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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45ης/2017 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 808/2017  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισµός τελών διαφήµισης για το 
οικονοµικό έτος 2018 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 38773/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ω Ν   
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 38762/19-10-2017 εισήγηση από το Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1144/1981 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 
1900/90 και το άρθρο 9 του Ν. 2880/2001, επιβάλλεται υπέρ των ∆ήµων και Κοινοτήτων 
τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή σε χώρους που 
βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια.  
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Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του 
β.δ.24.9/20.10.1958, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν δυνατό να 
αναπροσαρµόζονται τα τέλη διαφήµισης έως 15% ετησίως.  
Η διάταξη αυτή ίσχυσε µέχρι την 1.1.2001, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 6β του 
άρθρου 9 του Ν.2880/01, µε την οποία προβλέφθηκε ότι η αναπροσαρµογή των τελών 
διαφήµισης πραγµατοποιείται µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.  
∆εδοµένου ότι η απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί, οι δήµοι οι οποίοι είχαν υπερβεί τα όρια 
που θέτει η παρ.1 του αρθρ.15 του β.δ. 24.9/20.10.1958, πρέπει να επανακαθορίσουν τους 
συντελεστές του εν λόγω τέλους στο ύψος που αυτά είχαν διαµορφωθεί και ίσχυαν µέχρι της 
31-12-2000, σύµφωνα µε το υπ.αριθ.46651/2012/3-1-13 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.                                       

Η Υπηρεσία προτείνει για το Ο.Ε. 2018 τη διατήρηση των τελών διαφήµισης στο ίδιο 
ύψος µε τα τέλη  που είχαν καθορισθεί  για το 2017, ως εξής: 
 

Το ποσόν των 0,85€/m2 εβδοµαδιαίως για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται  ή 
επικολλώνται µέσα σε µόνιµα ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που τοποθετούνται: 
α) Σε πλατείες, οδούς πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που 
καθορίζονται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων οικοδοµών 
µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή διαχειριστή αυτών. 
γ) Στους χώρους των σταθµών ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, καθώς και σε χώρους σταδίων και 
γηπέδων που καθορίζονται από την διοίκηση των αντίστοιχων φορέων. 
δ) Μέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους. 
ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατικών, αστικών 
λεωφορείων, κ.λ.π.(Εκτός φωτεινών ή φωτιζόµενων). 

 
2. Για την κατηγορία Β΄ 

α) Το ποσό των 78,07€/m2 ετησίως για διαφηµίσεις φωτεινές σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.  
β) Το ποσό των 54,62€/m2 ετησίως για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε κάθε άλλο χώρο. 
Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται εντός του έτους το 
διαφηµιστικό µήνυµα. 

3. Για την κατηγορία Γ΄ 
Το ποσό των 54,65€ µηνιαίως για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα σε οχήµατα σιδηροδρόµων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσεως ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών. 
∆ιαστάσεων µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα: 2,05€ µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 
Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο 
πολλαπλάσιο τέλος.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή 
τελών, δικαιωµάτων & εισφορών.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 

1. Για την κατηγορία Α΄ 
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Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1) τον καθορισµό των τελών διαφήµισης για το Ο.Ε. 2018, ως εξής: 

Το ποσόν των 0,85€/m2 εβδοµαδιαίως για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται  ή 
επικολλώνται µέσα σε µόνιµα ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που τοποθετούνται: 
α) Σε πλατείες, οδούς πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που 
καθορίζονται µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων οικοδοµών 
µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή διαχειριστή αυτών. 
γ) Στους χώρους των σταθµών ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, καθώς και σε χώρους σταδίων και 
γηπέδων που καθορίζονται από την διοίκηση των αντίστοιχων φορέων. 
δ) Μέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους. 
ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατικών, αστικών 
λεωφορείων, κ.λ.π.(Εκτός φωτεινών ή φωτιζόµενων). 

 
2. Για την κατηγορία Β΄ 

α) Το ποσό των 78,07€/m2 ετησίως για διαφηµίσεις φωτεινές σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.  
β) Το ποσό των 54,62€/m2 ετησίως για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε κάθε άλλο χώρο. 
Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται εντός του έτους το 
διαφηµιστικό µήνυµα. 

3. Για την κατηγορία Γ΄ 
Το ποσό των 54,65€ µηνιαίως για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα σε οχήµατα σιδηροδρόµων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσεως ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών. 
∆ιαστάσεων µέχρι 30 επί 50 εκατοστόµετρα: 2,05€ µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 
Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο 
πολλαπλάσιο τέλος.  

2) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 
ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 . 
 
 
Οι κ.κ. Γ. Κουράσης και Ν. Πράσσος δήλωσαν «Παρών». 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 808/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:      
            
                 Χαλάνδρι, 24/10/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

1. Για την κατηγορία Α΄ 
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