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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 16/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 174/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  25 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
08.30΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21495/21-10-
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα μέλη  (9) συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Παπακωνσταντίνου 
Δημοσθένη). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη 

Βασιλική και ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος. 
       

 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 7ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την από  30-9-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας  που υπογράφεται 
από την Αντιδήμαρχο κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής: 

 
       ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών Διαφήμισης  για το έτος 2020. 
       Σχετ:  α. Η υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης. 

    β. Το υπ’αρ.100059/32269/16-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 15 του Β.Δ. της 24/9-20/20/10/1958, 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 των δήμων 
και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται 
μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά περιοχή και 
κατηγορία διαφήμισης. 

 
ΣΧΟΛΙΑ 
Με την υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης καθορίστηκαν τα τέλη διαφήμισης 

του έτους 2019, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. 46651/2012/3-1-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και 
επιβλήθηκαν στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την 31.12.2000, διότι δεν ισχύει η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 
6β του Ν. 2880/2001 καθότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  

 
 
 
 
 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 Εισηγούμαστε τον καθορισμό του τέλους για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε 

χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2020 όπως είχαν καθορισθεί για το 
2019 με βάση την 337/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι:  

 
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 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. 
ε Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών 

συγκοινωνιών.  
 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 0,79 € εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' : 
α. Για διαφημίσεις σε στέγες περιπτέρων και για διαφημίσεις που γίνονται με  ηλεκτρικές εφημερίδες, 155,25 € 

ετησίως το τετραγωνικό μέτρο. (οι διαφημίσεις σε στέγες ή δώματα απαγορεύονται με το Ν. 2946/2001). 
β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, 61,48 € ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  
γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες περιπτέρων (οι διαφημίσεις σε στέγες ή δώματα απαγορεύονται με το 

Ν. 2946/2001), 43,29 € 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, 2,05 € μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας 
αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης. 
 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 
 Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114).  
 Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133). 
 Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 
 Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την εισήγηση. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2020 τον καθορισμό του τέλους για κάθε διαφήμιση που γίνεται με 
οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης, όπως είχαν 
καθορισθεί για το 2019 με βάση την 337/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι:  

 
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 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. 
ε Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών 

συγκοινωνιών.  
 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 0,79 € εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' : 
α.. Για διαφημίσεις σε στέγες περιπτέρων και για διαφημίσεις που γίνονται με  ηλεκτρικές εφημερίδες, 155,25 € 

ετησίως το τετραγωνικό μέτρο. (οι διαφημίσεις σε στέγες ή δώματα απαγορεύονται με το Ν. 2946/2001). 
β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, 61,48 € ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  
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γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες περιπτέρων (οι διαφημίσεις σε στέγες ή δώματα απαγορεύονται με το 
Ν. 2946/2001), 43,29 € 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, 2,05 € μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας 
αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  

 
  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  174/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

 
                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Τόλιος Νικόλαος 
6. Βιλιώτης Ηλίας 
7. Κρανιώτης Παναγιώτης 
8. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
                       
                      Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

 


