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Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 78

Περίληψη
Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν.2946/2001.

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.9698/17-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Γουναρίδης Στυλιανός
20) Παρτσαλίδου Δέσποινα
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χασάν Ογλού Φερτούν
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Βασιλούδης Ηλίας
7) Τόπ Ισμέτ
3) Μούρκας Χρήστος
8) Τσεγγελίδης Ιωάννης
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
9) Χασάν Ογλού Ορχάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Ενότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Κυριακίδης Αλέξανδρος αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
πριν τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος,
Καρά Αχμέτ, Μυλωνάς Γεώργιος, Φανουράκης Εμμανουήλ, Μπένης Δημήτριος, Γουναρίδης Στυλιανός,
Καμαρίδης Ιπποκράτης και Δημούδη Χρυσούλα αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο δημοτικός σύμβουλος Τριανταφυλλίδης
Κωνσταντίνος αποχώρησε οριστικά πριν τη συζήτηση του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.8667/8-3-2016
εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 2 παρ.1 στ. ζ του Ν.2946/2001 «Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η
υπαίθρια διαφήμιση»: Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους: α. Σε
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς
οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και
στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια, γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες
και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
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δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους, ε. Σε
επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του
Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και
πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, στ. Σε στοές κτιρίων, ζ. Σε
πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής
κυκλοφορίας, 2. Το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.2946/2001 «Γενικοί όροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»:
Η υπαίθρια διαφήμιση γίνεται υποχρεωτικά σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που
κατασκευάζονται με βάση τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση της παρ. 8 του προηγούμενου άρθρου. Τα πλαίσια τοποθετούνται με δαπάνες και φροντίδα είτε
εκείνου που έχει το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσεως του χώρου είτε των διαφημιστικών εταιρειών είτε
των διαφημιζομένων, 3. Το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.2946/2001 «Άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την
τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων»: Για την υπαίθρια διαφήμιση, απαιτείται προηγούμενη άδεια η οποία
χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται
από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους
διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 "Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον
Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 171 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο. Για την
έκδοσή της προηγείται έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα
πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 3, 4. Το άρθρο 8 του Ν.2946/2001 «Διοικητικές κυρώσεις»: 1. Στους
διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται
πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
νόμου αυτού, καθώς και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, 2. Το πρόστιμο
επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η
παράβαση, ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε κατά μήκος
των εθνικών οδών «και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα
εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999,» του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων,
των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται
στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ή, προκειμένου για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας, στο «στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση», 3. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται
από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και επιβάλλεται
αναλόγως με τις περιστάσεις, 4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών μπορεί να
αναπροσαρμόζεται το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου, 5. Πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους επιβάλλεται και σε βάρος των διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που
προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος για την προβολή της, 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), του άρθρου 2
του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και άλλες ειδικές απαγορευτικές διατάξεις
εξακολουθούν να ισχύουν, 6. Το υπ΄αριθμ. 1020/6660/1-γ΄/19-02-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Ξάνθης με το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η υποβολή έκθεσης αρχής για ανάρτηση
διαφημιστικών αφισών σε χώρο που απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση, σε στύλο φωτισμού, στις 13-022016 από τον Λ. Κ. ΤΟΥ Β. (ΑΔΤ: 00 400000), διαχειριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ», 7. Το υπ΄αριθμ. 7184/26-02-2016 έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων με το οποίο ζητείται η έκθεση απόψεων – αντιρρήσεων κατ΄εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.
2 του Συντάγματος, 8. Τις έγγραφες αντιρρήσεις που κατέθεσε εμπρόθεσμα ο διαχειριστής της εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» Λ. Κ. του Β. στην υπηρεσία μας στις 04/03/2016 (αρ.πρωτ:
8242).
Κατόπιν των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη σας τις ανωτέρω έγγραφες αντιρρήσεις και την άποψη της
υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία εισηγείται την επιβολή του διοικητικού προστίμου, παρακαλώ να
εισηγηθείτε, στο συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου στην ανωτέρω
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» , (ΑΦΜ: 00000000) , σύμφωνα με:
 το άρθρο 2 του Ν.2946/01, καθώς διενήργησε υπαίθρια διαφήμιση σε χώρο που απαγορεύεται.
 το άρθρο 4 του Ν.2946/01, καθώς διενήργησε υπαίθρια διαφήμιση σε μέσα (πλαίσια) που δεν είχαν
καθοριστεί βάση κανονιστικών αποφάσεων
 το άρθρο 5 του Ν.2946/01, καθώς δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια διενέργειας υπαίθριας
διαφήμισης και
 το άρθρο 8 παρ.5 του Ν.2946/01, καθώς το πρόστιμο του άρθρου 8 παρ. 3 εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος για την προβολή της.
και επίσης παρακαλώ να καθορίσετε και το ύψος του προστίμου το οποίο μπορεί να ανέρχεται από 1.467,35
€ μέχρι 29.347,03 €, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2946/01.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2,4,5,8 του Ν.2946/01
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,4,5,8 του Ν.2946/01
και τον καθορισμό του ύψους του προστίμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2946/01 με το
ποσό 1.467,35€ σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ για ανάρτηση
διαφημιστικών αφισών σε χώρο που απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση, σε στύλους φωτισμού, στις 13-022016, σύμφωνα με το 1020/6660/1-γ΄/19-02-2016έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης το οποίο
κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης η υποβολή έκθεσης αρχής.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος διότι όπως δήλωσε διαφωνεί με την
επιβολή του εν λόγω προστίμου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσιακίρογλου Σωτήριος και Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

