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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 
4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
Α/Α  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ, 
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 
Αριθμός θέματος: 5ο  Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την 

τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων με δημοπρασία 
Αριθμός Απόφασης : 50  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Γεώργιο Γκλάβα, ο οποίος ανέφερε: «Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001, την υπ’ αριθ. 52138/25-11-2003 Κ.Υ.Α. «περί 
καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων 
πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001» οι 
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού  καθορίζουν στα διοικητικά τους όρια επαρκείς και πρόσφορους χώρους στους 
οποίους επιτρέπεται να τοποθετηθούν ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, για την προβολή των διαφημίσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αα’ της παρ. 2 του άρθρου 1 και είναι οι κοινόχρηστοι δημοτικοί 
χώροι.  

    Ο καθορισμός των χώρων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται τρεις 
μήνες πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόμενα έτη. Η διάθεση των εν 
λόγο χώρων γίνεται πάντα με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. 

    Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται έπειτα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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    Η αρχιτεκτονική επιτροπή, ύστερα από αίτηση του Δήμου μας, με το αριθ. Φ 15.2/8928/21-9-
2010 έγγραφο της, μας προτείνει: 
1) Να μην τοποθετούνται διαφημιστικά εντός των οικισμών παρά μόνο στις εισόδους / εξόδους 

των. 
2) Τα διαφημιστικά stand να διέπονται από ενιαίες μορφολογικές προδιαγραφές που κατά το 

δυνατόν να προσαρμόζονται στα τοπικά αρχιτεκτονικά δεδομένα. 
3) Να προσκομίζονται, α) τοπογραφικό της περιοχής εγκατάστασης της πινακίδας, β) 

αρχιτεκτονικά σκαριφήματα (όψεις με διαστάσεις κ.τ.λ.), γ) να τηρείται η σχετική νομοθεσία 
(αποστάσεις ασφαλείας κ.τ.λ.). 

    Συγκεκριμένα για την πόλη του Πολυγύρου προτείνω η τοποθέτηση των διαφημιστικών 
μέσων να γίνεται επί της οδού Ασκληπιού και επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης, καθώς και στις 
εισόδους της πόλης». 

 Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λαφαζάνης: «Όλες οι υπόλοιπες 
διαφημιστικές πινακίδες είναι παράνομες. Ειδικά κάποιες περιόδους, κάποιες περιοχές του Δήμου μας, -
συγκεκριμένα η διασταύρωση Γερακινής-, είναι σε τραγική κατάσταση, καθώς αναρτώνται και 
ιδιωτικές διαφημιστικές πινακίδες και κάποιες που διαφημίζουν κάποιες εκδηλώσεις, ταμπλό, πανό 
κ.λ.π.. Επιτέλους πρέπει να αρχίσει να μπαίνει μια τάξη και σε αυτό. Είναι τραγική η κατάσταση».  
 Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Καταρχήν μιλάτε για μια περιοχή που έχει αρμοδιότητα η 
Περιφέρεια, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Εμείς ως προηγούμενη Νομαρχιακή Διοίκηση είχαμε 
κάθε χρόνο μια εργολαβία και επειδή γνωρίζαμε το πρόβλημα και δεν επενέβαινε ποτέ η Περιφέρεια, 
βάζαμε ένα επιχειρηματία ο οποίος πήγαινε και καθάριζε. Βλέπατε μετά το τέλος Αυγούστου από αρχές 
Σεπτεμβρίου τα καθαρίζανε όλα, αλλά εδώ δεν υπάρχει αρμοδιότητα, δυνατότητα του Δήμου».  
 Ο κ. Λαφαζάνης συμπλήρωσε: «Μπορούμε αν παρέμβουμε κ. Δήμαρχε». 
 Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Θα μπορούσαμε να επιβάλουμε πρόστιμα. Να πάρουμε δηλαδή 
την διεύθυνση και σαν Δήμος να επιβάλουμε πρόστιμα να έχουμε και έσοδα, αλλά δεν έχουμε ούτε 
αυτήν την δυνατότητα. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην Περιφέρεια, η οποία έχει αρμοδιότητες στον 
δρόμο και με τον «Καλλικράτη» όλο το παλιό Νομαρχιακό δίκτυο και όλο το Περιφερειακό πλέον 
ανήκει στην Περιφέρεια. Κάνανε μια αρχή, αλλά μετά σταματήσανε».  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 

2946/2001, την υπ’ αριθ. 52138/25-11-2003 Κ.Υ.Α. «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή 
υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

1. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών μέσων να γίνεται επί της οδού Ασκληπιού και 
επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης, καθώς και στις εισόδους της πόλης. 

2. Τα διαφημιστικά stand να διέπονται από ενιαίες μορφολογικές προδιαγραφές που 
κατά το δυνατόν να προσαρμόζονται στα τοπικά αρχιτεκτονικά δεδομένα. 

3. Να προσκομίζονται, α) τοπογραφικό της περιοχής εγκατάστασης της πινακίδας, β) 
αρχιτεκτονικά σκαριφήματα (όψεις με διαστάσεις κ.τ.λ.), γ) να τηρείται η σχετική 
νομοθεσία (αποστάσεις ασφαλείας κ.τ.λ.). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 50/2011. 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 3 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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