
[1] 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                 από το πρακτικό της  5 - 11 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 360/2012 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών διαφήµισης για το έτος 2013. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16100/1-11-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ον  θέµα της ηµερησίας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος  
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργ.1 περίπ. Ζ του 
Ν.3852/2010 η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών , 
δικαιωµάτων και εισφορών. 
Συνεπώς πριν την λήψη της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  
Για τον λόγο αυτό ελήφθη, ως προς τον καθορισµό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2013, η 
υπ’ αριθ. 203/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως εισηγητική προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορίσει ως προς το περιεχόµενο, τα τέλη 
διαφήµισης για το έτος 2013.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 203/2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου 
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Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος), αποχή 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης), κατά 1 (Βούζας Ηλίας).  

Α).  Εγκρίνει τον καθορισµό τελών διαφήµισης για το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης για το 
έτος 2013 (σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 203/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) ως εξής: 
 

Κατηγορία Α΄ 
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται 
α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, 

οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση 
συµβουλίου, ποσό 0,37 € το τετρ.µέτρο εβδοµαδιαίως  

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλειµµένων οικοδοµών µε 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών, ποσό 0,37€ το τετρ. µέτρο 
εβδοµαδιαίως 

γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς και σε χώρους σταδίων 
και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, ποσό 0,37 € το τετρ. 
µέτρο εβδοµαδιαίως 

δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους, ποσό 0,37 € το 
τετρ. µέτρο εβδοµαδιαίως 

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, ποσό 0,37 € το τετρ. µέτρο εβδοµαδιαίως 

Για τον υπολογισµό των διαφηµιστικών τελών λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της διαφηµιστικής 
επιφάνειας του διαφηµιστικού µέσου. Το τέλος υπολογίζεται κατ΄ ελάχιστο για µια εβδοµάδα, 
έστω και αν η διαφήµιση διήρκεσε µικρότερο χρονικό διάστηµα      

 
Κατηγορία Β΄ 
α) για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές 

εφηµερίδες, ποσό 73,37 € το τερ. µέτρο ετησίως 
β)  για διαφηµίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, ποσό 29,35€ το τετρ.  
µέτρο ετησίως 
γ) για διαφηµίσεις µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, ποσό 20,54 € το τετρ. µέτρο 

ετησίως 
Τα τέλη αυτής της κατηγορίας είναι ετήσια και καταβάλλονται µία φορά ανεξάρτητα αν µέσα στο έτος 

µεταβάλλεται το διαφηµιστικό µήνυµα. 
 
Κατηγορία Γ΄  
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, 
διαστάσεων µέχρι 0,30χ0,50 µ., ποσό 2,05€ µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 

 
Για διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο 

τέλος. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                     
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 360/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 12 - 11 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


