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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2015
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 27  Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 
πρωτ.13746/22-5-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 
τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κάτσαρα, 
3.Κων/νος  Λαμπρόπουλος  (Αναπληρωματικό  μέλος),  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5. 
Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. Μιχάλης Φουνταλής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Ενημέρωση για θέματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων και Λαϊκής Αγοράς.
          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
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        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος  το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα  εξής:  
       Με την από 20/04/2015 επιστολή της, η εταιρία MONTANA-ART κάνει γνωστό 
ότι  προτίθεται  να  συνεργαστεί  με  το  Δήμο  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 Δήμο χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση αυτού. 
     Η κάθε πινακίδα θα περιλαμβάνει πληροφοριακό αναλυτικό χάρτη του Δήμου 
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  2,00μ  ύψος  Χ  1,30μ  πλάτος.  Αποτελούνται  από  ανθεκτικό 
υλικό(αλουμίνιο) κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Στην μια όψη το επάνω 
μέρος,  διαστάσεων  1,30μΧ1,30μ  θα  διατίθεται  με  σκοπό  την  προβολή  του 
αναλυτικού χάρτη του Δήμου και χρήσιμες πληροφορίες. Ενώ στο εναπομείναν μέρος 
της όψης θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση μηνυμάτων του Δήμου. 
Την  δεύτερη  όψη  θα  εκμεταλλεύεται  διαφημιστικά  η  εταιρεία.  Οι  πινακίδες 
παραχωρούνται δωρεάν στο Δήμο 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 Δήμου 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 Δήμο Έδεσσας δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση
Προτείνεται στη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
1. Να  εγκρίνει  τους  χώρους  τοποθέτησης  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθ.  222/2012 
απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  «Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  για  τον 
καθορισμό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης» για τις περιοχές:
1. επί της οδού Φλωρίνης στο ΙΚΑ
2. επί της οδού Δημ. Πετρίτση στο Κιουπρί
3. επί της Πλατείας Γάτσου
4. επί της οδού 18ης Οκτωβρίου-Π.Ε. Πέλλας
5. επί της οδού Δημοκρατίας- TAXI
6. επί της οδού Φιλίπου-Ξενία
7. επί της οδού Καραολή-Καταρράκτες
8. επί της οδού Φιλελλήνων-Δημοτικό Στάδιο
9. επί της οδού 25ης Μαρτίου έναντι Γηπέσου
10. επί της οδού Αθ. Στόγιου-Δημαρχείο
2. Να  εισηγηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιου  για  έγκριση  της  τοποθέτησης  των 
πινακίδων για τρία χρόνια. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, κι έλαβε υπόψη της της διατάξεις των άρθρων  73 και 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
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Αποφασίζει ομόφωνα

     Α. Εγκρίνει  τους χώρους τοποθέτησης σύμφωνα με την υπ. αριθ.  222/2012 
απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  «Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  για  τον 
καθορισμό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης» για τις περιοχές:
1. επί της οδού Φλωρίνης στο ΙΚΑ
2. επί της οδού Δημ. Πετρίτση στο Κιουπρί
3. επί της Πλατείας Γάτσου
4. επί της οδού 18ης Οκτωβρίου-Π.Ε. Πέλλας
5. επί της οδού Δημοκρατίας- TAXI
6. επί της οδού Φιλίπου-Ξενία
7. επί της οδού Καραολή-Καταρράκτες
8. επί της οδού Φιλελλήνων-Δημοτικό Στάδιο
9. επί της οδού 25ης Μαρτίου έναντι Γηπέσου
10. επί της οδού Αθ. Στόγιου-Δημαρχείο
Β.  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  έγκριση  της  τοποθέτησης  των 
ενημερωτικών πινακίδων  στα προαναφερόμενα σημεία για τρία  (3)  χρόνια,  με την 
επισήμανση να οριστεί στην σύμβαση με την εταιρεία, η όψη των πινακίδων που θα 
παραχωρηθούν στο Δήμο κι η όψη που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία για διαφήμιση. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:15 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 19/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 3/6/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  -Κατσάρα,  Δημήτριος 
Γιώγας,  Βασίλειος Δημητριάδης, Κων/νος 
Λαμπρόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
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