
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  ΔΕΝ παρίσταται    ο   
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος     και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και  δεν 
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 26ο Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης
Αριθμός Απόφασης : 236

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  26ο 
θέμα, τόνισε τα εξής :«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ. 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 Δήμων 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 Α', Β' 
και Γ' ), μεταξύ του κατώτατου και ανώτατου ορίου που έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας. Η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου με την υπ' αριθ.  26/2011 απόφασή της, προτείνει την 
αύξηση των τελών διαφήμισης κατά το μισό της διαφοράς μεταξύ της κατώτερης και της ανώτατης 
τιμής και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά”
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Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 15 του ΒΔ της 24/09-20/10/1958, β) 
το άρθρο 5 του Ν. 1900/90, γ) το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001, την υπ' αριθ. 26/2011 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 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.

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 
χρησιμοποίησης.  Για  διαφημίσεις  της  κατηγορίας  αυτής  μεγαλύτερων  διαστάσεων  καταβάλλεται 
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 236/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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