
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 
(Αριθμός πρακτικού 2) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Ιωάννης ως Πρόεδρο, Χαιρέτης Εμμανουήλ, Αρχοντάκη 
Στυλιανή Πλερωνάκη Μυρωνία, Ινιωτάκης Πέτρος, Μανδαλάκης Γεώργιος, Τσαπάκης 
Ιωάννης,Ψαρράς Ιωάννης και τα αναπληρωματικά μέλη Μερονιανάκης Μαρίνος, 
Κασαπάκης Μιχάλης. 
Απόντων των κ.κ. Κυπραίου Ανδρέα, Σπανάκη–Κοχιαδάκη Αθηνά, Αμανατίδου Λεμονιά, 
  Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 17/02/2016 
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 π.μ     
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.15131/11-02-2016 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου  
Ψυκάκος Βαγγέλης. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη 
συνεδρίαση.- 
 
Θέμα 4: Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (δημόσια 

διαβούλευση) 
 
 
      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.  
11087/01-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων  για την : 
 

 Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση 
 
Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για 
την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου και αφορά 
στην υπαίθρια διαφήμιση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. 
 Η διακίνηση και προβολή ιδεών, καθώς και η υπαίθρια διαφήμιση αγαθών, 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων επιτρέπεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε 
την παρούσα κανονιστική πράξη 

   
  Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 

(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέμα που 
συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου  να εκφράσουν 
τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.          

 
    

   Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία ο κ. 
Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας. 
 Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 
ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως 

     
        
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 



     
 Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την με αριθμ.πρωτ. 11087/01-02-2016 εισήγηση του Τμήματος  Αδειοδοτήσεων 
και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  

2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 
3463/2006 και  

3. του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
  
Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες για 
την: 
• Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση 
 

 
    Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.- 
 

 
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 18/02/2016 
Ο Γραμματέας 

  


