ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 22ης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 42598/27.10.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος,
17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28.Κωνσταντέας Αναστάσιος ,
29.Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία 31. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πατσαβός Παναγιώτης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1.Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 2.Ευσταθίου

Αναστάσιος και 3.Τσατσούλη Αναστασία, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 363/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Τελών διαφήμισης, έτους 2012.
(Από την συνεδρίαση έχει αποχωρήσει η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσατσούλη και προσωρινά εκτός αιθούσης
βρίσκεται ο κ. Φραγκιουδάκης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Με
την 256/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε και καθόρισε τις τιμές των Τελών διαφήμισης,
έτους 2012, με μηδενική αύξηση, ως εξής:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται):
1. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια - στέγαστρα: από 2,00 € σε 2,00 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
2. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Ρακέτα: από 2,50 € σε 2,50€/τ.μ./όψη/ εβδ.
3. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πίζα: από 5,00 € σε 5,00 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
4. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πύργος:
(συμπεριλαμβάνονται και οι ρομποτικοί κάδοι): από 2,50 € σε 2,50 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
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5. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια– τύπου ρολόγια: από 1,50 € σε 1,50 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
6. Για διαφημίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους: από 1,63 € σε 1,63 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες από 240,00 €/τ.μ. σε 240,00 €/τ.μ. ετησίως
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους από 75,00 €/τ.μ. σε 75,00 € /τ.μ. ετησίως
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λ.π., από 85,00 €/τ.μ. σε 85,00 €/ τ.μ. ετησίως.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για διαφημίσεις σε οχήματα από 7,00 €/τ.μ. σε 7,35 € /τ.μ. μηνιαίως.
Σημείωση: Τα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτικό Αυτοδιοικητικό
Κίνημα Ηλιούπολης», κ. Πανταζόπουλος, ο οποίος και πρότεινε την αύξηση των τελών διαφήμισης κατά
ποσοστό 5%, δεδομένου ότι τα τέλη αυτά αφορούν μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες.
Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Λαγκαδινός, Πατσαβός, Πίκουλα, Κοκοτίνης και Σόφης, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και
τοποθετήθηκαν επί του θέματος, και πρότειναν στο Συμβούλιο όχι μόνο να είναι μηδενική η αύξηση των τελών
αλλά να υπάρξει μείωση με δεδομένη και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί γενικότερα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγκαδινού, Πατσαβού, Πίκουλα, Κοκοτίνη και Σόφη, σύμφωνα με την τοποθέτησή
τους)
Καθορίζει τις τιμές Τελών διαφήμισης, έτους 2012, με αύξηση σε ποσοστό 5%, και ειδικότερα ως εξής:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται):
1. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια - στέγαστρα: από 2,00 € σε 2,10 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
2. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Ρακέτα: από 2,50 € σε 2,62 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
3. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πίζα: από 5,00 € σε 5,25 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
4. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πύργος:
(συμπεριλαμβάνονται και οι ρομποτικοί κάδοι): από 2,50 € σε 2,62 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
5. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια– τύπου ρολόγια: από 1,50 € σε 1,57 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
6. Για διαφημίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους: από 1,63 € σε 1,71 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες από 240,00 €/τ.μ. σε 252,00 €/τ.μ.
ετησίως
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους από 75,00 €/τ.μ. σε 78,75 € /τ.μ. ετησίως
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κλπ., από 85,00 €/τ.μ. σε 88,25 €/ τ.μ. ετησίως.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για διαφημίσεις σε οχήματα από 7,00 €/τ.μ. σε 7,35 € /τ.μ. μηνιαίως.
Σημείωση: Τα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 363/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8.11.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

