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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2016
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό κοινόχρηστων δημοτικών
χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2017 – 2019.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 28η του μηνός, Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά
την υπ' αριθμ. 10959/23-06-2016 πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά
Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), η
κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Γεωργίου
Αθανάσιος, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Θεοδώρου Αγγελική.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται:
1.Οι διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/8-10-2001) «Υπαίθρια
Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπου στο
άρθρο 3 αυτού «Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση»
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι 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. Ο καθορισμός
γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις (3) τουλάχιστον
μήνες από την λήξη ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία 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. Αν δεν καθοριστούν
χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων,
δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαιθρίων διαφημίσεων. Η μη
έκδοση της απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή
παράβαση των καθηκόντων τους.
2.Η υπ’ αριθμ. 52138/2003 ΚΥΑ Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων -

Πολιτισμού (ΦΕΚ 1788/τ.Β’/2-12-2003), «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων,
προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για
την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001».
3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
όπου στο άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» αναφέρεται ότι η εν
λόγω Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονιστικών
Αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., ενώ στα άρθρα 83 «Αρμοδιότητες
συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» και 84 «Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής
κοινότητας» αναφέρεται ότι οι οικείες κοινότητες προτείνουν στην Ε.Π.Ζ. τους
χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
στην περιφέρειά τους.
4.Οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Β/8-6-2006),
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5.Η υπ’ αριθμ. 290/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που
νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3249/60201/8-11-2013 απόφαση Γ.Γ.Π.Π., με την
οποία καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι για την προβολή υπαίθριας
διαφήμισης για την τριετία 2014 – 2016, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
6.Οι υπ’ αριθμ. 49/2016, 24/2016, 13/2016 και 13/2016 αποφάσεις των
Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και Τ.Κ.
Πισίων, με τις οποίες εισηγούνται τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, ανά
Κοινότητα, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2017 - 2019,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
7.Η από 21/06/2016 σχετική εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου προς την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
8.Η υπ’ αριθμ. 10689/17-06-2016 ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στους
πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή παρατηρήσεων - προτάσεων από
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων
δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την τριετία 2017 – 2019, προ της
εισαγωγής του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ώστε να εισηγηθεί το θέμα
στο Δ.Σ., μαζί με τα αποδεικτικά δημοσίευσής της.
9.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, σχετικά με το
εν λόγω θέμα, από ενδιαφερόμενους.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της,
Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό κοινοχρήστων
δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2017 – 2019, σύμφωνα με
τις υπ΄αριθμ. 49/2016, 24/2016 και 13/2016 αποφάσεις των Συμβουλίων των Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας αντίστοιχα καθώς και την
υπ΄αριθμ. 13/2016 όμοια του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων και την από 21-06-2016
εοσήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
του Δήμου ως ακολούθως :
Α. Με την υπ΄αριθμ. 49/2016 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας οι προτεινόμενοι χώροι που εμπεριέχονται στις κατωτέρω
περιοχές , τμήματα οδών και οικισμούς είναι :

1. Περιοχή Ισθμού, και στο τμήμα που περικλείεται από την Επαρχιακή οδό
Λουτρακίου-Περαχώρας, από το Συνεδριακό Κέντρο, έως και την Γέφυρα
Ισθμού .
2. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας , από
το Συνεδριακό Κέντρο μέχρι την συμβολή της με την σιδηροδρομική
γραμμή ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα).
3. Στην Κεντρική λεωφόρο της πόλεως Λουτρακίου από
την
σιδηροδρομική γραμμή
( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι
την εκκλησία Αγ. Γεωργίου.
4. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα ανατολικά της Κεντρικής Λεωφόρου
από την σιδηροδρομική γραμμή ( Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι
τα φυσικά λουτρά.
5. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα δυτικά της Κεντρικής
Λεωφόρου από την σιδηροδρομική γραμμή ( Πρώην εργοστάσιο
Θρουβάλα),μέχρι το Ο.Τ. 109.
6. Παραλία και επί της παραλιακής οδού Λ. Ποσειδώνος μέχρι την
βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας .
7. Στην ευρύτερη περιοχή Ποσειδωνίας,από την βυθιζόμενη γέφυρα της
Ποσειδωνίας, έως πρώην εργοστάσιο ρετσινιού .
8. Στις ευρύτερες περιοχές εκτός σχεδίου ανατολικά της πόλης του
Λουτρακίου(
Άσπρα
Χώματα
,
Καρμπουνάρι,
Κατουνίστρα
Κλεφτόραχη,Χαρβάτι,κ.λ.π.).
9. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Λουτρακίου – Περαχώρας από την
εκκλησία Αγίου Γεωργίου έως την Τριγωνική Πλατεία Περαχώρας (έναντι
ναού Αγ. Κων/νου)
10. Εντός σχεδίου πόλης περιοχής Περαχώρας.
11. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Περαχώρας –Λίμνη Βουλιαγμένης ,
από το γήπεδο Περαχώρας μέχρι την είσοδο της Λίμνης Βουλιαγμένης .
12. Στην ευρύτερη περιοχή Βουλιαγμένης ,εξαιρουμένου του αρχαιολογικού
χώρου.
13. Στις εκτός σχεδίου περιοχές κατά μήκος της παραλίας Φλάμπουρου Παναγίτσας – Σκάλωμα.

Β. Με την υπ΄αριθμ. 24/2016 απόφαση
Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ.
Θεοδώρων οι προτεινόμενοι χώροι που εμπεριέχονται στις κατωτέρω
περιοχές , τμήματα οδών και οικισμούς είναι :
1. Καθ΄ όλο το μήκος της παραλιακής οδού Σαρωνικού.
2. Εκατέρωθεν της Π. Ε. Ο. Α. Κ. από την είσοδο της πόλης έως και την
έξοδο αυτής και έως τα όρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
3. Στην ευρύτερη περιοχή από την Ν. Ε. Ο. Α. Κ. και βορειοδυτικά
αυτής συμπεριλαμβανομένων των οικισμών (Κατσιβίρι , Καλύβιζες, Σέσι, Κόκκινο
Λιθάρι κλπ).

Γ .Με την υπ΄αριθμ. 13/2016 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας οι
προτεινόμενοι χώροι που εμπεριέχονται στις κατωτέρω περιοχές , τμήματα
οδών και οικισμούς είναι :
1. Η κεντρική οδός Ισθμίας από βυθιζόμενη γέφυρα ως γήπεδο
ποδοσφαίρου.
2. Από ζαχ/στείο Στέφα ως τα όρια του Δ. Δ. Ισθμίας .
3. Η κεντρική οδός της Κύρα Βρύσης.
4. Η οδός Εξαμιλίων ως τα όρια του οικισμού Κύρα Βρύσης.
5. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Κύρα Βρύσης.

6. Από τη συμβολή της Π.Ε.Ο.Α.Κ πίσω από το Δημοτικό Σχολείο ως την
πολυκατοικία
Μαυρέα.
7. Παραλιακή οδός Βαρδινογιάννη ( πλευρά Στερεάς ).
8. Από πολυκατοικία Μαυρέα ως τα όρια του οικισμού Αγ. Χαραλάμπου.
9. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Αγ. Χαραλάμπου.
10. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Κάβου.
11. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Παλαιού Καλαμακίου .

Δ. Με την υπ΄αριθμ. 13/2016 απόφαση Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων οι
προτεινόμενοι χώροι που εμπεριέχονται στις κατωτέρω περιοχές , τμήματα
οδών και οικισμούς είναι :

1. Η κεντρική οδός Πισσίων από την διασταύρωση προς το Σχολείο μέχρι
και τον Αγ.
Νεκτάριο.
2. Κεντρική Πλατεία Πισσίων.
3. Μεσαία Πλατεία Πισσίων.
4. Πλατεία Δημοτικού Σχολείου.
5. Νέα Επαρχιακή οδός Σχοίνου-Βαμβακές –Μαυρολίμνη από είσοδο
Καλυβίων μέχρι την έξοδο Μαυρολίμνης.
6. Παλαιά επαρχιακή οδός από διασταύρωση Καλυβίων μέχρι Πλατεία
Παυσανία.
7. Πλατεία Παυσανία.
8. Παλαιά επαρχιακή οδός από πλατεία Παυσανία μέχρι διασταύρωση με
νέα επαρχιακή οδό θέση ‘’ Μαγούλα’’.
9. Δρόμος Σχοίνου –Στραβά από πλατεία Παυσανία μέχρι στροφή προς
Στραβά θέση ‘’Γκούρι’’.
10. Ευρύτερη περιοχή Πισσίων.
11. Ευρύτερη περιοχή Σχοίνου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 22/2016.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Γεωργίου Αθανάσιος
2.Θεοδώρου Αγγελική

Πρωτοπαππά Μαρία
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3.Σπύρου Κων/νος

