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                                                                                         ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ                          

ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ   ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

 

  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ. 03/2023 ηακηικήε ζςνεδπίαζηρ ηηρ  Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ ηος Γήμος 

Αλμυπίαρ 

 

Αξηζκ.Απφθ.:5/2023 Καζνξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ππαίζξηα πνιηηηθή  δηαθήκηζε. 

ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα  ζήκεξα  21 Μαπηίος, ηνπ έηνπο 2023,  ημέπα Σπίηη και 

ώπα  10:00 π.μ  ζπλεδξίαζε ε  Δπηηξνπή  Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ:4160 /13-03-2023, πος δόθηκε ζηο κάθε μέλορ συπιζηά,  ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 (ην νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010) θαη ην άξζξν 77 ηνπ 

Ν.4555/18.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ ε π η ά  (7) κειψλ 

ζπκκεηείραλ έξι (6)  μέλη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

ΑΠΟΝΣΔ 

1 

Μπάηζεο Υξήζηνο  ( Γήκαξρνο    σο    Πξφεδξνο  

Δ.Π.Ε.) 

 

1 

Αβξακίθαο ηέθαλνο ( Μέινο   ηεο Δ.Π.Ε). 

2 Νάλνπ Πνιπμέλε  (Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.)    

3 Γηάληζεο Γεκήηξηνο  (Μέινο  ηεο Δ.Π.Ε)     

4 Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο    Δ.Π.Ε.)    

5 Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο  (Μέινο  ηεο Δ.Π.Ε).    

6 

Λαδάξνπ –Παπαδνπνχινπ ηαπξνχια (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 

 

 

    ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,  γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ Πξαθηηθψλ. Δπίζεο ζηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο, θα.Μαθξπγηάλλε Πνιπμέλε. 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ δηαβηβάζηεθε ζηηο 7/3/2023 ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ε νπoία είρε ζηαιεί ζηα κέιε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ ηυν κοινόσπηζηυν σώπυν  ηος Γήμος Αλμυπίαρ πος διαηίθενηαι για ςπαίθπια 

πολιηική  διαθήμιζη.  

Άπθπο 1 

κοπός ηοσ παρόνηα κανονιζμού 

Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ νη νπνίνη ζα δηαηίζεληαη γηα 

πνιηηηθή  δηαθήκηζε,  θαζψο θαη  ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ δηελέξγεηαο ηεο δηαθήκηζεο απηήο . 

Άπθπο 2 

Νομικό πλαίζιο 

Ζ λνκνινγία πνπ αθνξά ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, είλαη: 

 Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/η.α’)θαη πην ζπγθξηκέλα ηα άξζξα 75 πεξί αξκνδηνηήησλ θαη 79 πεξί ιήςεο 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/η.α’) φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο. 

 Ν.2946/01 (ΦΔΚ 224/η.α’) κε ζέκα «Τπαίζξηα δηαθήκηζε, ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4735/20 (ΦΔΚ 197/α’/12-10-2020). 
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 ΒΓ 24-9/20-10-1958 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 15-19. 

 Ν.4030/2011 (ΦΔΚ 249/25.11.2011 ηεχρνο Α') Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ 

θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

 Ν.4495/2017 (ΦΔΚ 167/η.α’) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 ΦΔΚ 357/ΤΟΓΓ/2020 «πγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα (ΠΔ) Πέιιαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ. 4495/2017 (ΦΔΚ 167/Α’/2017), φπσο ηζρχεη.» 

 Σα άξζξα 58 έσο θαη 62, λ. 4954/2022 (ΦΔΚ 136/ α’/9-7-2022). 

 ΚΤΑ 46526/20 (ΦΔΚ 3049 η.α’) κε ζέκα «Ρχζκηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο». 

 Π.Γ. 15/2022 (ΦΔΚ 39/01.03.2022 ηεχρνο Α ') 

 Σν κε αξηζ. 8567/2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

 Ζ αξ. 132/2019 (ΑΓΑ: 6ΚΣΞΧΦΧ-ΗΟΝ) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αικσπίαο πνπ ιήθζεθε γηα 

ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. 189/2014 (ΑΓΑ: ΧΚΦ0ΧΦΧ-ΔΣ2) απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Αικσπίαο. 

 Σν κε αξηζ. 19812/2022 έγγξαθν ΣΣΟΑ πξνο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. 

 Σελ κε αξηζ.426/2023 εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

 Σν κε αξηζ. 2915/2023 έγγξαθν Γ.Γ. πξνο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο . 

 

 

 

Άπθπο 3 

Οριζμοί 

Τπαίθπια διαθήμιζη: νξίδεηαη ε ππαίζξηα θαη δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, δεκφζηα πξνβνιή 

κελπκάησλ θάζε κνξθήο, γηα ηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Τπαίθπιερ διαθημίζειρ καηά ηην παπαπάνυ έννοια ζςνιζηούν : 

α. Οη έληππεο, νη ρεηξφγξαθεο, νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο θαη νη ειεθηξνληθέο ή άιιεο δηαθεκίζεηο ζε: αα) 

θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο, ζηάδηα ή γήπεδα, ββ) ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη 

αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ, γγ) ζε ηδησηηθά θηίξηα, νηθφπεδα θαη πεξίπηεξα. 

β. Οη δηαθεκίζεηο απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν.  

γ. Οη δηαθεκίζεηο ζε νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ θαη θάζε ηχπνπ ρξήζεο νρεκάησλ πνπ εθηεινχλ 

δεκφζηα ζπγθνηλσλία ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο, ζε ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο 

επηβαηψλ, αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.».) - 

 

Άπθπο 4 

Χώροι ζηοσς οποίοσς απαγορεύεηαι η σπαίθρια διαθήμιζη 

Καηά ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 46526/21-07-2020 (ΦΔΚ 3049/Β/22-07-2020) «Ρχζκηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.», ε πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεχεηαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 

α.ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ απφ απηνχο, ζε παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο, θαζψο θαη ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ  (ΤΠΠΟΑ) 

β. ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ  (ΤΠΠΟΑ) 

γ. ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

δ. ε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο. 

ε. ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 

ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη 

πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. 

ζη. ε ζηνέο θηηξίσλ. 

δ. ε πηλαθίδεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο 

νδηθήο θπθινθνξίαο. 

ε. ε ρψξνπο πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.11, λ.2696/99 (ΦΔΚ 57/23-3-99 ηεχρνο Α', Κχξσζε 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο) φπσο ηζρχεη, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνπλ εηδηθψο νη νηθείεο 

δηαηάμεηο 
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ζ. ε πεδνδξφκηα.  

η. ε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, φπσο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 3, 

λ.998/1979 (α’/289), φπσο ηζρχεη. 

Οι διαθημίζειρ ζηα πεπίπηεπα δεν επιηπέπονηαι (Ζ με απιθ.147/2020 ΑΓ) 

 

Άπθπο 5 

Χώροι ζηοσς οποίοσς επιηρέπεηαι η σπαίθρια διαθήμιζη-Καθοριζμός τώρων διαθήμιζης Γήμοσ Αλμωπίας: 

1. Δληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) α' βαζκνχ κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη κφλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλα πιαίζηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. αα' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1, δειαδή κοινόσπηζηοςρ, δημοηικούρ ή κοινοηικούρ σώποςρ, ζηάδια ή γήπεδα. Ο 

θαζνξηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη θαηά ηνπο ηξεηο 

ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ηα επφκελα ηξία (3) έηε. Με 

ίδηα απφθαζε, κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ν κε θαζνξηζκφο ρψξσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Οη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α’ βαζκνχ θαζνξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα 

(1) κήλα απφ ηνλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2946/2001 (Α’ 224), θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα 

ππαίζξηα δηαθήκηζε, ειδικόηεποςρ σώποςρ για ηην πποβολή μηνςμάηυν από ηα πολιηικά κόμμαηα, 

ηηο καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ηηο ελψζεηο 

πξνζψπσλ (...) (παξ.1, αξζ.15, π.δ.15/2022) 

2. Οη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο ηεο ΠΔ Πέιιαο, ε νπνία παξέρεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ επφκελνπ 

εδαθίνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α., πνπ απεπζχλεηαη ζην πκβνχιην ην 

αξγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Σν .Α. Πέιιαο 

εμεηάδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θξίλεη αλ παξαβιάπηεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ κε ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο θαη απνθαίλεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Αλ ην .Α. δελ παξάζρεη ηε γλψκε ηνπ κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, νη απνθάζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη ρσξίο ηε γλψκε απηή. Ζ ιήςε γλσκνδφηεζεο ηνπ νηθείνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο  θαηαξγήζεθε θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 4954/2022 

(ΦΔΚ 136/Α/9-7-2022). 

3. Χο θνηλφρξεζηνη ρψξνη νξίδνληαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηδφκελνη γηα 

θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη , πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή 

έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν (παξ.2,ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1577/1985 – 

Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο).   

Άπθπο 6 

Καθοπιζμόρ κοινόσπηζηυν σώπυν για ηην πποβολή διαθημίζευν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν 

πολιηικών, με ηην  απιθμ Ππυη: 421/2023 ειζήγηζη- γνυμοδόηηζη  ηος Σμήμαηορ Σεσνικών Τπηπεζιών 

και ηη ζύμθυνη γνώμη ηος Σοπικού ςμβοςλίος Απιδαίαρ:  

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο: 

 Κενηπική πλαηεία ηηρ Απιδαίαρ ( Πλαηεία  Δλεςθεπίαρ ή έηζκος), 

 Πλαηεία  ΗΚΑ  Απιδαίαρ, 

 Όλερ οι πλαηείερ ηυν Σοπικών Κοινοηήηυν ηος Γήμος Αλμυπίαρ (πλην ηυν παπαδοζιακών 

οικιζμών ηος Γήμος Αλμυπίαρ,  ήηοι Απσάγγελορ, Άνυ Γαπέθι, Νόηια, Αεηοσώπι,  Πεπίκλεια και 

Λαγκαδιά , σαπακηηπιζμένοι παπαδοζιακοί οικιζμοί  με ηο ΦΔΚ  691/Γ/15-07-1992). 

Άπθπο 7 

Όποι και πποϋποθέζειρ: 

7.1 Δπιηπέπεηαι η ηοποθέηηζη ηυν διαθημιζηικών πλαιζίυν υρ εξήρ: 
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α) Κάζε ηκήκα ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 2,00 κέηξα απφ ην άθξν ηνπ αζθαιηνηάπεηα θάζε κε 

πεδνδξνκεκέλεο νδνχ πνπ εθάπηεηαη ζηνλ πεδφδξνκν. 

β) Ζ θνξλίδα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηάο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπιάρηζηνλ 2,50m. 

γ) Σν πιαίζην ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε θαη θαηά ηξφπν πνπ δελ παξεκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη ζηνλ πεδφδξνκν θαζψο θαη 

ηελ πξφζβαζε ζηα θηίξηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ζε απηφλ. 

δ) Γελ παξεκπνδίδεηαη ε νξαηφηεηα ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

ε) Σα δηαθεκηζηηθά ηεο παξνχζαο πξέπεη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ πνιηηψλ θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, λα 

έρνπλ: 

εα) Δγθαηαζηεκέλν θσηηζηηθφ ζχζηεκα ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θσηεηλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ πεξηκεηξηθά ηεο θαηαζθεπήο θαη 

εβ) Τπνδνκέο γηα πιήθηξν επηθνηλσλίαο έθηαθηεο αλάγθεο δπλάκελν λα ζπλδεζεί κε αξκφδηα ππεξεζία, θαζψο 

θαη θέληξν δηακνηξαζκνχ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Hot Spot WiFi). 

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα θαη λα 

πξνβάιινπλ ελαιιαζζφκελα κελχκαηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3, εθηφο αλ 

άιισο έρεη πξνβιεθζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζεο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2946/2001. 

7.2 Πποϋποθέζειρ καηαζκεςήρ διαθημιζηικών πλαιζίυν και  ηοποθέηηζηρ  

 

Βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. 46526/21-07-2020 (ΦΔΚ 3049/Β/22-07-2020) ζην άξζξν 3 «Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη γεληθνί φξνη ηνπνζέηεζήο 

ηνπο» νξίδνληαη ηα εμήο: 

1. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα απνηεινχληαη απφ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ζθειεηφ (θνξλίδα) πνπ ζπγθξαηεί ηελ 

επηθάλεηα απηή. Ζ σθέιηκε επηθάλεηα επηηξέπεηαη λα έρεη δηαζηάζεηο πνιιαπιάζηεο ηνπ παξαιιειφγξακκνπ 0,70 

m x 1,05 m (κνλάδα) θαη κέρξη 32 κνλάδεο ζπλνιηθά, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη ην δηαθεκηζηηθφ 

πιαίζην θαηά ηα νξηδφκελα θαησηέξσ. Όηαλ ηνπνζεηνχληαη νη κνλάδεο ζε ζεηξέο, ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ θάζε 

ζεηξάο πξέπεη λα είλαη ίζνο. Σν θάησ κέξνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, κε εμαίξεζε ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα 

ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θαη «ΡΑΚΔΣΑ» πξέπεη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ην πνιχ 0,20m. Ο ζθειεηφο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ (θνξλίδα) πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο κέρξη 0,20m. 

2. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα επηηξέπεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ γαιβαληζκέλα ραιπβδνειάζκαηα, είηε 

απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ή απφ άιιν αλζεθηηθφ πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

πιηθψλ. Δζσηεξηθά πξέπεη λα θέξνπλ ελίζρπζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε απφιπηε ζηαζεξφηεηα ζε 

πιεπξηθέο αλεκνπηέζεηο φζν θαη ην ακεηάζεην ηεο θαηαζθεπήο. 

3. Ζ βαθή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηά ηεο. 

4. Ζ ζηήξημε ησλ ζηαζεξψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην έδαθνο επηηπγράλεηαη κε εγθηβσηηζκφ ησλ 

θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζηαζεξή πάθησζή ηνπο. Ζ ζηήξημε ησλ θηλεηψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε λεθξψλ θνξηίσλ ζηε βάζε ηνπο, αληί γηα ηελ πάθησζή ηνπο ζην έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε 

απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληεξίδσλ. 

5. Γηα θάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ 

πνιηηηθφ κεραληθφ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=197680&partId=866438
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=197680
ΑΔΑ: ΨΒΘΡΩΨΩ-09Υ



 

5 

6. Πξνθεηκέλνπ γηα θσηεηλά ή θσηηδφκελα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα 

θέξεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο (αζθάιεηεο, αληηειεθηξνπιεμηαθνί 

απηφκαηνη δηαθφπηεο, γεηψζεηο θ.ιπ.). 

7. ηα θσηηδφκελα ή θσηεηλά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε πξνβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ αθηζψλ είηε κέζσ ζπζηεκάησλ πξνβνιήο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο νπηζζίνπ 

θσηηζκνχ (digital) ή κε δίνδν εθπνκπήο θσηφο (LED) ή κέζσ βίληεν ή κε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο κελπκάησλ φρη 

κηθξφηεξε ησλ είθνζη (20) δεπηεξνιέπησλ αλά κήλπκα. ηα πιαίζηα απηά, ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 250 θεξία ηελ αλψηαηε έληαζε θσηφο πνπ ππάξρεη ζην 

δεκφζην ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ζάκβσζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. Γηα ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα, ππνβάιινληαη 

πξνο ηνλ αξκφδην θνξέα/ πάξνρν ππεχζπλεο δειψζεηο αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε, ππνγεγξακκέλεο απφ 

δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν ή κεραλνιφγν κεραληθφ. 

8. ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30m απφ δαζηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο 

κε πινχζηα βιάζηεζε, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά κε ππξαληνρή κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ (RF-

240). 

9. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο επηθάλεηεο, ηνπνζεηεκέλεο ζε 

θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε 3,00m θαη κέγηζηε νξηδφληηα 

4,00m. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m, ελψ 

ην αλψηαην χςνο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,50m απφ ην γχξσ θπζηθφ έδαθνο. 

10. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΡΑΚΔΣΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο σθέιηκεο επηθάλεηεο, 

ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε 

έσο 2,00m θαη κέγηζηε νξηδφληηα έσο 1,30m. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ησλ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,70m. Σν αλψηαην χςνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,00m. 

11. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ» είλαη θπιηλδξηθά ή ηξηγσληθά, επηηξέπεηαη λα θέξνπλ έσο ηξεηο 

σθέιηκεο επηθάλεηεο κε κέγηζηε δηαηνκή 1,50m2 θαη κέγηζην χςνο 4,20m. Σν αλψηαην χςνο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα 5,00m. 

12. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην νδφζηξσκα ησλ νδψλ, ζηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο, 

ζηηο λεζίδεο αζθαιείαο θαη ζην νδφζηξσκα ησλ νδψλ παξφδηαο εμππεξέηεζεο, ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο 

πεδψλ, ζηνλ νδεγφ ηπθιψλ θαη ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο θαη ζθάθεο), αθφκε θαη φηαλ απηά δελ έρνπλ 

δηακνξθσζεί. 

13. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

θαηνηθίεο, φηαλ επεξεάδεηαη ν θσηηζκφο ηνπο, ε ζέα ηνπο ή ε πξφζβαζε ζε απηά. 

14. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ή θαηαζθεπψλ πνπ πξνθαινχλ ελφριεζε ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ηνπο ελνίθνπο ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ, κε δνλήζεηο, ζνξχβνπο ή 

θσηηζκφ αλψηεξν απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα ηεο παξ. 7. 

15. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζηα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 

1.000m απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην. 

16. Ζ δηαθήκηζε επηθνιιάηαη ή απεηθνλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ. Γηαθεκίζεηο πνπ εμέρνπλ 

απφ ηελ επηθάλεηα απηή θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή είλαη αλάγιπθεο, απαγνξεχνληαη. 

17. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999 (Α' 57) θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

Παξαηίζεληαη ζθαξηθήκαηα ησλ επηηξεπφκελσλ θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ: 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=57279&partId=1083068
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=57279
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ απαγνξεχεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ε αλάξηεζε ή επηθφιιεζε 

αεξνπαλφ, παλφ, αθηζψλ γηγαληναθηζψλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πιηθνχ πξνβνιήο. 

 

Άπθπο 8 

Παρατώρηζη τώρων για ηην προβολή δραζηηριοηήηων ζε νομικά πρόζωπα- σπαίθρια πολιηική διαθήμιζη.  

Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαθήκηζε κπνξεί λα παξαρσξείηαη ρσξίο αληάιιαγκα 

ζε λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

κελπκάησλ ηνπο. 

ςνεπώρ η πολιηική διαθήμιζη απαλλάζζεηαι από ηην καηαβολή ηέλοςρ διαθήμιζηρ.  

 

Άπθπο 9 

9.1 Άδεια σπαίθριας διαθήμιζης και ηοποθέηηζης διαθημιζηικών πλαιζίων 

Γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππαίζξηαο πνιηηηθήο  δηαθήκηζεο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο απαηηείηαη εληαία άδεηα 

πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε 

δεκάξρνπ, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ 

ηέινπο δηαθήκηζεο, ην νπνίν θαη πξνθαηαβάιιεηαη. 

9.2 Αίηηζη και  δικαιολογηηικά για ηη λήτη ηηρ ζσεηικήρ άδειαρ είναι: 

α. Αίηηζη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ε 

δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο (νη εηαηξείεο πξνζθνκίδνπλ θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζχζηαζε, ε 

εθπξνζψπεζε θαη ε κε ιχζε), δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ε ζέζε θαη ην είδνο ηνπ 

αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ.  

 β. Βεβαίυζη πολιηικού μησανικού γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ εγθαηάζηαζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη 

γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ( ζρέδην – καθέηα, ηερληθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο, βεβαίσζε).  

γ. Γημοηική ενημεπόηηηα απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ 

Γήκνπ( Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα , άξζξν 285 ηνπ ΓΚΚ).  

δ. Φυηοανηίγπαθο ηηρ ΑΓΣ θαη εθηχπσζε απφ ην Taxis ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην ΑΦΜ ηνπ αηηνχληα ( γηα ην 

λφκηκν εθπξφζσπν- Φπζηθφ Πξφζσπν)ή εθηχπσζε απφ Taxis γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

9.3 Ζ άδεια εκδίδεηαι  μόνο  καηόπιν  θεηικήρ γνυμοδόηηζηρ  ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος, ε  νπνία 

εμεηάδεη αλ ηα πιαίζηα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 46526/21.7.2020 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Δζσηεξηθψλ θαη 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β΄ 3049).  
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Άπθπο 10 

Οι λαμβάνονηερ άδεια για ςπαίθπια  πολιηική  διαθήμιζη ςποσπεούνηαι ενηόρ πένηε (5) επγάζιμυν ημεπών 

από ηη λήξη ηηρ εκλογικήρ διαδικαζίαρ,  να απομακπύνοςν ηιρ διαθημιζηικέρ πινακίδερ. ε διαθοπεηική 

πεπίπηυζη και ζε βάπορ ηος αιηούνηα επιβάλλεηαι ππόζηιμο.  

 

Άπθπο 11 

Έλεγσορ – Κςπώζειρ  

11.1 Ο έιεγρνο  ηεο ηήξεζεο ηνπ παξφληα  Καλνληζκνχ  ζα γίλεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή ειέγρνπ Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί  κε απφθαζε Γεκάξρνπ. Ο έιεγρνο ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο.  

 

11.2  Αθαίπεζη παπάνομυν ςπαίθπιυν πολιηικών διαθημίζευν και επιγπαθών. 

 

11.2.1  Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ 

θαζνξίζζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο πνιηηηθήο  δηαθήκηζεο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληα 

θαλνληζκνχ θαη δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ απηνςίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ,  

ζεσξνχληαη «ξχπνη» θαη απνκαθξχλνληαη  εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δξγνηαμίνπ ηνπ Γήκνπ,  ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε απφθαζεο απνκάθξπλζεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αθαίξεζεο ησλ πιαηζίσλ – δηαθεκίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «ξχπνη» 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ζχκθσλα κε πάγηα λνκνινγία (ηΔ 3177/2008, 724/2005, 3222/2000, 2594/1977) ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο είλαη αιπζηηειήο (άζθνπε, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο), θαζψο πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε πξάμεο πνπ απνηειεί δέζκηα αξκνδηφηεηα 

γηα ηνλ Γήκν θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (απηφκαηε έλλνκε ζπλέπεηα, ππνρξεσηηθή εθ ηνπ Ν. 2946/2001), 

βαζηδφκελε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο (χπαξμε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ή ηνπνζέηεζε πνπ δελ θαζνξίζηεθε). 

 

11.2.2  Οη δαπάλεο αθαίξεζεο, νη δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηνπ ρψξνπ θαη θάζε άιιε ζπλαθήο κε ηελ αθαίξεζε 

δαπάλε, θαηαινγίδνληαη κε Απφθαζε Γεκάξρνπ  ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ, κεηά απφ  βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηηο ψξεο 

απαζρφιεζεο.  

 

11.3 Πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζε βάξνο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγείηαη ππαίζξηα 

πνιηηηθή  δηαθήκηζε εθηφο ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί  απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  

 

Άπθπο 12 

 

Σελικέρ Γιαηάξειρ  

12.1Με ηνλ παξφλ θαλνληζκφ εμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Αικσπίαο, ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο, ν  Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ν Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο  Αλάπηπμεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ,  φπσο ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο ηήξεζεο 

ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Τπαίζξηαο  Πνιηηηθήο Γηαθήκηζεο Γήκνπ Αικσπίαο. 

12.2 Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη φπσο, ηξνπνπνίεζε 

Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ . 

12.3 Οη δηαηάμεηο λφκσλ (εζληθήο ή επξσπατθήο λνκνζεζίαο) ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππαίζξηα 

πνιηηηθή δηαθήκηζε θαη δελ απνηππψλνληαη ζην θείκελν ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ.  

12.4 Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.  

12.5 Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Αικσπίαο.  

. 

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ην ζέκα φπσο θαηαηέζεθε. 

 
Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, αθού άκοςζε ηην ανυηέπυ ειζήγηζη και  έλαβε ςπότη ηηρ: 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν4555/2018 
 Σν άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 
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 Σν άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ 

Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α΄197). 

 Σν άξζξν 78 ηνπ λ.4954/2022 

 Σν άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 13 

ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ Α΄134) 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ δηαβηβάζηεθε ζηηο 7/3/2023 ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο  

 Σν κε αξηζ. 19812/2022 έγγξαθν ΣΣΟΑ πξνο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. 

 Σελ κε αξηζ.421/2023 εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

 Σν κε αξηζ. 2915/2023 έγγξαθν Γ.Γ. πξνο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο . 

 Ζ κε αξηζ,2/2023 απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ Αξηδαίαο 

 Ζ κε αξηζ,1/2023 απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ Αςάινπ 

 Ζ κε αξηζ,2/2023 απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ Γσξνζέαο 

 Ζ κε αξηζ,4/2023 απφθαζε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ Ξηθηαλήο 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

    Δηζεγείηαη νκφθσλα ζεηηθά  πξνο ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ππαίζξηα πνιηηηθή  δηαθήκηζε. 

 

                                                             Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμ. Αξηζκ. 5/2023 

                    Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο, δηάηαμεο ιχλεηαη ε  ζπλεδξίαζε. 

                    Γηα απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 
                  

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                  ΣΑ  ΜΔΛΖ 

                                                                             (Α κ ο λ ο ς θ ο ύ ν     Τ π ο γ π α θ έ ρ) 

ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απιδαία  21 Μαπηίος  2023 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

  ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

                                                                              ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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