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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης    10  /  20  20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθμ.3/2020  πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

     Σήμερα στις  26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς συνήλθε
σε συνεδρίαση με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’),
μετά από την 22/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γκουντάρα
Αντώνιο  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  5ο.- Καθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων που επιτρέπεται
να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                 
1. Γκουντάρας Αντώνιος
2. Καφετσιούλης Απόστολος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος
4. Μπελιάς Αντώνιος
5. Ντάγκας Νικόλαος
6. Ολύμπιος Αθανάσιο
7. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

Τα πρακτικά (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τηρήθηκαν από το δημοτικό
υπάλληλο Δημηνίκο Αντώνιο.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κ.  Γκουντάρας  Αντώνιος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος  A’):  «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής τους», με τις οποίες ορίζεται ότι:  «1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων
των  πάσης  φύσεως  συλλογικών  οργάνων  των  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  και  των
διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και
της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο  τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». και έθεσε
υπόψη στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής:
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Μας κατατέθηκε  η με  αριθμό πρωτ.4158/20-5-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας  η οποία αναφέρει τα
παρακάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τους κοινόχρηστους,
δημοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΔΚΚ. 

Η απόφαση αυτή είναι κανονιστική και συνεπώς την έκδοση της εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο η επιτροπή ποιότητας Ζωής.

Οι  οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  α΄  βαθμού  καθορίζουν,  στα
διοικητικά όριά τους, επαρκείς  και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον
επιτρέπεται  να τοποθετούνται  ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των
διαφημίσεων  σε  κοινόχρηστους,  δημοτικούς  ή  κοινοτικούς  χώρους  όπως  ορίζεται
στην περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2946/2001. 

Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται
υποχρεωτικά  τρεις  τουλάχιστον  μήνες  πριν  από  τη  λήξη  του  ημερολογιακού  έτους
(δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο) και ισχύει για τα τρία επόμενα έτη. (παρ. 1 άρθρο 3
Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8.10.01 τεύχος Α’)

Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Πολεοδομικού και  Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.)  της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας,  (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)
η οποία παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α., που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. το
αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου.
(παρ. 2 άρθρο 3 Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8.10.01 τεύχος Α’)

Συνεπώς, τα αρμόδια όργανα (δημοτικά συμβούλια)  θα πρέπει να κινήσουν τη
διαδικασία για την έκδοση της απόφασης, συνεκτιμώντας τις προθεσμίες που θέτουν
οι  σχετικές  διατάξεις  στις  συναρμόδιες  υπηρεσίες  (Ε.Π.Α.Ε.)  (ή  Συμβούλιο
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), έτσι ώστε και αυτές να έχουν
τα απαραίτητα κατά την κοινή κρίση χρονικά περιθώρια να παρέχουν τη γνώμη τους,
δοθέντος ότι, εκτιμάται πως, στον κρίσιμο χρόνο, θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν
στις έγγραφες προσκλήσεις όλων των ΟΤΑ που υπάγονται στο χώρο αρμοδιότητάς
τους. (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.20/40135/18.10.2001)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να προτείνουμε τον καθορισμό
χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων για τους οποίους θα ζητηθεί η γνώμη
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και εφόσον αυτή δεν δοθεί εντός της προθεσμίας του
ενός μηνός που θέτει η παρ 2 του άρθρου 3 του ν. 2946/01, μπορεί το Δημοτικό
Συμβούλιο να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και 
 Τα άρθρα 2 και 3 του Ν.2946/01 
 Την εγκύκλιο 20/10135/18.10.2001 του ΥΠΕΣΔΔΑ 
 Την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 52138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’) 
 Την υπ’ αριθ. 64079/04/11.04.2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 
 Το άρθρο 11 του Ν.2696/99 
 Την εγκύκλιο 36/Δ17α/01/117/Φ.5.1.1/23.12.2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
 Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 
 Το άρθρο 73 του Ν.3852/10
σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με :
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Α.  Τον  καθορισμό  των  δημοτικών  κοινοχρήστων  χώρων  για  την
τοποθέτηση  πλαισίων  για  την  προβολή  υπαίθριας  διαφήμισης
(πληροφοριακές/διαφημιστικές) ως ακολούθως:

Α1 1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ-ΑΡΧΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
2. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΜΕΛΟΒΟΙΑΣ
4. ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΙΚΑΣ
5. ΚΕΠ ΒΕΛΙΚΑΣ
6. ΠΗΓΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟΙ
7. ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
8. ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΜΙΟΥ

Α2 Στις πλατείες, σε κοινόχρηστους χώρους και στην είσοδο και έξοδο όλων των
κοινοτήτων του Δήμου μας

Α3 Στα στέγαστρα των στάσεων των ΚΤΕΛ όλων των κοινοτήτων του Δήμου
μας.

Α4  Στα περίπτερα των κοινοτήτων του Δήμου μας.
Α5 Καθώς και στα γήπεδα όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας.

Β.  Η  τοποθέτηση  των  διαφημιστικών  πινακίδων  θα  τηρεί  τις
προδιαγραφές της υπ’αριθμ.52138/2003 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει) καθώς και τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ του Δήμου Αγιάς

Γ. Επιπλέον τούτων προτείνεται η παραχώρηση της διαφημιστικής εκμετάλλευσης
των  αθλητικών  χώρων (  γήπεδα  ποδοσφαίρου)  στους  αθλητικούς  συλλόγους  που
εδρεύουν εκεί. Αντίστοιχα δύναται η παραχώρηση της διαφημιστικής εκμετάλλευσης
σε  κοινόχρηστους  χώρους  (πλατείες  ,  πεζοδρόμια)  κοινοτήτων  σε  πολιτιστικούς
συλλόγους και συναφής συλλόγους της κοινότητας που εδρεύουν εκεί. Και στις δύο
περιπτώσεις η  διαφήμιση θα διενεργείται με ανάληψη ευθύνης προμήθειας από τους
διαφημιζόμενους.

Δ. Την διαβίβαση εγγράφου (αιτιολογημένη έκθεση) από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την διατύπωση γνώμης σχετικά με
τους προτεινόμενους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

H Επιτροπή  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  των  Μελών  της  και  ανταλλαγή
απόψεων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά: 
Α.-  Τον  καθορισμό  των  δημοτικών  κοινοχρήστων  χώρων για  την  τοποθέτηση

πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (πληροφοριακές/διαφημιστικές) ως
ακολούθως:

Α1 1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ-ΑΡΧΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
2. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
3. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΜΕΛΟΒΟΙΑΣ
4. ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΙΚΑΣ
5. ΚΕΠ ΒΕΛΙΚΑΣ
6. ΠΗΓΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟΙ
7. ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
8. ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΜΙΟΥ

Α2 Στις πλατείες, σε κοινόχρηστους χώρους και στην είσοδο και έξοδο όλων των
κοινοτήτων του Δήμου μας
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Α3 Στα στέγαστρα των στάσεων των ΚΤΕΛ όλων των κοινοτήτων του Δήμου
μας.

Α4  Στα περίπτερα των κοινοτήτων του Δήμου μας.
Α5 Καθώς και στα γήπεδα όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας.
Β._ Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων θα τηρεί τις προδιαγραφές της

υπ’αριθμ.52138/2003  ΚΥΑ,  όπως  αυτή  ισχύει)  καθώς  και  τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ του Δήμου Αγιάς

Γ.-  Επιπλέον  τούτων  προτείνεται  η  παραχώρηση  της  διαφημιστικής
εκμετάλλευσης  των  αθλητικών  χώρων  (  γήπεδα  ποδοσφαίρου)  στους  αθλητικούς
συλλόγους που εδρεύουν εκεί. Αντίστοιχα δύναται η παραχώρηση της διαφημιστικής
εκμετάλλευσης  σε  κοινόχρηστους  χώρους  (πλατείες  ,  πεζοδρόμια)  κοινοτήτων  σε
πολιτιστικούς συλλόγους και συναφής συλλόγους της κοινότητας που εδρεύουν εκεί.
Και  στις  δύο  περιπτώσεις  η   διαφήμιση  θα  διενεργείται  με  ανάληψη  ευθύνης
προμήθειας από τους διαφημιζόμενους.

Δ.- Την διαβίβαση εγγράφου (αιτιολογημένη έκθεση) από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την διατύπωση γνώμης σχετικά με
τους προτεινόμενους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2020 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της
Επιτροπής

O Πρόεδρος της Επιτροπής Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής
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