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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  218/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 20.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 22.595/27-8-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος 14 Πέτκος Χρήστος  

4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κούκος Γεώργιος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

                                 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Σαµλίδης Μιχαήλ 

3 Βερικούκης Χρήστος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 18ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωµάς  

β.  Νησίου κ. Τσαπκίνης Χρήστος  

γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

δ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν το 

θέµα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του ∆ηµάρχου, η οποία 

έχει ως εξής: 

«Με την από 20/04/2015 επιστολή της, η εταιρία MONTANA-ART κάνει γνωστό 

ότι προτίθεται να συνεργαστεί µε το ∆ήµο Έδεσσας για τη δωρεάν τοποθέτηση 

πληροφοριακών πινακίδων. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει από την εν λόγω 

εταιρεία σε σηµεία που θα της υποδειχθούν από το ∆ήµο χωρίς καµία οικονοµική 

επιβάρυνση αυτού.  

Η κάθε πινακίδα θα περιλαµβάνει πληροφοριακό αναλυτικό χάρτη του ∆ήµου 

Έδεσσας, φωτογραφικό υλικό από τα αξιοθέατα και χρήσιµες πληροφορίες.  

Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 

και οι διαστάσεις τους είναι 1.85µ ύψος Χ 1,10µ πλάτος. Αποτελούνται από 

ανθεκτικό υλικό (αλουµίνιο) κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Στην µια όψη 

το επάνω µέρος, διαστάσεων 1,30µΧ1,10µ θα διατίθεται µε σκοπό την προβολή του 

αναλυτικού χάρτη του ∆ήµου και χρήσιµες πληροφορίες. Ενώ στο εναποµείναν 

µέρος της όψης θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την ανακοίνωση µηνυµάτων του 

∆ήµου. Την δεύτερη όψη θα εκµεταλλεύεται διαφηµιστικά η εταιρεία. Οι πινακίδες 

παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ήµο και η εταιρεία διατηρεί την ιδιοκτησία αυτών. 

Το κόστος κατασκευής των πινακίδων, της εγκατάστασης και της 

συντήρησης, βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία η οποία διατηρεί το δικαίωµα να 

µισθώσει τµήµα της πινακίδας (συγκεκριµένα την πίσω όψη) για διαφηµιστικούς 

σκοπούς. Η µοναδική υποχρέωση του ∆ήµου συνίσταται στην ηλεκτροδότηση 

αυτών των πινακίδων (όπου απαιτείται) και στην υπόδειξη των κατάλληλων σηµείων. 

Κατόπιν τούτου και µε δεδοµένο ότι: 

• Η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων αποτελεί εργαλείο ανάδειξης και 

αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ενός τόπου 

• Μέσω της υλοποίησης της δράσης θα υπάρξει διευκόλυνση της ενηµέρωσης 

των επισκεπτών της πόλης καθώς και αισθητική βελτίωση 

• Για το ∆ήµο Έδεσσας δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση 

Προτείνω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει  

α) την τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων για τρία χρόνια, µε δυνατότητα 

παράτασης για άλλα τρία χρόνια µετά από σχετική δήλωση της συµβαλλόµενης 

εταιρείας, στους χώρους που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 222/2012 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον 
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καθορισµό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης», και συγκεκριµένα στις 

παρακάτω περιοχές: 

1. επί της οδού Φλωρίνης στο ΙΚΑ και στο Κ.Χ. 181Β 

2. επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση στο Κιουπρί και στο Κ.Χ. 82Β 

3. επί της Πλατείας Γάτσου και στο Κ.Χ. 160 

4. επί της οδού 18ης Οκτωβρίου-Π.Ε. Πέλλας και στο Κ.Χ. Ρ 75α  

5. επί της οδού ∆ηµοκρατίας- TAXI και στο Κ.Χ. 149 

6. επί της οδού Φιλίππου - Ξενία και στο Κ. Χ. 273γ  

7. επί της οδού Καραολή - Καταρράκτες και στο Κ.Χ. 68 

8. επί της οδού Φιλελλήνων - ∆ηµοτικό Στάδιο  

9. επί της οδού 25ης Μαρτίου έναντι γηπέδου 

10. επί της οδού Αθ. Στόγιου - ∆ηµαρχείο. 

β) το σχέδιο της σύµβασης µε την εταιρεία MONTANA-G.M., το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας».  

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το σχέδιο της σύµβασης µε 

την εταιρεία MONTANA-G.M., το οποίο έχει ως εξής:  

«Η παρούσα συµφωνία έγινε την ………………………………………………..µεταξύ του 

∆ήµου …………….…………… (που θα αναφέρεται στο εξής ως ο «∆ήµος») αφ’ ενός 

και ………………………………...………………. (που θα αναφέρεται στο εξής ως ο 

«Αδειούχος») αφ’ ετέρου. Με το παρόν έγγραφο συµφωνούνται µεταξύ των 

συµβαλλοµένων τα ακόλουθα: 

 

1. Ο ∆ήµος αποδέχεται την σύναψη σύµβασης µε τον Αδειούχο και του παραχωρεί 

το δικαίωµα της τοποθέτησης πινακίδων, ως ακολούθως: 

• Η κάθε πινακίδα θα αποτελείται από αλουµίνιο, θα έχει διαστάσεις 1,85 m (ύψος) 

Χ1,10 m (πλάτος), στηριζόµενη επί βάσεως 0,15 m (ύψος) Χ 0,25 m (πλάτος), που 

θα τοποθετείται επί του εδάφους του υποδειχθέντος σηµείου. 

• Στην Α΄ όψη της πινακίδας, το πάνω µέρος, διαστάσεων 1,30 m (ύψος) Χ 1,10 m 

(πλάτος), θα διατίθεται µε σκοπό την προβολή του αναλυτικού χάρτη του ∆ήµου µε 

φωτογραφικό υλικό από αξιοθέατα και µε χρήσιµα τηλέφωνα των ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών, το εναποµείναν, δε, κάτω µέρος της πινακίδας, διαστάσεων 0,55 (ύψος) 

Χ 1,10 m (πλάτος), ο ∆ήµος θα µπορεί να το χρησιµοποιεί για ανακοινώσεις 

µηνυµάτων. 

•  Την Β΄ όψη της πινακίδας θα εκµεταλλεύεται διαφηµιστικά ο Αδειούχος. 
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2. Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν πληρούν τις κατά Νόµον προδιαγραφές και 

είναι της απόλυτης έγκρισης και αρεσκείας του ∆ήµου, τόσο από άποψη τύπου ή 

µορφής, όσο και από άποψη καλαισθησίας και ποιότητας υλικών. 

 

3. Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν είναι σε αριθµό ……………….. 

 

4. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν επακριβώς 

από τον ∆ήµο, ο οποίος θα καθορίζει και την συγκεκριµένη θέση που θα 

τοποθετείται κάθε µια πινακίδα. 

 

5. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των διαφηµιστικών πινακίδων είναι τα 

αναφερόµενα στο παράρτηµα 1, (συνταχθέν σύµφωνα µε την εκδοθείσα - κατόπιν 

της σχετικής υπό την αρµόδια ΕΠΑΕ εγκρίσεως - υπ’ αριθµόν …../201… απόφαση 

του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου), που προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση ως 

αναπόσπαστο µέρος της. 

 

6. Η διάρκεια της σύµβασης αυτής είναι τριετής, και αρχίζει από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της παρούσας σύµβασης, λήγει, δε, κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

που θα συµπληρωθεί τριετία από την έναρξη της, δηλαδή 

την…………………………………….. . Ρητά ορίζεται ότι ο Αδειούχος δύναται, εφ’ όσον 

τηρηθούν εκ της πλευράς του επί την ως άνω τριετία τα συµφωνηθέντα, µονοµερώς 

να ζητήσει µε κοινοποίηση προς τον ∆ήµο της σχετικής δήλωσής τους και να 

ανανεωθεί, έτσι, η παρούσα σύµβαση για δεύτερη τριετία, µετά το πέρας της οποίας 

η εκ νέου ανανέωση θα µπορεί να λάβει χώρα κατόπιν νεώτερης διαπραγµάτευσης 

και συµφωνίας έγγραφης µεταξύ των µερών. 

 

7. Η κατασκευή και συντήρηση της πινακίδας είναι αποκλειστική ευθύνη και 

υποχρέωση του Αδειούχου. 

 

8. Η κατασκευή και επεξεργασία του πολιτιστικού χάρτη µε τα ειδικά σύµβολα , 

πληροφορίες κτλ. είναι αποκλειστική ευθύνη του Αδειούχου. 
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9.  Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να διαθέτει στον Αδειούχο τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ενηµέρωση του πολιτιστικού χάρτη. 

 

10.  Ο Αδειούχος παρέχει στον ∆ήµο τις εν λόγω πινακίδες µε την δυνατότητα να 

ηλεκτροδοτούνται όπως ορίζεται από τον ελληνικό κώδικα του Υπουργείου 

Βιοµηχανίας ΕΛΟΤ 384 αλλά και των διεθνών κανονισµών. Στην περίπτωση που ο 

∆ήµος επιθυµεί την ηλεκτροδότηση τους, θα παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια για τη 

διευκόλυνση της σύνδεσης των πινακίδων, νοούµενου ότι τούτο θα είναι εφικτό.  

 

11.  Ο Αδειούχος δηλώνει ρητά ότι διαθέτει σήµερα όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια 

για την κάλυψη τόσο της δαπάνης για προµήθεια και εγκατάσταση των πινακίδων 

όσο και για την κάλυψη όλων των ποσών, τελών διαφήµισης και άλλων δαπανών 

που απορρέουν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 

12.  Ο Αδειούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες 

προµήθειας ή κατασκευής, εκτελώνισης, µεταφοράς, εγκατάστασης, και 

οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την εγκατάσταση των προβλεπόµενων 

πινακίδων.   

 

13.  Ο Αδειούχος δεν δικαιούται να επιφέρει οποιαδήποτε, προσθήκη, µεταρρύθµιση  

ή ακόµα και αφαίρεση που θα µεταβάλλει την αρχική µορφή οποιουδήποτε χώρου 

επί του οποίου θα τοποθετηθούν οι πινακίδες, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

άδεια του ∆ήµου. 

 

14.  Ο Αδειούχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις τυχόν υποδείξεις που 

θα του γίνουν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου σχετικά µε το ακριβές σηµείο 

τοποθετήσεως και τον προσανατολισµό των πινακίδων, διαφορετικά ο ∆ήµος 

δικαιούται να αξιώσει την αφαίρεση και αποµάκρυνση όσων έχουν τοποθετηθεί 

κατά παράβαση των όρων της παρούσας σύµβασης. 

 

15.  Ο Αδειούχος είναι υποχρεωµένος για την συνεχή συντήρηση, καλή εµφάνιση και 

καθαρισµό των πινακίδων. 
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16.  Ο Αδειούχος δικαιούται να προβεί σε πώληση, µεταβίβαση ή µαζική εκµίσθωση 

των πινακίδων που θα εγκατασταθούν, καθώς και να αναθέσει σε τρίτο την 

εκµετάλλευση τους. Νοείται ότι η παραχώρηση και/ή εκµίσθωση και/ή εκχώρηση 

δικαιωµάτων εκµετάλλευσης των διαφηµιστικών πινακίδων σε διαφηµιστικό οίκο, σε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για σκοπούς έκθεσης διαφηµίσεων πελατών τους, είναι 

µέσα στα δικαιώµατα του Αδειούχου, ο οποίος και σε αυτήν την περίπτωση θα 

παραµείνει υπεύθυνος έναντι του ∆ήµου, δυνάµει της παρούσας σύµβασης. 

 

17.  Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, ή ζηµιά προκληθεί 

στις πινακίδες από θεοµηνία, κακές καιρικές συνθήκες, βανδαλισµούς, τρίτα 

πρόσωπα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε περίπτωση φθοράς ή ζηµίας των πινακίδων 

από οποιαδήποτε αιτία, ο Αδειούχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση τους 

µε άλλες της ιδίας ποιότητας και προδιαγραφών, βαρυνόµενος αποκλειστικά µε 

κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί. Κάθε ζηµιά στις πινακίδες θα πρέπει να 

αποκαθίσταται από τον Αδειούχο µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την 

γραπτή ειδοποίηση του ∆ήµου. 

 

18.  Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο της ανά τριετία (Ν. 2946/2001) τυχόν αλλαγής των 

εγκριθέντων σηµείων, επιφυλάσσει το δικαίωµα του για αλλαγή της θέσης 

οποιασδήποτε πινακίδας, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, αφού θα παράσχει προς 

τον Αδειούχο επαρκή χρονική προειδοποίηση ενός (1) µηνός και εναλλακτική θέση 

επανατοποθέτησης, όπου τούτο είναι εφικτό για τον ∆ήµο. Σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσης του Αδειούχου, ο ∆ήµος θα µπορεί να επεµβαίνει για αφαίρεση της 

πινακίδας κατόπιν της εκ του Νόµου σχετικής πράξης του ∆ηµάρχου του. 

 

19.  Οι πινακίδες ανήκουν στην κυριότητα του Αδειούχου. 

 

20.  Ο Αδειούχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη ως προς την ακρίβεια, αλήθεια ή 

καταλληλότητα των διαφηµίσεων και θα αποζηµιώνει τον ∆ήµο για κάθε ζηµιά ή 

βλάβη την οποία ο ∆ήµος τυχόν θα υποστεί ή θα υφίσταται λόγω της διαφήµισης ή 

σχετικά µε αυτή. 

 

21.  ∆ιαφηµίσεις που θα προσβάλλουν άτοµα ή πρόσωπα ή τη δηµόσια αιδώ, ή θα 

αναφέρονται σε καπνικά προϊόντα αποκλείονται παντελώς. Σε περίπτωση 
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τοποθέτησης τέτοιων διαφηµίσεων ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα επέµβασης και 

αφαίρεσης τους και απαίτησης των εξόδων. 

 

22.  Μόνο ο Αδειούχος ή/και οι διαφηµιζόµενοι είναι υπόχρεοι στην περίπτωση 

έγερσης και καταψήφισης απαιτήσεων από τρίτους λόγω δυσφήµισης από τις 

διαφηµίσεις. 

 

23.  Όλες οι διαφηµίσεις που θα εκτίθενται στις πινακίδες θα εµπίπτουν στις πρόνοιες 

της από καιρού εις καιρόν σχετικής Νοµοθεσίας και Κανονισµών για ∆ιαφηµίσεις, 

περιλαµβανοµένης και της καταβολής τελών ή άλλων δικαιωµάτων περιοδικών ή µη 

προς τον ∆ήµο ή άλλες ∆ιοικητικές Αρχές. 

 

Τα τέλη διαφηµίσεων που θα καταβάλλονται στο ∆ήµο από τον Αδειούχο θα είναι τα 

εκάστοτε ισχύοντα σύµφωνα µε τις περί ∆ιαφηµίσεων κανονιστικές δηµοτικές 

πράξεις. Ο Αδειούχος υποχρεούται στην καταβολή των τελών διαφηµίσεων για τις 

πινακίδες, ασχέτως εάν κάνει πράγµατι χρήση αυτών, και εφ’ όσον η µη χρήση 

αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου. 

 

24.  Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να τερµατίσει την παρούσα Σύµβαση εφόσον ο 

Αδειούχος παραλείψει να τηρήσει τους όρους της Σύµβασης ή να επανορθώσει την 

οποιαδήποτε παραβίαση για περίοδο 15 ηµερών µετά την από προς τούτο γραπτή 

ειδοποίησή του εκ του ∆ήµου. Σε περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης, ο ∆ήµος 

θα διατηρεί το δικαίωµα του σε αποζηµιώσεις σε σχέση µε οποιαδήποτε ζηµιά και/ή 

απώλεια έχει υποστεί κατά την διάρκεια της ισχύουσας Σύµβασης.  

 

24Α. Το ίδιο ως άνω δικαίωµα σε αποζηµιώσεις διατηρεί και ο Αδειούχος εις βάρος 

του ∆ήµου, στην περίπτωση, που ο ∆ήµος ασκήσει τα εκ της πλεονεκτικής του 

θέσεως δικαιώµατά του αδικαιολογήτως ή/και παρανόµως. 

 

25. Ο Αδειούχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα Νοµοθεσία η 

οποία είναι εφαρµοστέα για την παρούσα σύµβαση, περιλαµβανοµένης και της 

εξασφάλισης οποιωνδήποτε Αδειών από οποιαδήποτε Αρχή ή Οργανισµό 

∆ηµοσίου ∆ικαίου. Νοείται ότι, εάν η ισχύουσα ή νέα, µεταγενέστερη Νοµοθεσία, 

απαγορεύει την εγκατάσταση ή  διατήρηση ή παραµονή ή εκµετάλλευση όλων ή 
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οποιωνδήποτε πινακίδων, ο Αδειούχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε την πιο 

πάνω Νοµοθεσία και να αφαιρέσει τις απαγορευµένες πινακίδες.  

 

26.  Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης είναι ουσιώδεις και µη συµµόρφωση 

προς οποιονδήποτε όρο δίνει στο αναίτιο µέρος το δικαίωµα να τερµατίσει την 

παρούσα συµφωνία και να αξιώσει τις νόµιµες αποζηµιώσεις». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

222/2012 απόφαση ∆. Σ., την αριθµ. 19/2015 απόφαση ΕΠΖ καθώς και τις διατάξεις 

των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την τοποθέτηση δέκα (10) ενηµερωτικών πινακίδων σε χώρους 

που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 222/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 

θέµα «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό χώρων για τη διενέργεια 

υπαίθριας διαφήµισης», και συγκεκριµένα στις παρακάτω περιοχές: 

1. επί της οδού Φλωρίνης στο ΙΚΑ και στο Κ.Χ. 181Β 

2. επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση στο Κιουπρί και στο Κ.Χ. 82Β 

3. επί της Πλατείας Γάτσου και στο Κ.Χ. 160 

4. επί της οδού 18ης Οκτωβρίου - Π.Ε. Πέλλας και στο Κ.Χ. Ρ 75α  

5. επί της οδού ∆ηµοκρατίας- TAXI και στο Κ.Χ. 149 

6. επί της οδού Φιλίππου - Ξενία και στο Κ. Χ. 273γ  

7. επί της οδού Καραολή-Καταρράκτες και στο Κ.Χ. 68 

8. επί της οδού Φιλελλήνων - ∆ηµοτικό Στάδιο  

9. επί της οδού 25ης Μαρτίου έναντι γηπέδου 

10. επί της οδού Αθ. Στόγιου - ∆ηµαρχείο. 

Β. Οι ενηµερωτικές πινακίδες στα προαναφερόµενα σηµεία θα τοποθετηθούν 

για τρία (3) χρόνια µε τη δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) χρόνια µετά από 

σχετική δήλωση της συµβαλλόµενης εταιρείας. 
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Γ.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µε την 

εταιρεία MONTANA-G.M., το σχέδιο της οποίας αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος 

της παρούσας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  218/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4/9/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας ∆ηµήτριος,   

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος  

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας κα Μ. Μήτσου  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

-   Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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