
                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/8-11-2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Aρ. Απόφ.: 26/8-11-2016
 Περίληψη: Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέρ-

γεια υπαίθριας διαφήμισης σε υφιστάμενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών
λεωφορείων στην περιοχή της Δ.Κ. Τριλόφου.

Σήμερα, την 8η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τρι-
λόφου του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας  Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36842/25-10-2016  πρόσκληση της Προ-
έδρου κας Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τρι-
λόφου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 88 του Ν.3852/10.    
Πριν  από την έναρξη της  συνεδρίασης  η  Πρόεδρος  του Δ.Σ.  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  η
νόμιμη απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:
1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος απών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με
υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η  πρόεδρος  μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  εισηγούμενη  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης είπε τα παρακάτω:
Μετά  από  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Θέρμης  καλούμαστε  να
διατυπώσουμε τη γνώμη μας, σύμφωνα με το άρθρ. 84 του Ν.3852/2010, για την εκμίσθωση
κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διενέργεια  υπαίθριας  διαφήμισης  σε  υφιστάμενα  και  νέα
στέγαστρα  στάσεων  αστικών  λεωφορείων,  για  τις  στάσεις  που  βρίσκονται  στις  περιοχές
αρμοδιότητάς μας.

Οι χώροι που προτείνονται σύμφωνα με έρευνα και προδιαγραφές που προσδιορίστηκαν από
αρμόδια όργανα του Δήμου  είναι :

-εκατόν πέντε (105) κοινόχρηστοι χώροι σε στάσεις αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., στους
οποίους είναι τοποθετημένα στέγαστρα αναμονής των επιβατών, και

-σαράντα τέσσερις  (44) κοινόχρηστοι χώροι σε στάσεις αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ.,
προκειμένου να τοποθετηθούν σ’ αυτούς στέγαστρα αναμονής των επιβατών.

Η Νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία είναι η παρακάτω:

-  άρθρ. 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- των άρθρων 192 παρ. 1 και 199 παρ. 2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

-  π.δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας  δημοπρασιών  δι’  εκποίησιν  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  δήμων  και
κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-  ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και
άλλες διατάξεις»



-  κ.υ.α. 52138/2003 (ΦΕΚ 1788 Β) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και
διαδικασίας  τοποθέτησης  ειδικά  διαμορφωμένων  πλαισίων  για  την  προβολή  υπαίθριας
εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του ν. 2946/2001»

-  κ.υ.α. 61818/2004 (ΦΕΚ 1903 Β) «Καθορισμός ειδικότερων όρων, υπό τους οποίους
επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους
και σε στάσεις αναμονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του ν. 3052/2002»

-  ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

-  ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και
κοινοτικού  κώδικα  (π.δ.  323/1989),  δευτεροβάθμιας  τοπικής  αυτοδιοίκησης  (ν.
1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

- ν.  2880/2001  (ΦΕΚ  9  Α)  «Πρόγραμμα  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  για  τη  μεταρρύθμιση  και  τον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»,

-  άρθρ.  11  παρ.  5  του  ν.  2696/1999  (ΦΕΚ  57  Α)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 15 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85
Α) και ισχύει, και

-  υ.α. 40264/4971/2.11.2007 (ΦΕΚ 2201 Β) «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης
ειδικών  προεξοχών  πεζοδρομίου  σε  στάσεις  λεωφορείων  και  οριοδεικτών  σε
διασταυρώσεις»,

Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την
εισήγηση της Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί  υπέρ  της  εκμίσθωσης  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διενέργεια  υπαίθριας
διαφήμισης σε υφιστάμενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων, όπως αυτές
αναφέρονται  στο  συνημμένο  πίνακα  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  στην  περιοχή
αρμοδιότητας  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Τριλόφου  του  Δήμου  Θέρμης,  με  δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Η συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/8-11-2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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