
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την  8η  Νοεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

στην Ιουλίδα,  ύστερα από την 4496/3-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Αντώνιος Β. Παούρης 
4. Δημήτριος Καβαλιέρος 4. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 6. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 7. Νικόλαος Στ. Παούρης 
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

  

  

  

  

  

  

  

 Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 
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Θέμα 14
ο
: Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων για 

την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 

προβολής.  

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 

14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 

του Ν. 2946/2001 ορίζεται 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 που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 

2946/2001. 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων που θα  

παραχωρούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής καλλιτεχνικής ή δημόσιας 

εμπορικής προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) προτείνονται οι κάτωθι θέσεις:  

 

Κορησσία Α ( Γραφείο τουριστικών πληροφοριών) 

Κορησσία Β ( Πολιτιστικό κέντρο “Στυλιανός Ρέστης”) 

Ιουλίδα Α (Στέγαστρο-Πιάτσα) 

Ιουλίδα Β (Πλατεία) 

Οτζιάς  (Στάση παραλίας Οτζιά) 

Ποίσσες (Στέγαστρο) 

Κάτω Μεριά (Πλατεία) 

 

Κατά τα λοιπά για την τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους πινάκων 

ανακοινώσεων που θα  παραχωρούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής 

καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) ισχύουν 

τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 228/2016 απόφασης του Δ.Σ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), τον  Ν.2946/2001, το άρθρο 

75 του Ν.3463/06 και την υπ’αριθμ. 366/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καθορίζει τους χώρους στους οποίους δύναται να τοποθετηθούν ειδικά πλαίσια 

για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης ως εξής: 

 

Κορησσία Α ( Γραφείο τουριστικών πληροφοριών) 

Κορησσία Β ( Πολιτιστικό κέντρο “Στυλιανός Ρέστης”) 

Ιουλίδα Α (Στέγαστρο-Πιάτσα) 

Ιουλίδα Β (Πλατεία) 

ΑΔΑ: Ω1ΨΗΩΕΔ-1ΦΙ



Οτζιάς  (Στάση παραλίας Οτζιά) 

Ποίσσες (Στέγαστρο) 

Κάτω Μεριά (Πλατεία) 

Κατά τα λοιπά για την τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους πινάκων 

ανακοινώσεων που θα  παραχωρούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής 

καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) ισχύουν 

τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 228/2016 απόφασης του Δ.Σ 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 231/2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Τα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Ευαγγέλου 
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