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Απόθαζη Δημοηικού Συμβουλίου για ηον καθοριζμό  

ηων κοινόχρηζηων χώρων  

που παραχωρούνηαι για ηη διενέργεια διαθημίζεων 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ [...] 

ΓΗΜΟ [...] 

Από ην πξαθηηθό [...] 

ήκεξα ηελ [...] 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Σεο [.../200...] ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ήκεξα ηελ [.../.../200...], εκέξα [...] θαη ώξα [...] ην Γεκνηηθό πκ-

βνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην [...] ύζηεξα από ηελ από 

[...] πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε 

απνδεηθηηθό ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

108 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Π.Γ. 410/95). 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη 

από ηα [...] κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ήηαλ: 

Παξόληεο 

1. [...]  

2. [...]  

Απόληεο 

1. [...] 

2. [...]  

Ο Γήκαξρνο [...] πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

Οη ζύκβνπινη [...] πξνζθιήζεθαλ θαη παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην [...] ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηά-

ηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

Α) ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν 2946/2001, νξίδνληαη ηα 

αθόινπζα:  
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«1. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α' βαζκνύ θαζν-

ξίδνπλ, ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπο, επαξθείο θαη πξόζθνξνπο ρώξνπο, 

ζηνπο νπνίνπο θαη κόλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνύληαη εηδηθά δηα-

κνξθσκέλα πιαίζηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζηελ πεξίπησζε αα' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1. Ο θαζνξηζκόο 

γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε ν-

πνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηε 

ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη ηζρύεη γηα ηα ηξία επόκελα έηε. 

Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηε ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεη ν 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ 

έηνπο. Αλ δελ θαζνξηζηνύλ ρώξνη θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ, δελ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλόρξεζησλ, δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ρώξσλ 

γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ. Η κε έθδνζε ηεο απόθα-

ζεο απηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζπληζηά ζνβαξή παξάβα-

ζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

184 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Π.Γ. 410/1995, ΦΔΚ 231 

Α΄). 

2. Οη απνθάζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη ύζηεξα 

από γλώκε ηεο πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνύ θαη Αξρηηε-

θηνληθνύ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.) ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθε-

ζεο, ε νπνία παξέρεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ επό-

κελνπ εδαθίνπ, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ αξκόδηνπ 

Ο.Σ.Α., πνπ απεπζύλεηαη ζηελ Δ.Π.Α.Δ. ην αξγόηεξν δύν κήλεο πξηλ 

ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Η 

Δ.Π.Α.Δ. εμεηάδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, θξίλεη αλ παξαβιάπηεηαη 

ε αηζζεηηθή ηνπ κε ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη απνθαί-

λεηαη ην αξγόηεξν έλα κήλα πξηλ από ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Αλ ε Δ.Π.Α.Δ. δελ παξάζρεη ηε γλώκε 

ηεο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, νη απνθάζεηο ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ εθδίδνληαη ρσξίο ηε γλώκε απηή». 

Β) ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ 52138/2003 νξίδνληαη ηα αθόινπζα:  

«Άρθρο 1. Χώροι ζηοσς οποίοσς απαγορεύεηαι 

 η προβολή σπαίθριας διαθήμιζης. 

Η πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεύεηαη ζηνπο εμήο ρώξνπο:  

α) ε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη ζηηο δώλεο 

πξνζηαζίαο γύξσ από απηνύο, ζε παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο, θαζώο θαη ζε ηόπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
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σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύ-

νπλ θάζε θνξά. 

β) ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο ή θαη ζηηο δώλεο πξν-

ζηαζίαο ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα. 

γ) ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξε-

ζίεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

δ) ε θνηκεηήξηα, θηίξηα ηεξώλ λαώλ θάζε ζξεζθείαο θαη δόγκαηνο 

θαζώο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο. 

ε) ε επηθάλεηεο ηερληθώλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο 

απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο 

ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξόκσλ θαη 

πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ζηύινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνη-

λήο σθέιεηαο. 

ζη) ε ζηνέο θηηξίσλ. 

δ) ε πηλαθίδεο δεκόζηαο πιεξνθόξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζή-

καλζεο θαη ζηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Άρθρο 2. Χώροι ζηοσς οποίοσς επιηρέπεηαι 

 η σπαίθρια διαθήμιζη 

Η πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη κόλν 

κέζα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα (δηαθεκηζηηθά πιαίζηα), ηα 

νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηνπο ρώξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ 

πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 

1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

2946/2001. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο ηνπο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην Ν. 2946/2001 θαζώο θαη από ηνπο όξνπο θαη 

ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηα επόκελα άξζξα ηεο πα-

ξνύζαο απόθαζεο». 

Θέησ ππόςε ζαο ηελ από [...] γλώκε ηεο ΔΠΑΔ, ε νπνία ππεβιήζε 

ύζηεξα από ην [...] έγγξαθό καο (Ή, αλ δελ απαληήζεη ε ΔΠΑΔ: ζέ-

ηνπκε ππόςε ζαο ην [...] έγγξαθό καο, κε ην νπνίν δεηήζεθε ε γλώ-

κε ηεο ΔΠΑΔ θαηά ηελ [...], ζπλεπώο παξειζνύζεο ηεο 30ήκεξεο 

πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ην α. 3 παξ. 2 λ. 2946/2001 ρσξίο λα απαληή-

ζεη ε ΔΠΑΔ, ε απόθαζε εθδίδεηαη ρσξίο ηε γλώκε ηεο) θαη παξαθα-

ιώ λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώ-
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ξσλ, όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πξνο δηελέξγεηα 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

Το Δ.Σ. αθού έλαβε υπόψη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν 2946/2001 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 & 2 ηεο ΚΤΑ 52138/2003 

3. Σε γλώκε ηεο ΔΠΑΔ πνπ δηαηππώζεθε ζην [...] έγγξαθό ηεο (Μό-

λν ζε πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί ε γλώκε ηεο ΔΠΑΔ). 

4. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καζνξίδεη ηνπο θαησηέξσ θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, νη νπνίνη παξα-

ρσξνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ: 

1. [...] 

2. [...] 

Η δηάζεζε ησλ αλσηέξσ ρώξσλ ζα γίλεη κε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81. 

Σν πξαθηηθό απηό ππνγξάθνπλ νη θάησζη: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ ΜΔΛΗ 


