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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
==================== 

Από τo πρακτικό της 5/2011 συvεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Πoλυγύρoυ 

 
 

ΘΕΜΑ :  «Αναπροσαρµογή τελών διαφήµισης»  
 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι µία (21) Μαρτίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 4262/16-3-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

    Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 

έξι µέλη :  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ζωγράφος Αστέριος          Ουδείς 
2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος                                                                               
3. Πλιάκος Αστέριος 
4.  Σαράντη Μαρία 
5.  Μπογδάνος Κων/νος 
6.  Καπλάνης Θωµάς  
7. Ζούνη Στέλλα 

  
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Ψαθά Κωνσταντία.                                   

ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΞΜ-3ΦΦ



   Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το έκτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 

εξής : 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.∆. της 24/09-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 5 του Ν. 1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001, επιβάλλεται 
υπέρ ∆ήµων 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 κατά περιοχή και κατά κατηγορία διαφήµισης, µεταξύ του 
κατώτατου και ανώτατου ορίου και έχουν 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 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, από (0,15€) µέχρι (0,37€) εβδοµαδιαίως το τετραγωνικό. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

Α.α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές 

εφηµερίδες, από (14,67€) µέχρι (73,37€) ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από (5,87€) µέχρι (29,35€) ετησίως το τετραγωνικό 

µέτρο.  

γ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, από (2,05€) µέχρι (20,54€) ετησίως το 

τετραγωνικό µέτρο.  

 

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφηµιστικό 

µήνυµα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 

Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων 

ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΞΜ-3ΦΦ



µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα, από (0,42€) µέχρι (2,05€) µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες που 

χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται 

ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  

Επίσης από 01/01/2011 το τέλος που ορίζεται για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες και περιπτώσεις 
διαφήµισης, µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισµού µε το οποίο έκλεισε το έτος, 
µε απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆. (άρθρο 9 παρ. 6β του Ν. 2880/2001) 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 15 του Β∆ της 24/09-20/10/1958, β) το άρθρο 
5 του Ν. 1900/90, γ) το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001 & µετά από διαλογική συζήτηση, εισηγείται προς 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προτείνει την αύξηση των τελών κατά το µισό της διαφοράς µεταξύ της κατώτερης και της ανώτατης 

τιµής 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 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, (0,33€) το τετραγωνικό.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

Α.α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηλεκτρικές 

εφηµερίδες, (66,03€) το τετραγωνικό µέτρο.  

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, (22,01€) ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

γ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, 17,60€ ετησίως το τετραγωνικό µέτρο.  

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφηµιστικό 

µήνυµα. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 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 30 επί 50 εκατοστόµετρα, στα (1,76€) µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες που χρησιµοποίησης. 

Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο 

τέλος.  

  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 26/2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                                 Υπογραφή                                                       Υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασµα 

Πoλύγυρoς  21 Μαρτίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

       
 
                                                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
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