
   

                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                24.10.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 231/2018 

 

ΘΕΜΑ : Eισήγηση για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης έτους 2019  

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Οκτώβρη, του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

20439/18.10.2018 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.  

 

     Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) 

Λαδάς Παράσχος  (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).  

Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος).  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ 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.  

 

Προτείνεται να παραμείνουν και για το έτος 2019 τα τέλη ως έχουν, ήτοι να μην υπάρξει αύξηση και τα τέλη 

να είναι τα 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 
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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 της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου  

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραμείνουν και για το έτος 2019 τα τέλη διαφήμισης ως έχουν, 

ήτοι να μην υπάρξει αύξηση (τα τέλη για το έτος 2019 να είναι ως η εισήγηση). 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 231/2018. 

 

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

 

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25.10.2018        

 

                                                                                                                                                      Η Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                              Μαρία  Αποστολίδου 
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