ΟΡΟΙ
1. Γνωστοποιείται στον αδειούχο ότι είναι δυνατή η ανανέωση της παρούσας
άδειας, µόνο εάν κατά την ηµεροµηνία λήξης της, η θέση στο πλαίσιο
παραµένει ακόµα ανοίκιαστη.
2. Ο ∆ήµος µπορεί να καθορίζει το µέγεθος, τον τύπο και την θέση της
διαφήµισης επάνω στο πλαίσιο, καθώς και την περίοδο που θα παραµένει
εκτεθειµένη.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση µε τους
συµφωνηµένους ορούς ενοικίασης των πλαισίων (π.χ. αλλαγή των
διαστάσεων της διαφήµισης, αυθαίρετη υπενοικίαση σε τρίτο) τότε ο ∆ήµος,
διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρεί τη συγκεκριµένη διαφήµιση χωρίς
προηγουµένη ειδοποίηση.
4. Είναι αποκλειστική ευθύνη του αδειούχου, η τοποθέτηση της διαφήµισης στο
πλαίσιο κατά την έναρξη, η φροντίδα για την διατήρηση της καλής
κατάστασης κατά την διάρκεια και η αποµάκρυνση του πανό από το πλαίσιο
του ∆ήµου κατά λήξη της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα το αφαιρεί
συνεργείο του ∆ήµου, και τα έξοδα, θα επιβαρύνουν τον αδειούχο.
5. Ο ∆ήµος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί
στις διαφηµίσεις που τοποθετούνται στα πλαίσια.
6. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, να χρησιµοποίει το πλαίσιο για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα, µετά από συνεννόηση µε τον αδειούχο, για σκοπούς
ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τους δηµότες.
7. Γνωστοποιείται στον αδειούχο, ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί
αδικαιολόγητη µη αξιοποίηση του ενοικιασµένου πλαισίου, από την έναρξη
ισχύος της άδειας, και για χρονική διάρκεια που υπερβαίνει το 10% του
συµφωνηµένου χρόνου, τότε η παραχωρηθείσα άδεια θα ακυρώνεται χωρίς
την επιστροφή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού.
8. ∆ιαφηµίσεις που θα προσβάλλουν άτοµα ή πρόσωπα, ή τη δηµόσια αιδώ, ή
που θα αναφέρονται σε θρησκείες ή σε µηνύµατα προσηλυτισµού,
αποκλείονται παντελώς. Σε περίπτωση τοποθέτησης τέτοιων διαφηµίσεων, ο
∆ήµος έχει το δικαίωµα επέµβασης και αφαίρεσης τους.
9. Το περιεχόµενο της εκάστοτε διαφήµισης πρέπει να είναι σύµφωνο µε το
Νόµο αρ. 35 του 1963 µέχρι 1991 ο οποίος προβλέπει Περί της ∆ηµοσίευσης
Αισχρών Θεµάτων.

