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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός χώρων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια 
διαφήµιση στα διοικητικά όρια του ∆ήµου, βάσει της αριθ. 31/2012 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
6.3.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2639/1-3-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.3.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (παρούσα στις 6/3/2013, 
απούσα λόγω ασθενείας στις 11/3/2013) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ    στις 11/3/2013 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 44/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3609/22-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 6 & 11.3.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ στις 6/3/2013 (σε αντικατάσταση 
του απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου 
Πλάτανου)   

 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(παρούσα στις 6/3/2013, απούσα στις 11/3/2013) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Τάφας Ηλίας  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Παπαλουκά Ευτυχία    
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
                                          
   
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την 1η ηµέρα της Συνεδρίασης (6/3/2013) συζητήθηκαν τα θέµατα αριθ. 1, 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17-35, 38 και 39 και κατά τη 2η ηµέρα (11/3/2013) 

τα θέµατα αριθ. 4, 8, 9, 10, 11 (εκ νέου), 16, 19 (εκ νέου), 36, 37, 39 (εκ νέου) 

και 40. Αποσύρθηκαν τα θέµατα αριθ. 3, 19, 31, 32 και 40-49. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση και 

επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 12ου θέµατος της Η.∆. 
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• Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 12ο θέµα της Η.∆. την 1η ηµέρα  και στο 

19ο θέµα την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση (1η 

ηµέρα), ενώ ήταν παρών την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος ήταν παρών σε όλη την 1η ηµέρα, ενώ προσήλθε στη Συνεδρίαση 

της 2ης ηµέρας στο 19ο θέµα της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 31ου θέµατος της Η.∆. (6/3), ενώ ήταν παρών σε όλη την 2η ηµέρα (11/3) 

• Οι κ.κ.  Σ.Κοσµά, Α.Παπανίκα και Φ.Νικολόπουλος  ήταν παρόντες µόνο την 1η ηµέρα 

της Συνεδρίασης (6/3/2013), ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος µόνο την 2η (11/3/2013). 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος απεχώρησε στο 5ο θέµα της Η.∆. (6/3/2013) και δεν προσήλθε στις 

11/3/2013. 

• Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.∆ηµακόπουλος ήταν παρόντες σε όλη την 1η 

ηµέρα της Συνεδρίασης, ενώ απεχώρησαν κατά την 2η ηµέρα πριν την ψηφοφορία επί 

του 39ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στο 39ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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39ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 39ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 13934/5-12-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 31/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 31/2012 

                                                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                    

« Καθορισμός χώρων στους οποίους επιτρέπεται η 

υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας. 
»»

                                                          

                        

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο δημοτικό κτήριο επί της οδού Αχαρνών 464 σήμερα στις 

27 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄ αριθ. 

11502/24-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδημάρχου και Προέδρου αυτής κου 

Δημητρίου Κανταρέλη, 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. 

Ανδρέα Τσιαντή με βαθμό Γ΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Κανταρέλης, Πρόεδρος, 2) Σωτήριος Κοσκολέτος, 3) Αγανίκη 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου, 4) Ειρήνη Σιμιγδαλά, 5)  Αδαμάντιος Παΐδας, 6) 

Φώτης Νικολόπουλος, 7) Ελευθέριος Πλάτανος, 8) Δανάη Ευα Γκούμα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Ευτυχία Παπαλουκά 

 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως, είπε :  

 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΗΓ-3ΞΔ



 6 

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 

έχουμε λάβει τις (γ) και (δ) σχετικές απαντήσεις  (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’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 3/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος 

κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των 

άρθρων 73 παρ 1.Β.v και 75 του Ν. 3852/10, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7983/27-06-12 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με το θέμα του καθορισμού χώρων στους οποίους 

επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας 

Χαλκηδόνας τα εξής : 

 

1. Επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα σημεία που 

αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας.  

2. Την αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων από όλα τα σημεία στα οποία 

σήμερα βρίσκονται παράνομα τοποθετημένες. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2012 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη υπενθυµίζοντας τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2946/01 
είπε τα εξής : 

 

«Ο καθορισµός των χώρων γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 

οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του 

ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόµενα έτη. Αν η προθεσµία 

παρέλθει άπρακτη τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της 

Περιφέρειας µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν 

χώροι κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων 

δηµοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφηµίσεων. Η µη έκδοση της 

απόφασης αυτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία συνιστά σοβαρή παράβαση 

των καθηκόντων τους. 

∆εύτερον. Οι αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από 

γνώµη της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 

ΕΠΑΕ η οποία παρέχεται υποχρεωτικά µέσα στην προθεσµία του επόµενου 

εδαφίου, ύστερα από έγγραφή πρόσκληση του αρµόδιου ΟΤΑ που απευθύνεται 

στην ΕΠΑΕ το αργότερο δυο µήνες πριν τη λήξη των προθεσµιών της 

προηγούµενης παραγράφου. 

Εφόσον έχουν παρέλθει όλες οι προθεσµίες που προβλέπει ο Νόµος 2946/2001 

σήµερα δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση για τον καθορισµό των θέσεων καθώς 
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και η έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και της 

ΕΠΑΕ». 

  Τα στοιχεία που µας δίνετε µε την εισήγησή σας έχουν εκδοθεί από το 

2011 και έρχονται σήµερα. Σήµερα όµως δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση γιατί έχουν 

παρέλθει οι προθεσµίες που προβλέπει ο νόµος όπως προανέφερα και απορώ πως 

εισπράχθηκαν το 2012 έσοδα, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση.  

 
Επίσης :  
 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στις προθεσµίες και την ΕΠΑΕ. Ο κ. 
Σ.Κοσκολέτος µίλησε για την απόσυρση του θέµατος το 2011, για την 
αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων στον προσφυγικό οικισµό και τη 
λειτουργία της Ε.Π.Ζ. Ο κ. Σ.Κόντος ζήτησε να ορισθούν οι θέσεις και να 
αποξηλωθούν οι παράνοµες πινακίδες. Ο κ. ∆.Κανταρέλης µίλησε για τις 
απαιτήσεις που θέτει η απόφαση της Ε.Π.Ζ. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ζήτησε 
στοιχεία για τα έσοδα από διαφηµιστικές πινακίδες στον προσφυγικό οικισµό. 
Ο κ. Γ.Καραβίας δεσµεύθηκε να δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσε ότι τάσσεται η ∆ηµ. Σύµβουλος κα Π.Φίλου-
Μαυράκη. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) 
• Τις διατάξεις του Ν. 2946/01 και ιδίως αυτές του άρθρου 3 παρ. 1 αυτού 
• Τις λοιπές αναφερόµενες στην αριθ. 31/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ. διατάξεις 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22  ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ )  
 

1. Εγκρίνει τον καθορισµό χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση 
διαφηµιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφηµίσεων  στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για τα επόµενα τρία (3) έτη από το 
έτος λήψεως της παρούσας, ήτοι από 1/1/2014 έως 31/12/2016 : 

 
Κοινόχρηστους – δηµοτικούς χώρους µε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής 
επιβατών αστικών συγκοινωνιών, των λεωφορειακών γραµµών Ε.ΘΕ.Λ. Β8, Β9, Γ9, 
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024, 421, 604, 724, της γραµµής Χ93, του ΚΤΕΛ, της γραµµής 6 και 3 του 
Η.Λ.Π.Α.Π., της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, των ΤΑΧΙ. 
 
Οι παραπάνω χώροι  σηµειώνονται  ενδεικτικά  στα συνηµµένα Τοπογραφικά 
∆ιαγράµµατα – Χάρτες της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος σε κλίµακα 1:4000. 
 
Επισηµαίνεται ότι η προβολή υπαίθριας διαφήµισης απαγορεύεται στον Παραδοσιακό 
Οικισµό της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του ∆ήµου 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.∆.Ε. και Πολιτισµού 
(Φ.Ε.Κ. 298/ ∆΄/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’ αριθµ. 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». 
 
 
2. Εγκρίνει την αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων από όλα τα σηµεία στα 

οποία σήµερα βρίσκονται παράνοµα τοποθετηµένες. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   44/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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