
Σελίδα 1 από 6 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 21:50. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 10016 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

132/2020 
από το πρακτικό της 12ης/ 05.10.2020 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα   1ο : Καθορισμός χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9892/01.10.2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου 

και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κορδίλας Δημήτριος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σωτηρίου Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τσιαγκάλης Νικόλαος 25. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Κασίδας Ιωάννης  

 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δήμητρας και Μαρμαρίνης. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα   1ο : Καθορισμός χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

  

Στο άρθρο 75 του Ν.3463/06 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι αρμοδιότητες των Δήμων και 

Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:….….γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων 

και των Οικισμών, στον οποίο  περιλαμβάνεται, ιδίως:….….6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση 

πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς  και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών 

κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης  διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

στο πλαίσιο της κείμενης  νομοθεσίας.» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  

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. 

 

Στο άρθρο 3 του Ν.2946/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: 

«1. 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 που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο 

καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 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 Περιφέρειας μέχρι τη λήξη 

του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση 

κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Η μη έκδοση της 

απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την 

έννοια της παρ. 2 του άρθρου 184 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 

Α΄).[Β2][Β3] 

2. Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 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. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η 

αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη 

των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου. Αν η Ε.Π.Α.Ε. δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην 

ανωτέρω προθεσμία, οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή. 

3. Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των χώρων που αναφέρονται στην παρ. 1 για υπαίθρια διαφήμιση, 

ανήκει στον Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκμίσθωση ακινήτων 

των Δήμων και Κοινοτήτων.  

Εφόσον η παραχώρηση της χρήσης γίνεται σε συνδυασμό με την ανάληψη εκ μέρους του μισθωτού της 

υποχρέωσης προμήθειας ειδών ή της παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο ή την Κοινότητα, τότε εφαρμόζονται 

αντίστοιχα και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄) και 346/1998 (ΦΕΚ 230 

Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εάν η προέχουσα παροχή είναι η προμήθεια ειδών ή η παροχή 

υπηρεσιών. 
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Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την παραχώρηση χώρων για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης στους χώρους και τα οχήματα που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, 

εάν ο φορέας που προβαίνει στην παραχώρηση υπάγεται στο πεδίο ρύθμισης των ανωτέρω διαταγμάτων. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 

ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

4. Η αρμοδιότητα καθορισμού χώρων για την προβολή διαφημίσεων κατά μήκος των εθνικών οδών, εκτός 

κατοικημένων περιοχών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας 

κυκλοφορίας, καθώς και σε χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), ανήκει στον Γενικό 

Γραμματέα Περιφέρειας. Οι χώροι καθορίζονται ύστερα από γνώμη των δευτεροβάθμιων Ε.Π.Α.Ε. και γνώμη 

της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) ή του Οργανισμού 

Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) αντιστοίχως. Η γνώμη του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ζητείται για τον καθορισμό των πιο 

πάνω χώρων σε τμήματα εθνικών οδών που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο 

όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των 70 χιλιομέτρων την ώρα. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

εφαρμόζονται αναλόγως και για την έκδοση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου. Προκειμένου για 

εθνική οδό ή τμήμα της ή αυτοκινητόδρομο, τον οποίο εκμεταλλεύεται φορέας άλλος πλην του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., 

αντί της ανωτέρω γνώμης του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ο καθορισμός γίνεται ύστερα από γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης 

της εθνικής οδού ή του τμήματός της ή του αυτοκινητοδρόμου. «Οι ειδικότερες απαγορευτικές διατάξεις» του 

άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 διατηρούνται σε ισχύ. 

5. Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των χώρων κατά μήκος των εθνικών οδών, εκτός κατοικημένων 

περιοχών, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των χώρων των σταθμών 

εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, για υπαίθρια 

διαφήμιση, με την επιφύλαξη εκείνων των οποίων η εκμετάλλευση έχει παραχωρηθεί με σύμβαση 

παραχώρησης από το Δημόσιο σε άλλο φορέα, ανήκει στο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Στις συμβάσεις παραχώρησης που 

συνάπτει το Τ.Ε.Ο. Α.Ε. για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 

προβαίνει στη γενική καθαριότητα του αντίστοιχου τμήματος της οδού και του περιβάλλοντος χώρου, μέχρι τη 

ρυμοτομική γραμμή για τις κατοικημένες περιοχές ή μέχρι και το ακρότατο έρεισμα για τις οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών, με την απειλή ποινικής ρήτρας ή και εκπτώσεως από τα συμβατικά δικαιώματα σε 

περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης. 

6. Η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων σε 

ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, επιτρέπεται μετά από την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 5. 

7. Η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, 

στους χώρους και τα οχήματα της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται μετά από την έκδοση άδειας που 

προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, 

ΦΕΚ 57 Α΄) και της αποφάσεως που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότησή της, εφαρμόζονται και για τις διαφημίσεις 

της παρούσας παραγράφου. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

τοποθέτησης, στους χώρους όπου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης, ειδικά διαμορφωμένων 

πλαισίων για την προβολή τους, η μορφή, το μέγεθος και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται αυτά, «οι 

επιβαλλόμενες αποστάσεις από τη ρυμοτομική γραμμή και το κράσπεδο του πεζοδρομίου, οι επιβαλλόμενες 

αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και την 

τοποθέτηση των πλαισίων αυτών.» Με όμοια απόφαση μπορεί να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών στους 

ανωτέρω χώρους, άλλης μορφής και τεχνολογίας, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και να 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρέχεται 

εξουσιοδότηση στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, να καθορίζει ειδικότερες 

προδιαγραφές, καθώς και ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  

9. Tα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, στα οποία η προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων 

πραγματοποιείται μέσω οθονών οπίσθιου φωτισμού, πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται με την απόφαση 

της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά: 

α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνομία). 

β. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας. 

γ. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων. 

δ. Δυνατότητα διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου (hot spot wi-fi). » 
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Στην εγκύκλιο 20/10135/18.10.2001 του ΥΠΕΣΔΔΑ αναφέρεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν.2946/01 καθιερώνεται δέσμια αρμοδιότητα για την έκδοση, από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, της 

απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι χώροι στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση των 

πλαισίων διαφήμισης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τόσο ποσοτικά (επαρκείς) όσο και ποιοτικά 

(πρόσφορα) κριτήρια. Η επιλογή και ο προσδιορισμός τους επομένως, εναπόκειται, κατ' αρχήν στην 

αξιολογική κρίση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. … Η παράβαση καθήκοντος, εδράζεται πέραν της 

μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του νόμου αυτού και στο γεγονός ότι ο μη προσδιορισμός των χώρων και η 

μη έκδοση της απόφασης, αποστερεί τον ΟΤΑ από μία σοβαρή πηγή εσόδων. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) «Ρύθμιση όρων και 

προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»  

Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια 

(διαφημιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους χώρους που έχουν καθοριστεί για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του 

άρθρου 5 του ν. 2946/2001. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων και οι προδιαγραφές κατασκευής 

τους διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ν. 2946/2001, καθώς και από 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τα επόμενα άρθρο της παρούσας απόφασης. 

 

Στην υπ’ αριθ. 64079/04/11.04.2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αναφέρονται τα σχετικά με την αφαίρεση 

παράνομων υπαιθρίων διαφημίσεων και επιγραφών, όπως επίσης και στο άρθρο 11 του Ν.2696/99 και στο 

άρθρο 2 του Ν.2946/01, ενώ στην εγκύκλιο 36/Δ17α/01/117/Φ.5.1.1/23.12.2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και 

στην υπ’ αριθ. 46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) ΚΥΑ αναφέρονται οι σχετικές προδιαγραφές 

για την τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων.  

 

Σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 45 του Ν.4030/11 με την έκδοση απόφασης συγκρότησης του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα καταργείται η αντίστοιχη ΕΠΑΕ. 

 

Με το υπ’ αριθ.236.627-17/07/2020 έγγραφο, ο Δήμος Αγιάς απέστειλε πρόσκληση στο Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής για χορήγηση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών 

πλαισίων.  

 

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με την υπ’ αριθμ. πράξη 84/5-8-2020 της 8ης Συνεδρίασης γνωμοδότησε 

θετικά στο ανωτέρω έγγραφό μας, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι  γενικές και ειδικές πολεοδομικές 

διατάξεις.  

 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:  

- Τα άρθρα 2 και 3 του Ν.2946/01 

- Την εγκύκλιο 20/10135/18.10.2001 του ΥΠΕΣΔΔΑ 

- Την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων 

για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»  

- 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.3852/2010 

- Την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΣ 78.2020 με θέμα  Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου 

Αγιάς (ΑΔΑ: 6ΝΚ7Ω6Ι-9ΞΒ) 

- Την απόφαση αριθ. 10/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Καθορισμός δημ. K.X. 

προβολής υπαίθριας διαφήμισης  

- Το υπ’ αριθ.: 236.627-17/07/2020 έγγραφο του Δήμου Αγιάς προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για 

τη χορήγηση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων 

- Την υπ’ αριθμ. πράξη 84/5-8-2020 της 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Αρχιτεκτονικής ΠΕ 

Λάρισας 
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σας καλώ να ψηφίσετε σχετικά με: 

Α. Τον καθορισμό των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης (πληροφοριακές/διαφημιστικές) ως ακολούθως: 

Α1  1. Πλατεία Αγιάς  - Αρχή Πεζοδρόμου  

 2. Διασταύρωση Αγιάς  - Μεταξοχωρίου 

 3. Διασταύρωση Αγιάς –Αγιοκάμπου, ΔΕ Μελιβοίας (παραλία στο σημείο του περιπτέρου) 

 4. Κέντρο Βελίκας 

 5. ΚΕΠ Βελίκας 

 6. Πηγές Κόκκινου Νερού 

 7. Λιμάνι Αγιοκάμπου 

 8. Λιμάνι Στομίου 

   

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

Δήμου μας. 

Τα παραπάνω σημεία Α1 και Α2 παρατίθενται αναλυτικά σε απεικόνιση χάρτη - φωτογραφία και 

συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 

 

Β. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων θα τηρεί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ υπ’ αριθ. 

46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης» καθώς και τους όρους της υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΣ 78.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΚ7Ω6Ι-9ΞΒ) με θέμα  

Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Αγιάς. 

  

Γ. Επιπλέον δύναται η δυνατότητα της παραχώρησης 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. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία λήψης της. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/99 (Α΄57): «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 

- τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.2946/01 (Α’ 224): «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες δήμων 

και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 (Α’ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- την υπ’ αριθμ. 46526/2020 (Β΄ 3049) ΚΥΑ: «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης» , 

- την εγκύκλιο 20/10135/18.10.2001 του ΥΠΕΣΔΔΑ 

- την εγκύκλιο 36/Δ17α/01/117/Φ.5.1.1/23.12.2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 

- την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΣ 78.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΚ7Ω6Ι-9ΞΒ) με θέμα:  «Έγκριση Κανονισμού 

υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’  αριθμ. 10/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΡ9Ω6Ι-ΞΗΨ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: 

«Καθορισμός δημ. K.X. προβολής υπαίθριας διαφήμισης», 

- την υπ’ αριθμ. πράξη 84/5-8-2020 της 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Αρχιτεκτονικής ΠΕ 

Λάρισας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία ο Γρηγόριος Καλαγιάς επικεφαλής της παράταξης 

«Δώτιο Πεδίο», καθώς και ο Βασίλειος Σωτηρίου δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» δήλωσαν «Παρών», 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Καθορίζουμε τους δημοτικούς κοινοχρήστους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης (πληροφοριακές/διαφημιστικές) ως ακολούθως: 

Α1. 1. Πλατεία Αγιάς  - Αρχή Πεζοδρόμου  

2. Διασταύρωση Αγιάς  - Μεταξοχωρίου 

            3. Διασταύρωση Αγιάς –Αγιοκάμπου, ΔΕ Μελιβοίας (παραλία στο σημείο του περιπτέρου) 

4. Κέντρο Βελίκας 

5. ΚΕΠ Βελίκας 

6. Πηγές Κόκκινου Νερού 

7. Λιμάνι Αγιοκάμπου 

8. Λιμάνι Στομίου 

   

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

μας. 

 

Τα παραπάνω σημεία Α1 και Α2 παρατίθενται αναλυτικά σε απεικόνιση χάρτη - φωτογραφία και 

συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 

 

Β. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων θα τηρεί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ υπ’ αριθ. 

46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης» καθώς και τους όρους της υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΣ 78.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΚ7Ω6Ι-9ΞΒ) με θέμα  

Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Αγιάς. 

  

Γ. Επιπλέον δύναται η δυνατότητα της παραχώρησης 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. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία λήψης της. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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