ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 369/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της
αριθ. 225/2006 απόφασης Δ.Σ. για
καθορισμό χώρων προβολής υπαίθριας
διαφήμισης
Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-6-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 27-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Παύλου
Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 και 8 Ν.2946/2001 « Υπαίθρια
διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις » και το άρθρο 3 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 σε
κοινόχρηστους , δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ).
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η διαδικασία μέσω της οποίας προκύπτουν οι χώροι στους
οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να
διασφαλίζεται το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη έκφραση,
δραστηριότητα και οικονομική ελευθερία.
Με την υπ΄αριθ. 225/2006 απόφαση του Δημ.Συμβ. είχαν καθορισθεί θέσεις για την
εμπορική διαφήμιση.
Με την υπ΄αρθ.300/2010 απόφαση της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται προς το Δημ.
Συμβ. την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό χώρων προβολής υπαίθριας
διαφήμισης επειδή προέκυψαν νέα δεδομένα με την διάνοιξη της ανατολικής εισόδου της
πόλης συμπληρωματικά και ύστερα από επιτόπια έρευνα από την υπηρεσία μας προτάθηκαν
εκ νέου για εμπορική διαφήμιση οι παρακάτω χώροι .
Για διαφημιστικά πλαίσα τύπου «PISA»:
Από την διασταύρωση των οδών Πιερίων & Περιφ.οδό (Λευκά Μάρμαρα Βέροιας) μέχρι
την διασταύρωση προς Κοζάνη (Τσικίνα)
Τα πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.
Πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης - τοποθέτησης των παραπάνω διαφημιστικών
πλαισίων θα ζητείτε η
γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ).
Για διαφημιστικά πλαίσια τύπου MATRIX,ή απλά LSD, LED, VIDEO DISPLAY
1.-Στην οδό Εληάς (μεταξύ τουριστικού περιπτέρου Εληάς και Μπάσκετ).
2.-Στο πάρκο της οδού Θεσ/νίκης
3.- Στα Εβραίϊακα Μνήματα,
4.-Στην πλατεία Αγ.Αντωνίου
Για ηλεκτρονικές οθόνες πληροφοριών & διαφημίσεων (touch screen)
1.-Στο πάρκο Ελιάς (στο χώρο αναμονής τουριστικών λεωφορείων).
2.-Πλατεία Ωρολογίου.
3.-Πλατεία Αγ.Αντωνίου.
4.-Οδός Ιπποκράτους & Πρ.Ηλία.
5.-ΚΤΕΛ Βέροιας.
6.-Αστικά Βέροιας.
7.- Σιδ/κός Σταθμός Βέροιας
Όλα τα διαφημιστικά πλαίσια θα είναι εναρμονισμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της
52138/03 υπουργικής απόφασης καθώς επίσης με τις διατάξεις του Ν.2946/01 και του
Ν.2696/99.
Με το ύπ΄αριθ.6141/25-6-09 έγγραφό μας ζητήσαμε την γνώμη της ΕΠΑΕ για τα
παραπάνω και η οποία μας απάντησε με το από υπ.αρθ. 145/13-7-2009 έγγραφό της ότι το
θέμα θα συζητηθεί στην ολομέλειά της(μέχρι σήμερα παρόλες τις τηλεφωνικές μας
ενοχλήσεις δεν έχει απαντήσει).
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.3 του Ν.2946/01 αν η ΕΠΑΕ δεν παράσχει την γνώμη της
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται χωρίς την
γνώμη αυτής

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο ν΄
αποφασίσει σχετικά
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 225/2006 απόφασή του περί καθορισμού θέσεων εμπορικής διαφήμισης.
3.- Την αριθ. 300/2010 απόφαση της Δ.Ε.
4.- Ότι με το αριθ. πρωτ. 6141/25-6-2009 έγγραφο του Δήμου ζητήθηκε η
γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ επί του θέματος αλλά μέχρι σήμερα αυτή δεν έχει
απαντήσει.
5.- Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 αν η
ΕΠΑΕ δεν παράσχει τη γνώμη της εντός προθεσμίας ενός μηνός, η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτής.
6.- Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των χώρων προβολής
υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης με την συμπλήρωση-τροποποίηση της με
αριθ.225/06 απόφασης του σχετικά.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 3
παρ. 1 & 2 του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», του Ν. 2696/99 και της αριθ. 52138/03 Κ.Υ.Α. Υπ.
Εσωτερικών-Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 225/2006 απόφασής του για
καθορισμό χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης στον Δήμο Βέροιας, ως εξής:
1.- Στην παράγραφο Α) Για διαφημιστικά πλαίσια τύπου «PISA»:
α) Προστίθεται περίπτωση (7), ως εξής:
«7) Από τη συμβολή των οδών Πιερίων & Περιφερειακής (Λευκά Μάρμαρα
Βέροιας) μέχρι τη διασταύρωση προς Κοζάνη (κατάστημα Τσικίνα)».
β) Προστίθεται στο τέλος η υποπαράγραφος:
«Πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης-τοποθέτησης των παραπάνω
διαφημιστικών πλαισίων θα ζητείται η γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ)».
2.- Προστίθενται οι παράγραφοι Γ & Δ, ως εξής:
Γ) Για διαφημιστικά πλαίσια τύπου MATRIX ή απλά LSD, LED, VIDEO
DISPLAY:
1.-Στo πάρκο Εληάς (μεταξύ τουριστικού περιπτέρου Εληάς και Μπάσκετ).
2.-Στο πάρκο της οδού Θεσσαλονίκης.
3.-Στην πλατεία Αγ.Αντωνίου.
4.-Στα Εβραίικα Μνήματα.
Δ) Για ηλεκτρονικές οθόνες πληροφοριών & διαφημίσεων (touch screen):
1.- Στο πάρκο Εληάς (στον χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων).
2.- Στην Πλατεία Ωρολογίου.
3.- Στην Πλατεία Αγ. Αντωνίου.
4.- Στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους & Προφήτη Ηλία.
5.- Στα ΚΤΕΛ Βέροιας.
6.- Στα Αστικά Βέροιας.
7.- Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Βέροιας.
3.Όλα τα διαφημιστικά πλαίσια θα είναι εναρμονισμένα με τις διατάξεις της αριθ.
52138/03 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών-Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, του Ν.2946/01
και του Ν.2696/99.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 225/2006 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 369 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18 - 6 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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