ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 435/2016
Περίληψη
Παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου
στον «Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο
Ντόπιων, Μακροχωρίου και Περιχώρων» για την
προβολή δραστηριοτήτων του.
Σήμερα 8 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 4/8/2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Δ.Τραπεζανλής, 7) Θ.
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης,
11) Β.Λυκοστράτης, 12) Γ. Κάκαρης, 13)Μ. Παπαϊωάννου,
14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου, 16)Γ.Ορφανίδης,
17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)
Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25)Γ.Γουλτίδης,
26)Α.Αποστολόπουλος, 27)Α.Μαρκούλης, 28)Σ.Στουγιάννος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Α.Σιδηρόπουλος,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Ι.Χειμώνας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η.
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος,
Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2016 απόφασης προσήλθε η κ.Ε.Ιακωβίδου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 437/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Μαυροκεφαλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 439/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 452/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών
Στυλιανό Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παραχώρησης
της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον «Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο Ντόπιων,
Μακροχωρίου και Περιχώρων» προκειμένου να προβάλουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιήσουν. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι η αίτηση του συλλόγου κατατέθηκε
σήμερα και θέλουν να αναρτήσουν τις αφίσες τους από 16 ως 29/8/2016.
Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει
και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το
οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 8-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Στον Ν. 2946/2001 ¨Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες
διατάξεις¨ , στο άρθρο 7 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ¨με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
μπορεί να παραχωρείται η χρήση χώρων του άρθ. 1 και 4 του αρθ. 3, χωρίς αντάλλαγμα, σε νομικά
πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, για την προβολή δραστηριοτήτων και
μηνυμάτων τους. Για την προβολή αυτή, δεν οφείλεται τέλος διαφήμισης.¨
Με την από 08/08/2016 αίτησή του ο ¨Λαογραφικός και Χορευτικός Σύλλογος Ντόπιων,
Μακροχωρίου και Περιχώρων¨ ζητάει την χρήση των διαφημιστικών χώρων του Δήμου, μία
θέση Πάνω Αριστερά στα διαφημιστικά πλαίσια του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από
16/8/2016 έως 29/8/2016, για προβολή δραστηριοτήτων και δράσεων του, χωρίς την καταβολή
από μέρους του τέλους διαφήμισης.
Η Υπηρεσία δεν είναι αντίθετη στο αίτημα του συγκεκριμένου πολιτιστικού Συλλόγου. Θα
πρέπει όμως αυστηρά η ανάρτηση της αφίσας να πραγματοποιηθεί μόνο στα διαφημιστικά
πλαίσια του Δήμου ή σε ανοιχτά καταστήματα με την σύμφωνη γνώμη του καταστηματάρχη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν. 2946/2001: ¨η υπαίθρια διαφήμιση
απαγορεύεται α) σε αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους……., β) σε μνημεία……., γ) …,
δ)….., ε) σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα… όπως τοίχοι αντιστήριξης,
γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων καθώς και στύλοι και υποσταθμοί
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, στ) σε στοές κτιρίων ζ) σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε
πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.¨ Οπότε γίνεται
αντιληπτό ότι η πιθανή ανάρτηση αφίσας σε χώρους όπου αυτό απαγορεύεται μπορεί να επισύρει
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο μεταξύ άλλων) όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 2946/2001.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την
δωρεάν παραχώρηση του χώρου στα διαφημιστικά πλαίσια του Δήμου και για το χρονικό
διάστημα παραχώρησης αυτών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-8-2015 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 29261/8-8-2016 αίτηση του Λαογραφικού και Χορευτικού Συλλόγου
Ντόπιων, Μακροχωρίου και Περιχώρων
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και
των άρθρων 2, 7 και 8 του Ν.2946/2001.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου στα διαφημιστικά
ταμπλό του Δ. Βέροιας, από 16/8/2016 ως 29/8/2016, στον «Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο
Ντόπιων, Μακροχωρίου και Περιχώρων», για την προβολή δραστηριοτήτων του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 435 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Α.
Γ.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Σιδηρόπουλος
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-8-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

