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από το πρακτικό της 24ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 19715/16.10.2018
πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Γεωργίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι
υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Κουβελέτσου, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Συρίγου.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 4ου θέματος και κάλεσε
τον υπάλληλο κ. Παπαθανασίου, να το εισηγηθεί.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 327/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2019
Ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 14ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.19828/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος διαφήμισης εμπίπτει
στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε
είδους δαπάνης, (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ.)
Σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, το άρθρο 5 του ν. 1900/1990, το άρθρο 15
του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο
και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 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 του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή
εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους
σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που
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καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα
και άλλους δημόσιους χώρους, και ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών
λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
Α. α. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές
εφημερίδες.
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους.
γ. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η
προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε τον καθορισμό των τελών διαφήμισης για το έτος 2019.
Λαμβάνοντας υπόψη:


τα άρθρα 15 και 16 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει



το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ



τις διατάξεις του Ν.2946/01

Καθορίζει τα τέλη διαφήμισης ανά κατηγορία διαφήμισης για το έτος 2018 ως εξής:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται):
1. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια - στέγαστρα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
2. (στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής, καπέλα περιπτέρων , στέγαστρα των τύπων Ρακέτα, Πίζα,
Πύργος, Ρολόγια Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Ρακέτα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
3. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πίζα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
4. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πύργος:
(συμπεριλαμβάνονται και οι ρομποτικοί κάδοι): 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
5. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια– τύπου ρολόγια: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
6. Για διαφημίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους: 1,03 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
7. Μόνιμα

και

σταθερά

πλαίσια

περίπτερα,

στέγαστρα

αφετηριών

και

στάσεων

0,88 € /τ.μ./όψη/ εβδ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες 176,08 €/τ.μ. ετησίως.
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 52,82 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λ.π., 58,69 €/τ.μ. ετησίως.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για διαφημίσεις σε οχήματα, 4,84 €/τ.μ. μηνιαίως.
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Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διαφημίσεις σε ημερολόγια, δώρα, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, περίπτερα, προβολή προϊόντων σε
ράφια, διανομή διαφημιστικών προϊόντων.
Διαφημιστικό τέλος 2% επί της δαπάνης διαφήμισης ( Αρθρ. 9 & 6 Ν2880/2001 )
Όλα τα διαφημιστικά τέλη πληρώνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ,πλην της κατηγορίας Δ΄ που
πληρώνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στις Δ.Ο.Υ.
Παρατηρήσεις – Πρόστιμα
1. Τα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
2. Τα πρόστιμα αυθαίρετης διαφημιστικής προβολής θα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
2946/2001 όπως παρακάτω:
Διαφημιστικές πινακίδες έως 3 τ.μ. : 1.500,00€
Διαφημιστικές πινακίδες άνω των 3 τ.μ. : 2.000,00€
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την παρ. 6β
του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, το άρθρο 5 του ν. 1900/1990, το άρθρο 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ
171/58 τεύχος Α)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)
Ι) Καθορίζει τα τέλη διαφήμισης ανά κατηγορία διαφήμισης για το έτος 2019 ως εξής:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται):
8. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια - στέγαστρα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
9. (στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής, καπέλα περιπτέρων , στέγαστρα των τύπων Ρακέτα,
Πίζα, Πύργος, Ρολόγια Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Ρακέτα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
10. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πίζα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
11. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – τύπου Πύργος:
(συμπεριλαμβάνονται και οι ρομποτικοί κάδοι): 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
12. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια– τύπου ρολόγια: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
13. Για διαφημίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους: 1,03 €/τ.μ./όψη/ εβδ.
14. Μόνιμα και σταθερά πλαίσια περίπτερα,

στέγαστρα αφετηριών

και στάσεων

0,88 € /τ.μ./όψη/ εβδ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες 176,08 €/τ.μ. ετησίως.
5. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 52,82 €/τ.μ. ετησίως.
6. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λπ., 58,69 €/τ.μ. ετησίως.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για διαφημίσεις σε οχήματα, 4,84 €/τ.μ. μηνιαίως.
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Διαφημίσεις σε ημερολόγια, δώρα, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, περίπτερα, προβολή προϊόντων
σε ράφια, διανομή διαφημιστικών προϊόντων.
Διαφημιστικό τέλος 2% επί της δαπάνης διαφήμισης ( Αρθρ. 9 & 6 Ν2880/2001 )
Όλα τα διαφημιστικά τέλη πληρώνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ,πλην της κατηγορίας Δ΄ που
πληρώνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή στις Δ.Ο.Υ.
Παρατηρήσεις – Πρόστιμα
3. Τα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Τα πρόστιμα αυθαίρετης διαφημιστικής προβολής θα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
2946/2001 όπως παρακάτω:
Διαφημιστικές πινακίδες έως 3 τ.μ. : 1.500,00€
Διαφημιστικές πινακίδες άνω των 3 τ.μ. : 2.000,00€
ΙΙ) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 327/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.10.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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