
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΚΑΣΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

      ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηο βιβλίο Πρακηικών ηης Γημοηικής Δπιηροπής Γιαβούλεσζης 

ηης 1ης ζσνεδρίαζης έηοσς 2015 

 

 

                                            

           Θέμα: «Διατφπωςη παρατηρήςεων επί τησ αριθμ. 38/2015 απόφαςη τησ Επιτροπήσ 
Ποιότητασ Ζωήσ του Δήμου Ωραιοκάςτρου για την υπαίθρια διαφήμιςη»  

 

    ην Ωξαηόθαζηξν ζήκεξα 22 Θνπλίνπ 2015 εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 21 : 00 ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ. 13576/15 - 6 -2014 πρόσκληση του 

Προέδρου ζε Δεκόζηα ζπλεδξίαζε  ε Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο ζύκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κε παξόληεο ηνπο αθόινπζνπο θνξείο θαη κέιε ( ζε 

ζύλνιν 19 θνξέσλ θαη 09 δεκνηώλ )   .  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  

  

 

  Φορείς – ύλλογοι  ηοσ Γήμοσ - Μέλη ηης  Γημοηική Δπιηροπή 

Γιαβούλεσζης 
 

Α/Α Φορέας – ύλλογος Ονομαηεπώνσμο 

1 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ 

ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΥΟΛΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ   

ΣΗΣΗΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Αναπλ.μέλος 
2. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

 

ΑΡΜΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 
3. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ & ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ 

ΣΑΘΜΩΝ ΩΡ/ΣΡΟΤ 

 

ΚΑΡΠΑΣΖ ΒΑΡΒΑΡΑ 

 
4. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΓΟΞΑ 

ΓΡΤΜΟΤ» 

 

ΣΑΤΡΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 
5. Γ.Α.. ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΜΠΑΣΟ ΑΣΔΡΗΟ του 

ΠΑΥΑΛΖ 

 



6. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

3ΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΜΑΝΟΤΑΚΖ ΜΑΤΡΟΤΓΖ 

 
7. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ « Ο 

ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 

ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

 

ΡΑΦΑΖΛΗΓΟΤ-ΣΟΤΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 
8. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΜΔΛΗΟΥΩΡΗΟΤ 

 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΣΤΛΗΑΝΖ 

 
9. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 

ΗΑΚΩΒΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 
 
 
 
 

     Γημόηες 

 ΠΟΛΙΤΕΣ 
1 ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΟΤ – ΜΖΣΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 

2 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

3 ΚΔΛΔΗΓΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ 

4 ΜΑΣΟΤΚΑΣΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

5 ΠΑΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

     Φορείς  

1 

ΤΛΛΟΓΟ  ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

2 

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 
ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

3 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ & ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

ΩΡ/ΣΡΟΤ 

4 
ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΓΟΞΑ ΓΡΤΜΟΤ» 

5 
Γ.Α.. ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

6 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 3ΟΤ 
ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

7 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ « Ο ΜΔΓΑ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 

8 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔΛΗΟΥΩΡΗΟΤ 

9 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

10 

ΤΛΛΟΓΟ  ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ  3ΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

 
 



 
     Γημόηες 

1 ΑΝΓΡΔΑΝΗΓΟΤ ΟΛΓΑ 

2 ΣΟΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

3 ΓΡΑΜΜΔΝΟΤΓΖ  ΓΡΑΜΜΔΝΟ 

4 ΜΠΑΡΣΕΑ ΤΜΔΩΝ 

 

      

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ αξάληεο Σύπνπ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ . 

 

Σν κέινο ηεο Επηηξνπήο Μαηζνπθαηίδεο Θεόδσξνο πξόηεηλε θαη ηε ζπδήηεζε 

ηεζζάξσλ ( 4) ζεκάησλ εθηόο Ηκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε :  

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ   

ηελ ιεηηνπξγία ή θαηάξγεζε ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο   

ηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ γεπέδσλ  

ηελ δηαρείξηζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

Αθνινύζσο ηα  κέιε νκόθσλα απνδέρζεθαλ ηε ζπδήηεζε ηνπο  .  

 

Εηζεγνύκελνο ν Δήκαξρνο ( Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο)  ην 2
ν
 ζέκα ηεο Ηκεξήζηαο 

Δηάηαμεο  είπε  όηη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο θαη λα 

γλσκνδνηήζνπλ επί ηεο αξηζκ. 38/2015 απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε. 

 

Η παξαπάλσ απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ απνηειεί  ζρέδην 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ςφμφωνα με τα αρκρ. 79 & 82 

του Ν. 3463/2006 (αρκρ. 73 παρ. 1Β Ν. 3852 /10) γηα ην θαζεζηώο ηεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ θαη δηακνξθώζεθε θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ & Ρύζκηζεο Εκπνξηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρόιεζεο .  

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζε γεληθέο γξακκέο, ζην αντικείμενο του 

προτεινόμενου κανονιςμοφ, το Νομικό πλαίςιο τισ Κατθγορίεσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ, ςτουσ  

Χώρουσ ςτουσ οποίουσ απαγορεφεται θ υπαίκρια διαφιμιςθ το κακεςτώσ  παραχώρθςθσ 

χώρων για τθν προβολι δραςτθριοτιτων ςε νομικά πρόςωπα , τισ Προδιαγραφζσ καταςκευισ 

των διαφθμιςτικών πλαιςίων για τθν προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ,  το δθμοτικό τζλοσ 

διαφιμιςθσ και τισ εξαιρζςεισ – απαλλαγζσ από αυτό , τισ  Διοικθτικζσ και Ποινικζσ Κυρώςεισ .  

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηα παξηζηάκελα κέιε ηεο Δεκνηηθήο 

Επηηξνπήο Διαβούλευσης θαη δηαηππώζεθαλ  νη αθόινπζεο  πξνηάζεηο :  
Σο μζλοσ τθσ Επιτροπισ κ. Σςιτιρίδθσ ,  πρότεινε να περιλθφκεί ςτον ςυηθτοφμενο κανονιςμό 

τθσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ , θ δυνατότθτα χριςθσ  ςε ιδιόκτθτουσ χώρουσ πλαςτικοφ υλικοφ ( 

μουςαμάσ) για διαφιμιςθ  , αντί πινακίδων , με ςκοπό να αποφευχκοφν οι μεγάλεσ δαπάνεσ . 

Ο Πρόεδροσ  απαντώντασ είπε ότι κα υπάρχει ςε κάκε περίπτωςθ ςχετικι ζγκριςθ και αν δεν 

υπάρχει αντίρρθςθ να περιλθφκεί  θ παραπάνω δυνατότθτα ςτον Κανονιςμό .  



Σο μζλοσ Ματςουκατίδθσ Θ. είπε ότι υπάρχει εκτεταμζνο πρόβλθμα αφιςορφπανςθσ  και το 

ηιτθμα είναι , μετά τθν μθ λειτουργία τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ ςτο Διμο , ποιοσ κα 

επιβάλλει το Κανονιςμό .  

Ο Πρόεδροσ είπε ότι κα οριςτοφν υπάλλθλοι για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ 

και υπαίκριασ διαφιμιςθσ .   

 

Σα Μέιε ηεο Επηηξνπήο αθνύ άθνπζαλ ηα παξαπάλσ θαη κεηά από ηηο απαληήζεηο πνπ 

έιαβαλ κα κατακζτουν τισ παρατθριςεισ και τισ προτάςεισ τουσ όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται 
παραπάνω επί τθσ αρικμ. 38/2015 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου 

Ωραιοκάςτρου για το ςχζδιο υπαίκριασ διαφιμιςθσ ζην Δεκνηηθό πκβνύιην  γηα ιήςε 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο ςφμφωνα με τα αρκρ. 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (αρκρ. 73 
παρ. 1Β Ν. 3852 /10) 

 

Δγκρίνεηαι η παρούζα και σπογράθεηαι : 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                       ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 

ΑΣΕΡΙΟ ΓΑΒΟΣΗ  

ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

 


