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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/17-6-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης
Αριθµός Απόφασης : 8 / 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

« Καθορισµός Χώρων για Προβολή Υπαίθριας ∆ιαφήµισης
στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πεντέλης ».

Στην Πεντέλη, σήµερα, 27 Μαρτίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 µ.µ.
στο Τοπικό Κατάστηµα ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης (Ηγ. Μακρυγιάννη 2,
Πεντέλη) συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Πεντέλης του ∆ήµου Πεντέλης, ύστερα από την Φ.4/β/Αριθ.Πρωτ 6698/21-03-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Κολιού Μιχαήλ, επιδόθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3552/2010 (ΦΕΚ Α΄87), στο ∆ήµαρχο και στους
Συµβούλους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης και αναρτήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του καταστήµατος της ∆ηµοτικής κοινότητας Πεντέλης
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (04) µέλη:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κολιός Μιχαήλ
Γεωργάρας ∆ηµήτριος
Πουρνάρα-Αυγέρη Αγγελική
Ξάφης Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καπράλος Σταµάτιος

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου
Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου ∆.Ε 15 Εισπρακτόρων .
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης λέγει τα εξής:

επί του 1ου

Θέτω υπόψη σας το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας
& Λειτουργειών Πόλης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Θέµα: « Καθορισµός Χώρων για Προβολή Υπαίθριας ∆ιαφήµισης στις
∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πεντέλης »
Σχετ. α. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/8.10.2001) Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες
∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις
β. Η υπ’ αριθµ. 52138/2003 ΚΥΑ
γ. Το µε αριθµ. Πρωτ. 10049/2013 απαντητικό ( σε ερωτήµατά µας ) έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών
Σας γνωρίζουµε επί του (α) σχετικού ότι :
1. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού καθορίζουν, στα διοικητικά
όριά τους, επαρκείας και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και µόνον επιτρέπεται
να τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των
διαφηµίσεων
2. Ο καθορισµός γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆.410/1995, ΦΕΚ 231 Α’).
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 ∆ήµων και Κοινοτήτων
4. Επιπλέον στο (β) όµοιο
• Καθορίζονται οι Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης
• Καθορίζονται Οι χώροι στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήµιση
• Γίνεται ο καθορισµός των προδιαγραφών κατασκευής των διαφηµιστικών πλαισίων για την
προβολή υπαίθριας διαφήµισης και γενικοί όροι τοποθέτησής τους.
• Ορίζονται οι επιτρεπόµενοι τύποι και µεγέθη διαφηµιστικών πλαισίων ανάλογα µε τη θέση
τοποθέτησής τους.
Πιο συγκεκριµένα :
Στο άρθρο 2 αναφέρεται στους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήµιση
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 στο Ν. 2946/ 2001 καθώς και
από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε τα επόµενα άρθρα της
παρούσας απόφασης. >>
Στο άρθρο 3 γίνεται ο καθορισµός των προδιαγραφών κατασκευής των διαφηµιστικών
πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης και γενικοί όροι τοποθέτησής τους.
Ειδικότερα : Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων µπροστά από
καταστήµατα, εµπορικές επιχειρήσεις και κατοικίες, όταν επηρεάζεται ο φωτισµός τους, η
θέα τους ή η πρόσβαση σε αυτά.
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Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων ή κατασκευών που προκαλούν
ενόχληση στους χρήστες των κοινοχρήστων χώρων και τους ενοίκους των παρακείµενων
κτιρίων, µε δονήσεις, θορύβους ή έντονο φωτισµό.
Τα διαφηµιστικά πλαίσια στα πεζοδρόµια, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ακτίνα
τουλάχιστον 100m από άλλο διαφηµιστικό πλαίσιο.
Τα διαφηµιστικά πλαίσια σε γήπεδα εκτός σχεδίου, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ακτίνα
τουλάχιστον 1.000m από άλλο διαφηµιστικό πλαίσιο.
Στο άρθρο 4 αναφέρονται οι επιτρεπόµενοι τύποι και µεγέθη διαφηµιστικών πλαισίων
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής τους.
Ανάλογα µε το χώρο που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 και την παρ. 2 του
άρθρου 5 του Ν. 2946/2001 για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, ο τύπος του
διαφηµιστικού πλαισίου, το µέγεθος και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
τοποθέτησης τους, καθορίζονται ως εξής:
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α. Πεζοδρόµια
Στα πεζοδρόµια επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου «ΡΑΚΕΤΑ» µε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) H νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιµης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει
από το κράσπεδο του πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,00m.
β) H κορνίζα της ωφέλιµης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από την ρυµοτοµική γραµµή
τουλάχιστον 2,50m.
γ) Πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
ειδικές ανάγκες.
δ) Να απέχουν εκατέρωθεν και καθ' ύψος τυχόν φωτεινού σηµατοδότη ρύθµισης της
κυκλοφορίας, τουλάχιστον 20m.
ε) Τα διαφηµιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στα πεζοδρόµια σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα.
B. Πλατείες
Στις πλατείες επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου «ΠΥΡΓΟΣ».
Τα διαφηµιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στις πλατείες, επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή
φωτιζόµενα, εφ' όσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριµένη θέση, µε την απόφαση
καθορισµού χώρων για υπαίθρια διαφήµιση, της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001.
Γ. Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
Σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε άλλο
κοινόχρηστο χώρο, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων, τόσο µέσα
στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και κατά µήκος του ορίου τους. Προκειµένου
για κατοικηµένες περιοχές, η απαγόρευση τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων κατά
µήκος του ορίου, καταλαµβάνει σε κάθε περίπτωση όλη την έκταση του πλησιέστερου
προς το όριο αυτό πεζοδροµίου της οδού.
∆. Στέγαστρα στάσεων
Στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός διαφηµιστικού πλαισίου µεγίστων διαστάσεων 1,40m
(οριζόντια διάσταση) επί 2,00m (κατακόρυφη διάσταση). Επιτρέπεται η διαφήµιση στα
ανωτέρω διαφηµιστικά πλαίσια, µε εναλλασσόµενα µηνύµατα συχνότητας όχι µικρότερης
του ενός µηνύµατος ανά δέκα λεπτά.
Τα διαφηµιστικά πλαίσια των στεγάστρων στάσεων επιτρέπεται να είναι φωτεινά.
5.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας ως σκοπό την σύνταξη σχετικής εισήγησης
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παρακαλούµε για τις απόψεις σας και τις προτάσεις
σας σχετικά µε θέσεις στις οποίες επιθυµείτε να τοποθετηθεί υπαίθρια διαφήµιση ώστε να
εξεταστεί η σχετική δυνατότητα και να
προχωρήσουµε στην σύνταξη µελέτης και
εισήγησης.
Ο Πρόεδρος επί του ανωτέρω λέγει τα εξής:
Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και δεν
επιτρέπεται στους κοινόχρηστους χώρους η υπαίθρια διαφήµιση, εκτός από τα
στέγαστρα στάσεων, και µόνο σε όσα από αυτά υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές.
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Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’όψιν το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης
Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης, καθώς και την ενηµέρωση πρόταση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Συµφωνεί και εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου, να µην επιτραπεί στους
κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Υπαίθρια ∆ιαφήµιση,
εκτός από τα στέγαστρα στάσεων, και µόνο σε όσα από αυτά υπάρχουν οι
κατάλληλες υποδοµές.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάρας ∆ηµήτριος
Πουρνάρα-Αυγέρη Αγγελική

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ξάφης Σπυρίδων

