ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 72/2017
Περίληψη
Γνωμοδότηση υπέρ του καθορισμού χώρων υπαίθριας
διαφήμισης.
Στη Βέροια, σήμερα, 12-12-2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 23/8-12-2017 πρόσκληση
της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό τρόπο ή με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα εφτά (7):
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου το από 30-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Στυλιαννού
Ασλάνογλου:
Έχοντας υπ’ όψιν :
1) Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 2946/2001(ΦΕΚ 224 – Α’) με θέμα ‘υπαίθρια
διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις’ όπως ισχύει σήμερα .
2) Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του προηγούμενου νόμου
(ΚΥΑ 38110/09-09-2002 , ΚΥΑ 52138/25-1-2003 ) .
3) Την 225/2006 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, σχετικά με τον καθορισμό θέσεων εμπορικής
διαφήμισης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
4) Την 369/2010 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, ως τροποποίηση – συμπλήρωση της 225/06
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
5) Τα έργα ανάπλασης του κέντρου της πόλης της Βέροιας ( 7/2012 – τέλη 2015 )
6) Το υπ΄ αριθμ. ΔΥ/2-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βέροιας με θέμα ‘Ενημέρωση για τους υφιστάμενους χώρους προβολής υπαίθριας διαφήμισης
στο Δήμο Βέροιας.
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, καλείται η Δημοτική Κοινότητα να γνωμοδοτήσει
για την επικαιροποίηση - τροποποίηση της κατηγορίας: Β) Διαφημιστικά πλαίσια για
αφισοκόλληση στα πεζοδρόμια, της υπ’ αριθμ. 225/2006 κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. Βέροιας,
η οποία τροποποιήθηκε με την 369/2010 κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. επικαιροποιώντας από
το σύνολο των παραγράφων της τα παρακάτω σημεία:
Β ) Διαφημιστικά πλαίσια για αφισοκόλληση στα πεζοδρόμια
Β) i) Θέσεις με διαφημιστικά πλαίσια.
1-Περιοχή Παπάγου δίπλα στη στάση (πρώην θέση 11) τεμ.(2),
2-Πλατεία Καλλιθέας (πρώην θέση 40) τεμ.(1) ,
3-Στη συμβολή των οδών Βερόης & Δήμητρας (πρώην θέση 44) τεμ.(1) ,

4-Στην οδό Δήμητρας (γέφυρα Μπαρμπούτας) (πρώην θέση 45) τεμ.(3) ,
5-Ακροπόλεως και Αμπελοκήπων (5ο Δημοτικό) (πρώην θέση 46) τεμ.(1) ,
6-Ακροπόλεως στα καφενεία (πρώην θέση 48) τεμ.(2) ,
7-Οδός Κοντογεωργάκη και Παστέρ (πρώην 54) τεμ.(3) .
Β) ii) Θέσεις όπου θα επανατοποθετηθούν διαφημιστικά πλαίσια .
8-Στη συμβολή των οδών Βενιζέλου & Εληάς, δίπλα από το κατάστημα «ALL DAY»
(πρώην θέση 1) (τεμ. 1)
9-Στην οδό Εληάς: Δίπλα από το κατάστημα «MERCATO» ( πρώην θέση 2) (τεμ. 1)
10-Στην οδό Εληάς: Εληάς 5 (λίγο πιο πάνω από το Περίπτερο Ηλιάδη)
(πρώην θέση 3) (τεμ. 2)
11-Στην οδό Εληάς: Στο κατάστημα «Beluga» (πρώην θέση 4) (1 τεμ.)
12-Στην οδό Ανοίξεως: Μπροστά από το πρώην «Magenta» (Αρχοντικό Κάλφογλου)
(πρών θέση 6) (τεμ. 2)
13-Στην οδό Πιερίων: Απέναντι από την Εθνική Τράπεζα (πρώην θέση 7) (τεμ. 1)
14-Στην οδό Βενιζέλου: Στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου (πρώην θέση 14) (τεμ. 2)
15-Στην οδό Μητροπόλεως: Στην εκκλησία του Χριστού (πρώην θέση 27) (τεμ. 1)
16-Στην οδό Μητροπόλεως: Στην εκκλησία δίπλα στις καμάρες (πρώην θέση 30) (τεμ.1)
17-Στην οδό Μητροπόλεως: Μητροπόλεως 4, μπροστά στο παρκάκι (πρώην θέση 31)
(τεμ.1)
18-Στην πλατεία Ρακτιβάν: Απέναντι από το κατάστημα Κριαρά (πρώην θέση 35)
(τεμ.2)
Τα διαφημιστικά πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενα και σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 52138/2003.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στις
κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. Βέροιας.

υπ’ αρίθμ. 225/2006 και

369/2010

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το
από
30-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Τις υπ΄αρθιμ. 225/2006 & 369/2010 κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. Βέροιας.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 83 & 89 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του
Ν.2946/2001.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για την επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ’ αρθμ. 225/2006
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα την τροποποίηση της παραγράφου Β ως
εξής:
«Β ) Διαφημιστικά πλαίσια για αφισοκόλληση στα πεζοδρόμια
Β) i) Θέσεις με διαφημιστικά πλαίσια.
1-Περιοχή Παπάγου δίπλα στη στάση (πρώην θέση 11) τεμ.(2),
2-Πλατεία Καλλιθέας (πρώην θέση 40) τεμ.(1),
3-Στη συμβολή των οδών Βερόης & Δήμητρας (πρώην θέση 44) τεμ.(1),
4-Στην οδό Δήμητρας (γέφυρα Μπαρμπούτας) (πρώην θέση 45) τεμ.(3),
5-Ακροπόλεως και Αμπελοκήπων (5ο Δημοτικό) (πρώην θέση 46) τεμ.(1),
6-Ακροπόλεως στα καφενεία (πρώην θέση 48) τεμ.(2),
7-Οδός Κοντογεωργάκη και Παστέρ (πρώην 54) τεμ.(3).
Β) ii) Θέσεις όπου θα επανατοποθετηθούν διαφημιστικά πλαίσια.

8-Στη συμβολή των οδών Βενιζέλου & Εληάς, δίπλα από το κατάστημα «ALL DAY»
(πρώην θέση 1) (τεμ. 1)
9-Στην οδό Εληάς: Δίπλα από το κατάστημα «MERCATO» ( πρώην θέση 2) (τεμ. 1)
10-Στην οδό Εληάς: Εληάς 5 (λίγο πιο πάνω από το Περίπτερο Ηλιάδη)
(πρώην θέση 3) (τεμ. 2)
11-Στην οδό Εληάς: Στο κατάστημα «Beluga» (πρώην θέση 4) (1 τεμ.)
12-Στην οδό Ανοίξεως: Μπροστά από το πρώην «Magenta» (Αρχοντικό Κάλφογλου)
(πρών θέση 6) (τεμ. 2)
13-Στην οδό Πιερίων: Απέναντι από την Εθνική Τράπεζα (πρώην θέση 7) (τεμ. 1)
14-Στην οδό Βενιζέλου: Στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου (πρώην θέση 14) (τεμ. 2)
15-Στην οδό Μητροπόλεως: Στην εκκλησία του Χριστού (πρώην θέση 27) (τεμ. 1)
16-Στην οδό Μητροπόλεως: Στην εκκλησία δίπλα στις καμάρες (πρώην θέση 30) (τεμ.1)
17-Στην οδό Μητροπόλεως: Μητροπόλεως 4, μπροστά στο παρκάκι (πρώην θέση 31)
(τεμ.1)
18-Στην πλατεία Ρακτιβάν: Απέναντι από το κατάστημα Κριαρά (πρώην θέση 35)
(τεμ.2)
Τα διαφημιστικά πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενα και σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 52138/2003.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2017.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 13-12-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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