INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.30 12:06:45
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

ΑΔΑ: 71ΝΚΩ6Ν-ΠΩ0

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25θ
τθσ 24-10-2017

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αρικμ. Απόφαςθσ: 328/2017

ΘΕΜΑ
Κακοριςμόσ φψουσ τελϊν διαφιμιςθσ
οικονομικοφ ζτουσ 2018
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 25/2017 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 24 του μθνόσ Οκτωβρίου 2017, θμζρα Σρίτθ και
ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα από τθν με αρικμό
πρωτ. 35448/20-10-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του
Συμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010.
Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41
μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 33 μζλθ:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ Κωνςταντίνοσ,
4)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 5)Βαγενά Θεοδϊρα, 6)Βαϊνάσ Παντελισ, 7)Βαςιλειάδθσ Στυλιανόσ, 8)Βλάχου Ζωι,
9)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 10)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 11)Γκίκασ Ιωάννθσ, 12) Δάγκα Παραςκευι,
13)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 14)Ζαχαροποφλου-Γιαννουλάτου Χρυςοφλα
(Αντιπρόεδροσ), 15)Καβάςθσ
Παφλοσ, 16) Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 17)Κατωπόδθσ Παναγιϊτθσ, 18)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ,
19)Μάνδροσ Ηλίασ, 20)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα,
22)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ (Γραμματζασ), 23)Μπάςτα Ελζνθ, 24)Μπζςθσ Δθμιτριοσ,
25)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 26)Παπαδιάσ Γεϊργιοσ, 27)Περράκθσ Ιωάννθσ, 28)Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ,
29)Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ, 30)Ταςιόπουλοσ Σταφροσ, 31)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 32)Χατηθκϊςτασ
Κωνςταντίνοσ, 33)Χριςτόγλου Γιαννοφλα
ΑΠΟΝΣΕ
1)Ακαναςιάδου Σοφία, 2)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 3)Ζάχαρθσ Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 4)Κάντηοσ Ιωάννθσ, 5)
Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 6)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 7)Σαράντου Αναςτάςιοσ, 8)Φίλιππασ Ευάγγελοσ
ΠΡΟΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΑΝ
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 33 μζλθ.
Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ.Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε νόμιμα με τθν
πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου.
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το 6ο κζμα τθσ Η.Δ., θ Πρόεδροσ του Δ.. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τθν με αρικμ.
481/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο τον
κακοριςμό του φψουσ των τελϊν διαφιμιςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2018, ωσ εξισ:
1.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
Για διαφθμίςεισ που αναγράφονται ι αναρτϊνται ι επικολλοφνται
α. μζςα ςε μόνιμα και ςτακερά ι προςωρινά και κινθτά πλαίςια, τα οποία τοποκετοφνται ςε πλατείεσ,
οδοφσ, πεηοδρόμια, δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ, που κακορίηονται με απόφαςθ του
οικείου δθμοτικοφ,
β. ςτισ περιφράξεισ ακάλυπτων χϊρων και ανεγειρόμενων ι εγκαταλειμμζνων οικοδομϊν με ςυναίνεςθ του
ιδιοκτιτθ ι νομζα ι του διαχειριςτι αυτϊν,
γ. ςε χϊρουσ ςιδθροδρομικϊν, λιμενικϊν και αεροπορικϊν ςτακμϊν κακϊσ και ςε χϊρουσ ςταδίων και
γθπζδων, που κακορίηονται από τθ διοίκθςθ των αντίςτοιχων φορζων,
δ. μζςα ςε καταςτιματα, κινθματογράφουσ, κζατρα και άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ, και
ε. ςε περίπτερα, ςτζγαςτρα αφετθριϊν και ςτάςεων αναμονισ επιβατϊν λεωφορείων αςτικϊν και
υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, το τζλοσ είναι € 1,30 € ανά μ2 εβδομαδιαίωσ για το 2018.
2.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:
(α) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα κακϊσ και για διαφθμίςεισ που γίνονται ςε
θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ το τζλοσ είναι 210,00 € ανά μ2 ετηςίωσ για το 2018.
(β) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε οποιουςδιποτε άλλουσ χϊρουσ το τζλοσ είναι 52,00€ ανά μ2
ετηςίωσ για το 2018.
(γ) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ μθ φωτεινζσ ι φωτιηόμενεσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα το τζλοσ είναι 75,00 € ανά μ2
ετηςίωσ για το ζτοσ 2018.
Επιςθμαίνεται ότι θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων ςτισ οροφζσ των κτιρίων δεν επιτρζπεται
πλζον φςτερα από τθν ιςχφ των ςχετικϊν διατάξεων του Ν. 2946/2001 (άρκρο 2 παρ. 2γ).
3.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:
Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςε οχιματα ςιδθροδρόμων, τροχιοδρόμων, θλεκτροκινιτων
αυτοκινιτων και κάκε τφπου οχιματα δθμόςιασ χριςθσ διαςτάςεων μζχρι 30 Χ 50 cm (1,50 m2) το τζλοσ
είναι € 4,5 μηνιαίωσ για το ζτοσ 2018.
Για διαφθμίςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μεγαλφτερων διαςτάςεων ειςπράττεται το ανάλογο πολλαπλάςιο
τζλοσ.
Δικαιοφχοσ του τζλουσ είναι ο Διμοσ όπου θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του οχιματοσ.
4.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:
Για διαφθμίςεισ που γίνονται ςε θμερολόγια, δϊρα, ζντυπα κάκε είδουσ, παραςτάςεισ ι λζξεισ ςε
αυτοκόλλθτα ι είδθ με διαφθμιςτικζσ παραςτάςεισ ι λζξεισ και για διαφθμίςεισ που γίνονται από αζροσ με
οποιονδιποτε άλλον τρόπο, όπωσ επίςθσ και θ προβολι προϊόντων, ςε χϊρουσ καταςτθμάτων, το τζλοσ
ορίηεται, ςε ποςοςτό 2% επί τησ δαπάνησ τησ διαφήμιςησ. Σαν δαπάνθ διαφιμιςθσ λογίηεται το ποςόν που
καταβάλλεται, από τον διαφθμιηόμενο, για τθν διενζργεια τθσ διαφιμιςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται και
οποιαδιποτε άλλθσ φφςεωσ δαπάνθ, που ζγινε χάριν τθσ διαφιμιςθσ.(άρκρο 25 του Ν. 2753/17- 11-99)
Διοικητικζσ κυρϊςεισ
Σφμφωνα με το Ν. 2946/2001, τθν ΚΥΑ 38110/2001, τθν ΚΥΑ 52138/2003, το Ν. 2696/99 άρκρο 11 (όπωσ
τροποποιικθκε με τουσ Ν. 3534/2007 και 3542/09) ςε όςουσ παραβαίνουν τισ διατάξεισ των παραπάνω με:
1. Επιγραφζσ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τοποκζτθςισ τουσ επιβάλλεται
πρόςτιμο ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 6 του Ν.2946/01. Το φψοσ του προςτίμου ανζρχεται από
586,94 € ζωσ 5.869,41 € ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα τθσ υπζρβαςθσ.
2. Στουσ διαφημιςτζσ κακϊσ και ςε όςουσ μιςκϊνουν & εκμεταλλεφονται χϊρουσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ
κακϊσ και ςε βάροσ των διαφθμιηομζνων, επιβάλλεται πρόςτιμο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 8
του Ν.2946/01. Το φψοσ του προςτίμου ανζρχεται από 1.467,35 ΕΥΡΩ ζωσ 29.347,03 € ανάλογα με τισ
περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα τθσ υπζρβαςθσ.
3. Απαγορεφεται θ αφιςοκόλλθςθ, θ ρίψθ εντφπων, φυλλαδίων κτλ. ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κεωρείται ρφποσ και κα επιβάλλονται πρόςτιμα, ςτο διαφθμιςτι ι ςτο
διαφθμιηόμενο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 8 του Ν.2946/01. Το φψοσ του
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προςτίμου ανζρχεται από 1.467,35 ΕΥΡΩ ζωσ 29.347,03 € ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα
τθσ υπζρβαςθσ.
Το πρόςτιμο επιβάλλεται με απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου και ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε.
Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ, άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και ζλαβε υπόψθ
τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κακοριςμό τουσ φψουσ των τελϊν διαφιμιςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2018 ωσ εξισ:
1.- ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α:
Για διαφθμίςεισ που αναγράφονται ι αναρτϊνται ι επικολλοφνται
α. μζςα ςε μόνιμα και ςτακερά ι προςωρινά και κινθτά πλαίςια, τα οποία τοποκετοφνται ςε πλατείεσ,
οδοφσ, πεηοδρόμια, δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ, που κακορίηονται με απόφαςθ του
οικείου δθμοτικοφ,
β. ςτισ περιφράξεισ ακάλυπτων χϊρων και ανεγειρόμενων ι εγκαταλειμμζνων οικοδομϊν με ςυναίνεςθ
του ιδιοκτιτθ ι νομζα ι του διαχειριςτι αυτϊν,
γ. ςε χϊρουσ ςιδθροδρομικϊν, λιμενικϊν και αεροπορικϊν ςτακμϊν κακϊσ και ςε χϊρουσ ςταδίων και
γθπζδων, που κακορίηονται από τθ διοίκθςθ των αντίςτοιχων φορζων,
δ. μζςα ςε καταςτιματα, κινθματογράφουσ, κζατρα και άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ, και
ε. ςε περίπτερα, ςτζγαςτρα αφετθριϊν και ςτάςεων αναμονισ επιβατϊν λεωφορείων αςτικϊν και
υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, το τζλοσ είναι € 1,30 € ανά μ2 εβδομαδιαίωσ για το 2018.
2.- ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β:
(α) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα κακϊσ και για διαφθμίςεισ που γίνονται ςε
θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ το τζλοσ είναι 210,00 € ανά μ2 ετθςίωσ για το 2018.
(β) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε οποιουςδιποτε άλλουσ χϊρουσ το τζλοσ είναι 52,00€ ανά μ2
ετθςίωσ για το 2018.
(γ) Περίπτωςθ: Διαφθμίςεισ μθ φωτεινζσ ι φωτιηόμενεσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα το τζλοσ είναι 75,00 € ανά
μ2 ετθςίωσ για το ζτοσ 2018.
Επιςθμαίνεται ότι θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων ςτισ οροφζσ των κτιρίων δεν επιτρζπεται
πλζον φςτερα από τθν ιςχφ των ςχετικϊν διατάξεων του Ν. 2946/2001 (άρκρο 2 παρ. 2γ).
3.- ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ:
Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςε οχιματα ςιδθροδρόμων, τροχιοδρόμων, θλεκτροκινιτων
αυτοκινιτων και κάκε τφπου οχιματα δθμόςιασ χριςθσ διαςτάςεων μζχρι 30 Χ 50 cm (1,50 m2) το
τζλοσ είναι € 4,5 μθνιαίωσ για το ζτοσ 2018.
Για διαφθμίςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μεγαλφτερων διαςτάςεων ειςπράττεται το ανάλογο πολλαπλάςιο
τζλοσ. Δικαιοφχοσ του τζλουσ είναι ο Διμοσ όπου θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ του οχιματοσ.
4.- ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ:
Για διαφθμίςεισ που γίνονται ςε θμερολόγια, δϊρα, ζντυπα κάκε είδουσ, παραςτάςεισ ι λζξεισ ςε
αυτοκόλλθτα ι είδθ με διαφθμιςτικζσ παραςτάςεισ ι λζξεισ και για διαφθμίςεισ που γίνονται από αζροσ
με οποιονδιποτε άλλον τρόπο, όπωσ επίςθσ και θ προβολι προϊόντων, ςε χϊρουσ καταςτθμάτων, το
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τζλοσ ορίηεται, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ δαπάνθσ τθσ διαφιμιςθσ. αν δαπάνθ διαφιμιςθσ λογίηεται το
ποςόν που καταβάλλεται, από τον διαφθμιηόμενο, για τθν διενζργεια τθσ διαφιμιςθσ, ςτο οποίο
περιλαμβάνεται και οποιαδιποτε άλλθσ φφςεωσ δαπάνθ, που ζγινε χάριν τθσ διαφιμιςθσ.(άρκρο 25
του Ν. 2753/17- 11-99)
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ
φμφωνα με το Ν. 2946/2001, τθν ΚΤΑ 38110/2001, τθν ΚΤΑ 52138/2003, το Ν. 2696/99 άρκρο 11
(όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν. 3534/2007 και 3542/09) ςε όςουσ παραβαίνουν τισ διατάξεισ των
παραπάνω με:
1. Επιγραφζσ ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τοποκζτθςισ τουσ επιβάλλεται
πρόςτιμο ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 6 του Ν.2946/01. Σο φψοσ του προςτίμου ανζρχεται
από 586,94 € ζωσ 5.869,41 € ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα τθσ υπζρβαςθσ.
2. τουσ διαφθμιςτζσ κακϊσ και ςε όςουσ μιςκϊνουν & εκμεταλλεφονται χϊρουσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ
κακϊσ και ςε βάροσ των διαφθμιηομζνων, επιβάλλεται πρόςτιμο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου
8 του Ν.2946/01. Σο φψοσ του προςτίμου ανζρχεται από 1.467,35 ΕΤΡΩ ζωσ 29.347,03 € ανάλογα με τισ
περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα τθσ υπζρβαςθσ.
3. Απαγορεφεται θ αφιςοκόλλθςθ, θ ρίψθ εντφπων, φυλλαδίων κτλ. ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κεωρείται ρφποσ και κα επιβάλλονται πρόςτιμα, ςτο
διαφθμιςτι ι ςτο διαφθμιηόμενο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 8 του Ν.2946/01. Σο φψοσ του
προςτίμου ανζρχεται από 1.467,35 ΕΤΡΩ ζωσ 29.347,03 € ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τθ βαρφτθτα
τθσ υπζρβαςθσ.
Σο πρόςτιμο επιβάλλεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και ειςπράττεται ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΗ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ
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