρόπουλος Παναγιώτης                                                                                    Μανωλόπουλος Βασίλειος 


