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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 52/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για τον
καθορισμό των χώρων στους οποίους
επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση στα
διοικητικά όρια του Δήμου».
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις
30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ.
συνήλθε σε
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 13026/10/25-11-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Δημάρχου και Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας ΓαϊτανάΑποστολάκη, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος, 2) Καβακοπούλου-Σταματιάδου
Αγανίκη 3) Κανταρέλης Δημήτριος 4) Παΐδας Αδαμάντιος 5) Παπακώστας
Γεώργιος και 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος 2) Λαζαρίδης Πέτρος 3) Γκούμα
Δανάη-Εύα
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ε.Π.Ζ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10
συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13073/25-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος :
Θέμα : Καθορισμός χώρων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια
διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος
Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 11 του Ν. 2946/01 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/8-10-2001)
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού, περί καθορισμού των κοινοχρήστων
δημοτικών χώρων στους οποίους επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά
διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων και
κατόπιν των υπ’ αριθμ. 11693/14-10-2011 και 11694/14-10-2011 εγγράφων
Δ.Φ.Χ. προς την Ε.Π.Α.Ε. , επί των οποίων δεν έχομε λάβει ακόμη σχετική
απάντηση (άρθρο 3 § 2 του Ν. 2946/01), προτείνουμε ως χώρους για την
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριων
διαφημίσεων :
Κοινόχρηστους – δημοτικούς χώρους με στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων
αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών, των λεωφορειακών γραμμών
Ε.ΘΕ.Λ. Β8, Β9, Γ9, 024, 421, 604, 724, της γραμμής Χ93, του ΚΤΕΛ, της
γραμμής 6 και 3 του Η.Λ.Π.Α.Π., της Δημοτικής Συγκοινωνίας, των ΤΑΧΙ.
Οι παραπάνω χώροι σημειώνονται ενδεικτικά στα συνημμένα Τοπογραφικά
Διαγράμματα – Χάρτες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος σε κλίμακα 1:4000.
Επισημαίνεται ότι η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στον
Παραδοσιακό Οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου
μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2946/01 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/8-10-2001).

Η παραχώρηση και η εν γένει εκμετάλλευση γίνεται υπό τους
περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3542/2007 - Κ.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄/23-3-99), των άρθρων 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 298/ Δ΄/1-4-03), του άρθρου 9
του Ν. 3023/02 (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/25-6-02), του άρθρου 2 του Ν. 2669/98
(Φ.Ε.Κ. 283 Α΄/ 18-12-98), όπως σήμερα ισχύουν και της υπ’ αριθμόν 61818
της 6/23.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1903 Β΄) Κ.Υ.Α. , με την οποία « καθορίζονται
ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε
κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής
επιβατών , κατά τις διατάξεις του Ν.3052/2002 ».
Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη
σχετικής απόφασης, η οποία θα ισχύει για τα επόμενα τρία (3) έτη (άρθρο 3 §
1 Ν. 2946/01). Στη συνέχεια να εισηγηθείτε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852 (Φ.Ε.Κ.
87/Α/07-06-2010).
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Προέδρου, τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, τις λοιπές αναφερόμενες στην
εισήγηση διατάξεις και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αναβάλλει το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
προκειμένου αυτό να μελετηθεί καλύτερα και να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη της
Επιτροπής να ενημερωθούν επί όλων των λεπτομερειών αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Αβραμίκου Αναστασία

