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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  388/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισµός ποσού που πρέπει να 
καταβληθεί, για τοποθέτηση 
διαφήµισης σε στέγη περιπτέρου το 
οποίο ανήκει στον ∆ήµο 

Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4η του µήνα Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 15267/30-04-2018 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.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. Χριστούλη), 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου,  επί του 23ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 15276/30-04-2018 εισήγηση από το Τµήµα Αδειών Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 7 της υπ’ αρ. 435/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
«Τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας των περιπτέρων» όπως ορίζεται: 

«Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, στο πλαίσιο της στέγης του 
περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασµάτων (τεντών) χρώµατος µπεζ ή λευκού, επιτρέπεται 
η εκτύπωση διαφηµιστικού µηνύµατος, µεγίστης νοητής διάστασης 0,75µ (κατακόρυφη 
διάσταση) επί 1,80µ (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι του ίδιου περιεχοµένου ή 
σε απόλυτη συνάφεια µε αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο. Για τη διαφηµιστική προβολή 
καταβάλλονται τα αντίστοιχα δηµοτικά τέλη. Σε περίπτωση που προκύψει ενδιαφέρον 
διαφηµιστικού προϊόντος για τα περίπτερα που έχουν περιέλθει στον δήµο και η µίσθωσή τους 
συνεχίζεται, η Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει τον διαφηµιστικό χώρο, µε ετήσιο τίµηµα 
που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Το τίµηµα αυτό είναι ανεξάρτητο από τα τέλη 
διαφήµισης». 

Κατόπιν των ανωτέρω, και έπειτα από την µε αρ. πρωτ. 1128/2018 αίτηση της επιχείρησης 
ΚΑΡΤΑ Α.Ε. µε την οποία ζητάει να της χορηγηθεί άδεια διαφήµισης, για χρονικό διάστηµα 6 
µηνών, για την οροφή του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Παρασκευής 91, και το 
οποίο έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του δήµου, η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για τον          
καθορισµό του ποσού που πρέπει να καταβάλει ο ενδιαφερόµενος προκειµένου να του 
χορηγηθεί η άδεια διαφήµισης. Το ποσό αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το τέλος διαφήµισης 
που οφείλει να καταβάλει, και το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 190,06€, σύµφωνα 
µε την υπ’ αρ. 510/2017 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου «Καθορισµός τελών διαφήµισης για 
το Ο.Ε. 2018». Η Υπηρεσία εισηγείται το ποσό να ανέρχεται στα 50,00€ µηνιαίως, δηλαδή 
300,00€ για 6 µήνες. 
 
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.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 

κατά πλειοψηφία 

καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, για τοποθέτηση διαφήµισης σε στέγη 
περιπτέρου, το οποίο έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του δήµου, που βρίσκεται επί της οδού 
Αγ. Παρασκευής 91, στα 50,00€ µηνιαίως, ήτοι 300,00€, για 6 µήνες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 
παρ. 7 της υπ’ αρ. 435/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Το ποσό αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το τέλος διαφήµισης που οφείλει να καταβάλει, και το 
οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 190,06€, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 510/2017 
απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου «Καθορισµός τελών διαφήµισης για το Ο.Ε. 2018».  

Ο κ. Ν. Πράσσος ψήφισε λευκό. 

  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 388/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
                   Χαλάνδρι, 4/5/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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