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                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 33 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 13/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΘΕΜΑ: 

“Συμπληρωματικά στοιχεία για προτεινόμενους χώρους υπαίθριας διαφήμισης  ” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, την εικοστή πέμπτη (25η) Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 19:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα 

από την 14895/21-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω τρία (3) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Σαμαράς Νικόλαος 

3. Ασημινάρης Χρήστος 

1.  Ρόκου Άννα 
2.  Βορδός Χρυσοβαλάντης  

 
 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :  
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Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου καλείται με το υπ’ αριθ. 14456/11-08-

2015 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου (σχετικό το υπ’ αριθ. 166/22-07-2015 έγγραφο του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ν. Χαλκιδικής)  να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με 

τους προτεινόμενους χώρους υπαίθριας διαφήμισης που είχε καθορίσει με την απόφαση 2/2015 και 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2946/2001.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 166/22-07-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

Ν. Χαλκιδικής, τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και της ΚΥΑ 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2003 τ. 

Β΄) και  μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Να καταθέσει φωτογραφίες (σε ηλεκτρονική μορφή) και χάρτες των ευρύτερων χώρων 

τοποθέτησης των πινακίδων 

Β. Η μορφή, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των πινακίδων να είναι σύμφωνες με όσα 

καθορίζει η ΚΥΑ 52138/25-11-2003 με θέμα  «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 

προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την 

προβολή εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.» (ΦΕΚ 1788/2003 τ. Β΄).  

Γ. Τίθεται στη διάθεση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Ν. Χαλκιδικής για αυτοψία στα 

προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2015 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 25 Αυγούστου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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