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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 67/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου 

 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο περί  επικαιροποίησης καθορισμού 
χώρων τοποθέτησης πλαισίων ειδικά διαμορφωμένων για την 
προβολή διαφημίσεων, στον Δήμο Πύργου». 

 
Στον Πύργο σήμερα 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα θέματα της υπ΄αριθμ. 
28608/15-10-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 
Αθανασόπουλου Παντελεήμονα, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε νόμιμα.  
   

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
βρέθηκαν παρόντα  τα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
2. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
4. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  

  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου 

Πολιτοπούλου Μαρία Ευαγγελία. 
 

-------------------------------------------------------- 
    

  Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το  5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο περί επικαιροποίησης καθορισμού χώρων τοποθέτησης πλαισίων ειδικά 
διαμορφωμένων για την προβολή διαφημίσεων, στον Δήμο Πύργου».  

 
Αναφερόμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε: Με το υπ. αρ 28497/12-10-2018 έγγραφο το 

Γραφείο Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 70/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
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Πύργου, η οποία ομόφωνα: «…Επικαιροποιεί  τους χώρους που καθορίζονται για την τοποθέτηση 
ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή διαφημίσεων, με την υπ΄αριθμ. 15/2013 
απόφαση Δ.Κ., ήτοι : 

• πεζόδρομος οδού Λετρινών (πριν την πλατεία Σάκη Καράγιωργα) 

• πλατεία δικαστηρίων  

• πλατεία Ιατρίδη 

• πεζόδρομος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

• πλατεία Μεταξά 

• πλατεία Κύπρου 

• αθλητικό κέντρο Αγίας Βαρβάρας 

• εξωτερικοί χώροι γηπέδων (ενωσιακό γήπεδο, δημοτικό στάδιο κλπ)  

• οποιοδήποτε άλλο σημείο που τυχόν υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου. 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:   

• Σε κάθε πλαίσιο (plexiglass)  να τοποθετείται μία μόνο ίδια αφίσα/ανακοίνωση (να μην 
καλύπτεται  ο χώρος από τη ίδια αφίσα).  

• Τα πλαίσια προβολής να καθαρίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πύργου και 
κυρίως από τους διαφημιζόμενους. 

• Την επιβολή προστίμου σε βάρος του διαφημιζόμενου σε περίπτωση μη καθαρισμού του 
πίνακα/πλασίου μετά το πέρας της ημερομηνίας εκδήλωσης που αναγράφεται στην 
αφίσα/ανακοίνωση.  

• Την επιβολή προστίμου σε βάρος του διαφημιζόμενου σε περίπτωση τοποθέτησης αφίσας ή 
ανακοίνωσης σε άλλο χώρο πέραν των προκαθορισμένων. 
 Η παρούσα να διαβιβασθεί, δια μέσω γραφείο Δημάρχου, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.…».  

 
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρυθ/σης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πύργου, με 

υπ΄αριθμ. 28737/15-10-2018 έγγραφό του, μας διαβίβασε τα πρακτικά συνεδριάσεων των Τ.Κ. 
Κλυνδιά, Ελαιώνα, Βροχίτσας, Κολιρίου, Αγ. Αποστόλων, Αλποχωρίου, Κατσαρού και της Δ.Κ.Πυργου 
σχετικά με τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή 
διαφημίσεων, αναφέροντας τα εξής: «… Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2946/2001 με το οποίο: 
<<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΄).    

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου, περί επικαιροποίηση καθορισμού χώρων 
τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων, που εστάλει στις Δ.Κ. 
και Τ.Κ. του Δήμου Πύργου, σας διαβιβάζουμε τις κάτωθι αποφάσεις Τ.Κ. (όσων έχουν ανταποκριθεί 
στο έγγραφό μας), για λήψη σχετικής απόφασής σας και την αποστολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

• Την υπ΄αριθμ. 70/2018 απόφαση Δ.Κ. Πύργου 

• Το υπ΄αριθμ. 27136/1-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κλυνδιάς 

• Το υπ΄αριθμ. 26957/28-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Ελαιώνα 

• Το υπ΄αριθμ. 26724/27-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Βροχίτσας 

• Το υπ΄αριθμ. 2 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κολιρίου 

• Το από 24-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων 

• Το υπ΄αριθμ. 27813/8-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Αλποχωρίου 
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• Το υπ΄αριθμ. 27600/4-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κατσαρού…» 
  
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε συγκεκριμένα η κάθε Τοπική Κοινότητα προτείνει: 

Α. Στο  υπ΄αριθμ. 27136/1-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης η Τ.Κ. Κλινδιά λέει τα εξής: «…Στο Τοπικό 
Διαμέρισμα Κλαδιά κατόπιν συζητήσεως αποφάσισαν τον καθορισμό των χώρων στο κοινοτικό 
κατάστημα και στην πλατεία στο κέντρο του χωριού…» 
Β. Στο υπ΄αριθμ. 26957/28-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης η Τ.Κ. Ελαιώνα λέει τα εξής: 
«…Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση καθορισμού χώρου τοποθέτησης ειδικά 
διαμορφωμένου πλαισίου για την προβολή διαφημίσεων από το ύψος του μπάσκετ έως και πλησίον 
της παιδικής χαράς. Το μέλος κ. Καραντώνης Κυριάκος ψήφισε αρνητικά…». 
Γ. Στο υπ΄αριθμ. 26724/27-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης η Τ.Κ. Βροχίτσας λέει τα εξής: «…Το Τ.Σ. 
ύστερα από διαλογική συζήτηση διαφωνεί με την προηγούμενη απόφαση του Τ.Σ. που είχε πάρει 
στις 19-2-2013 και με αρ. πρωτ. 6221 και δεν προτείνει κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση πλαισίων 
για προβολή διαφημίσεων…».  
Δ.  Με την υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφαση της η Τ.Κ. Κολιρίου λέει τα εξής: «… Καθορίζει ως χώρο για 
προβολή διαφημίσεων το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου και καταργείται η προηγούμενη 
απόφαση Τ.Κ. Κολιρίου…».  
Ε. Στο από 24-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης η  Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων λέει τα εξής: «… Οι κεντρικοί 
χώροι της Κοινότητας για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων είναι οι εξής:  
- Στο χώρο της στάσης αστικών λεωφορείων  
- Στο χώρο της πλατείας με την προϋπόθεση βέβαια το τι μέγεθος θα είναι αλλά και τι υλικό ώστε 
να μην διαβρώνεται…».  
ΣΤ. Στο υπ΄αριθμ. 27813/8-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης η Τ.Κ. Αλποχωρίου λέει τα εξής: 
«…Αποφάσισε να τοποθετηθούν στην Τ. Κ. Αλποχωρίου – Χανακίων καθορισμού χώρων 
τοποθέτησης στο ΑΛΠΟΧΩΡΙ 1. Στην Πλατεία 2. Στη στάση του ΚΤΕΛ και στα ΧΑΝΑΚΙΑ 1. Στο 
πεζοδρόμιο απέναντι της πλατείας και 2. Στο πεζοδρόμιο στη θέση Καλλιμόρου Κων/νου…».  
Ζ. Στο υπ΄αριθμ. 27600/4-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κατσαρού λέει τα εξής: 
«…αποφασίζει ομόφωνα: Δεν εγκρίνεται η εγκατάσταση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης…».  
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. προταθούν τα σημεία 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δ.Κ.Π. και τους κάλεσε να αποφασίσουν 
σχετικά.   

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
1. Το υπ΄αριθ. 28497/12-10-2018  έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου  
2. Το υπ. αρ. 28737/15-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρυθ/σης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων Δήμου Πύργου 
3. Την υπ΄αριθμ. 70/2018 απόφαση Δ.Κ. Πύργου 
4. Το υπ΄αριθμ. 27136/1-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κλυνδιάς 
5. Το υπ΄αριθμ. 26957/28-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Ελαιώνα 
6. Το υπ΄αριθμ. 26724/27-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Βροχίτσας 
7. Το υπ΄αριθμ. 2 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κολιρίου 
8. Το από 24-9-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων 
9. Το υπ΄αριθμ. 27813/8-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Αλποχωρίου 
10. Το υπ΄αριθμ. 27600/4-10-2018 πρακτικό συνεδρίασης Τ.Κ. Κατσαρού 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10   
12. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του  Ν.3463/06  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Ομόφωνα  
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση καθορισμού χώρων τοποθέτησης 
ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων και προτείνει τους χώρους 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Τοπικών κοινοτήτων και της Δ.Κ.Π. ως εξής: 
Α. Στην Τ.Κ. Κλινδιά τον χώρο του κοινοτικού καταστήματος και στην πλατεία στο κέντρο του 
χωριού.  
Β. Στην Τ.Κ. Ελαιώνα την περιοχή από το ύψος του μπάσκετ έως και πλησίον της παιδικής χαράς.  
Γ. Στην Τ.Κ. Βροχίτσας δεν προτείνεται χώρος για τοποθέτηση πλαισίων προβολής διαφημίσεων.  
Δ.  Στην  Τ.Κ. Κολιρίου το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου.  
Ε. Στην Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, τον  χώρο της στάσης αστικών λεωφορείων και τον χώρο της πλατείας 
με την προϋπόθεση βέβαια το τι μέγεθος θα είναι αλλά και τι υλικό ώστε να μην διαβρώνεται.   
ΣΤ. Στην Τ.Κ. Αλποχωρίου:  
-  ΑΛΠΟΧΩΡΙ: 1. Στην Πλατεία 2. Στη στάση του ΚΤΕΛ  
- ΧΑΝΑΚΙΑ 1. Στο πεζοδρόμιο απέναντι της πλατείας και 2. Στο πεζοδρόμιο στη θέση Καλλιμόρου 
Κων/νου.  
Ζ. Στην Τ.Κ. Κατσαρού δεν προτείνεται χώρος για τοποθέτηση πλαισίων προβολής διαφημίσεων.  
Η. Στην Δημοτική Κοινότητα Πύργου:  

• πεζόδρομος οδού Λετρινών (πριν την πλατεία Σάκη Καράγιωργα) 

• πλατεία δικαστηρίων  

• πλατεία Ιατρίδη 

• πεζόδρομος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

• πλατεία Μεταξά 

• πλατεία Κύπρου 

• αθλητικό κέντρο Αγίας Βαρβάρας 

• εξωτερικοί χώροι γηπέδων (ενωσιακό γήπεδο, δημοτικό στάδιο κλπ)  

• οποιοδήποτε άλλο σημείο που τυχόν υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 67/2018. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 

 
Ζουμπάκης Αυγερινός 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος 
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα  
Δημουλιάς Λεωνίδας 

Ακριβές Απόσπασμα 
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Πύργος 25.10.2018 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


