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ΑΔΑ: ΩΤ35ΩΞΜ-ΙΟΑ

Reason:

Location: Athens
της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε
στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
Όνομα
Α/Α
Επίθετο
Όνομα
1
Σιμώνης
Ιωάννης
10
Λιόντας
Γεώργιος
2
Βορδός
Χρήστος
11
Καραφουλίδης
Αναστάσιος
3
Ζούνη
Στέλλα
12
Κανταράς
Αναστάσιος
4
Ματέας
Γεώργιος
13
Παπούλιος
Ιωάννης
5
Κυριάκου
Ιφιγένεια
14
Λαφαζάνης
Βασίλειος
6
Κοντογιώργης
Δημήτριος
15
Πάνος
Ιωακείμ
7
Σιδέρης
Νικόλαος
16
Τσινάς
Αργύριος
8
Σαράντη
Μαρία
17
Χριστιανού
Αγγελική
9
Λακρός
Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Βασιλάκης
4
Δέας
5
Δημητριάδης
6
Φυλαχτός
7
Γκλάβας
8
Ματθαίου
9
Ξάκης
10
Ζιούπου

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Αθανάσιος
Παύλος
Χρήστος
Χρήστος
Γεώργιος
Αθανάσιος
Ιωάννης
Άννα

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
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης και ο
Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης των
ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 24ο

Λήψη απόφασης για προτεινόμενους χώρους υπαίθριας
διαφήμισης στον Δήμο Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης :353
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 24ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε:
«Ζητήθηκαν από τα Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου οι
προτάσεις τους για χώρους υπαίθριας διαφήμισης προκειμένου να καθοριστούν χώροι τοποθέτησης
διαφημιστικών πλαισίων.
Μεταξύ άλλων στο άρθρο 3 με τίτλο: «Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια
διαφήμιση» του Νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001, Τ.Α’), «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες
δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι: «Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η
υπαίθρια
διαφήμιση
1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤ .Α.) α' βαθμού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά τους,
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επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά
διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων της περιπτώσεως αα', της παρ. 2 του άρθρου
1. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται
υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία
επόμενα έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή
υπαιθρίων διαφημίσεων. Η μη έκδοση της απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, συνιστά
σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 184 του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα. (Π.Δ. 410/1995 ΦΕΚ Α' 231).
2. Οι αποφάσεις της προηγουμένης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Έλεγχου (ΕΠΑΕ) της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, η οποία παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α, που απευθύνεται στην ΕΠΑΕ1 το αργότερο δύο (2)
μήνες πριν την λήξη των προθεσμιών της προηγουμένης παραγράφου. Η ΕΠΑΕ 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 των προθεσμιών της προηγουμένης
παραγράφου. Αν η ΕΠΑΕ δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην ανωτέρω προθεσμία οι αποφάσεις της
προηγουμένης παραγράφου, εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή».
Με το υπ’ αριθμ 12140/01-07-2015 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου αποστάλθηκαν οι
αποφάσεις των Τ.Σ. προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ν. Χαλκιδικής προκειμένου να ζητηθεί η
σχετική γνωμοδότηση του. Με το υπ’ αριθμ 166/22-07-2015 έγγραφο του το Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής (ΑΠ Δήμου Πολυγύρου: 13786/28-07-2015) ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία. Με
έγγραφο του (14456/11-08-2015,) ο Δήμος διαβίβασε το σχετικό αίτημα του Συμβουλίου στα Τοπικά
Συμβούλια. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια συλλέχθηκαν και παραδόθηκαν στη γραμματεία του
Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής στις 16/09/2015 τα παρακάτω στοιχεία (επισυνάπτονται):
«1.Αποφαση του ΤΣ Ταξιάρχη με τις προτεινόμενες τοποθεσίες για διαφημιστικά μέσα.
Επιπλέον επισυνάπτουμε φωτογραφίες (σε έντυπη μορφή), για τη θέση « Κεραμίδι» και την είσοδο του
χωριού κάτω από τον οικισμό «Δρυάδες» καθώς επίσης δύο απεικονίσεις των χώρων υπαίθριας
διαφήμισης (αεροφωτογραφίες).
2. Την υπ’ αριθμ 33/2015 απόφαση του ΤΣ της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου. Επιπλέον
επισυνάπτουμε απεικονίσεις χώρου υπαίθριας διαφήμισης στις θέσεις: α) Αγροτική Τράπεζα Πολύγυρο,
β) Ανατολική είσοδος Πολυγύρου, γ) Δυτική Είσοδος Πολυγύρου, δ) Νότια Είσοδος Πολυγύρου. Οι
φωτογραφίες των παραπάνω τοποθεσιών, βρίσκονται στο ηλεκτρονικό μέσο που επισυνάπτεται, στο
φάκελο: ‘’Φωτογραφίες Πολύγυρος’’. Επειδή το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Πολυγύρου δεν
έλαβε υπόψη την περιοχή Γερακινής και Καλυβών και επειδή ήδη υπάρχει διαφήμιση εκεί προς την
περιοχή του Kuda Hura και στην περιοχή των Καλυβών έχει εκεί που είναι το δημοτικό parking, θα
πρέπει και αυτοί οι δύο χώροι να καθοριστούν ως χώροι διαφήμισης συν αυτές τις προτάσεις που έχει
κάνει το τοπικό για ανάρτηση πινακίδων διαφημιστικών όλων των επιχειρήσεων και σε είσοδο και σε
έξοδο. Είναι αίτημα των πολιτών, των συμπολιτών μας και στη Γερακινή και στις Καλύβες και
προτείνω να το ενσωματώσουμε στην εν λόγω απόφαση
3. Την υπ’ αριθμ 5/2015 απόφαση του Τ.Σ. Μεταμόρφωσης. Τοπογραφικές αποτυπώσεις των
τεσσάρων προτεινόμενων θέσεων (4), φωτογραφίες των οποίων βρίσκονται στο ηλεκτρονικό μέσο που
επισυνάπτεται, στο φάκελο: ‘’φωτογραφίες Μεταμόρφωση’’.
4. Την υπ’ αριθμ 81/2014 απόφαση του Τ.Σ. Ορμύλιας. Επιπλέον επισυνάπτουμε απεικονίσεις
χώρου υπαίθριας διαφήμισης στις θέσεις: α) Τμήμα Συνοριακής (Τ.Κ. Βατοπέδι), β) Φιλίππειο Hotel, γ)
Γήπεδο, Πάρκο, ΚΑΠΗ. Οι φωτογραφίες των παραπάνω τοποθεσιών, βρίσκονται στο ηλεκτρονικό
μέσο που επισυνάπτεται, στο φάκελο: ‘’φωτογραφίες Μεταμόρφωση’’.
5.Την υπ’ αριθμ 41/2014 απόφαση του ΤΣ Γαλάτιστας. Επισυνάπτονται επίσης δύο χάρτες
(κατόψεις) των προτεινόμενων διασταυρώσεων φωτογραφίες των οποίων βρίσκονται στο ηλεκτρονικό
μέσο που επισυνάπτεται, στο φάκελο: ‘’φωτογραφίες Γαλάτιστα’’.
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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
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Τέλος όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούνται σχετικά με των «ακριβή
σχεδιασμό των πινακίδων….» τους επισυνάψαμε την ΚΥΑ 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/02-12-2003,
Τ. Β), όπου και στο άρθρο 4 αναφέρονται οι επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη διαφημιστικών.
Έως και σήμερα δεν έχει έρθει καμιά απάντηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».
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, τις παραπάνω αποφάσεις των
συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και μετά από διαλογική συζήτηση,
Απο φασ ί ζ ει

Ομόφωνα

Καθορίζει τους χώρους τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων (υπαίθριας
διαφήμισης) όπως παρακάτω:
1. στην Τ.Κ. Ταξιάρχη, τη θέση « Κεραμίδι» και την είσοδο του χωριού κάτω από τον
οικισμό «Δρυάδες».
2. Στην Δ.Κ. Πολυγύρου, τις θέσεις: α) Αγροτική Τράπεζα Πολύγυρο, β) Ανατολική
είσοδος Πολυγύρου, γ) Δυτική Είσοδος Πολυγύρου, δ) Νότια Είσοδος Πολυγύρου, ε)
την περιοχή του Kuda Hura στην περιοχή των Καλυβών και εκεί που είναι το
δημοτικό parking, στην είσοδο και στην έξοδο των Καλυβών και της Γερακινής.
3. στην Τ.Κ.. Μεταμόρφωσης τις θέσεις: α) Κεντρικό Πάρκο Μεταμόρφωσης, β) μία θέση
στην είσοδο του δρομίσκου που βρίσκονται τα ξενοδοχεία «OLYMPIC BIBIS» και
«AMARI», γ) μία θέση απέναντι από την νοτιοανατολική γωνία της περίφραξης του
Δημοτικού Σχολείου, δ)μία θέση στην πρώτη μπάρα, πριν από το ξενοδοχείο « BLUE
DOLPHIN»
4. στην Δ.Κ. Ορμύλιας, τις θέσεις: α) Τμήμα Συνοριακής (Τ.Κ. Βατοπέδι), β) Φιλίππειο
Hotel, γ) Εθνικό Στάδιο, δ) Πάρκο (πεύκα), ε) μπροστά από ΚΑΠΗ.
5. στην Δ.Κ. Γαλάτιστας, τις δύο εισόδους της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 353/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 23-10-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

