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ΘΕΜΑ: Εισηγητική απόφαση για τέλη διαφήµισης έτους 2016. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12:00µεσ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 14406/19-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 3)Ναπλαντίδου Αφοδίτη (Αναπληρωµατικό 
Μέλος), 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (Αναπλ. Μέλος),5)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες:1)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 2) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος), 
4)Αποστολίδου Μαρία (µέλος). 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
    Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργ 1 περίπτωση ζ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται στο 
∆ηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.∆ 24.9/20.10.1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του 
νόµου 1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παργ. 6 του νόµου 2880/2001, επιβάλλεται υπέρ των 
δήµων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή σε 
χώρους που βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια.  
 
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία 
διαφήµισης 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 τµ εβδοµαδιαίως  
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του 
ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών , ποσό 0,37 € το τµ 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. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου 
            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µη αναπροσαρµογή του τέλους διαφήµισης για το οικονοµικό 
έτος 2016.  
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 176 /2015. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 29/10/2015  
                                                               
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                        
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 



 
 
 
 
 
 


