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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης Σεπτεμβρίου  2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο καθορισμού τελών 

διαφημίσεως για το έτος 2022 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 169 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Σήμερα την  17η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 - 12:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο 
της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 9861/13-09-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα 
κατωτέρω μέλη:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά 
μέλη. 
Αφού ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 

πρόσκληση  έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 9433/01-09-2021 έγγραφο του 

Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Θέμα:  Πρόταση – Εισήγηση καθορισμού Τελών Διαφήμισης για το έτος 2022 
 
Σχετικά :Το αρθρ.15 του Β.Δ. 24.9./20.10.1958, το αρθρ. 9 παρ.6β  του Ν. 2880/2001& το αρθρ. 5  του 
Ν.1900 /90.  
 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 15 Β.Δ. 24.9/20-10-58(ΦΕΚ 
171/58 τεύχος Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6β του άρθρου 9 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 
9/2001τεύχος Α’) σε συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 5 του ν. 1900/1990, να επιβάλλει Τέλη 
Διαφήμισης στο ύψος αυτών που είχαν διαμορφωθεί  κατά  το έτος 2000 και μόνο στην περίπτωση που 
δεν τα έχει υπερβεί δύναται να τα αναπροσαρμόζει στο ύψος αυτό (δηλ. του έτους 2000).     

Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 σας παρακαλούμε όπως 
εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης καθορισμού Τελών Διαφήμισης  για το 
έτος 2022 

Η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι  τα Τέλη Διαφήμισης  για το έτος 2022  να 
παραμείνουν στο ύψος που καθορίστηκε για το 2021 ως εξής:  

 
Για την κατηγορία Α΄: 

Σε 0,67€/τ.μ. εβδομαδιαίως.  
Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή 

επικολλώνται: 
Α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε 
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αυτών.  
Γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών 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 επιβατών λεωφορείων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών. 
 
Για την κατηγορία Β΄: 
Α) σε 73,37€/τ.μ. ετησίως για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δωμάτια καθώς και για διαφημίσεις 
που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες. 
Β) σε 32.06 €/τ.μ. ετησίως για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους πλην της 
περίπτωσης Α. 

Γ) σε 21,26 €/τ.μ. ετησίως για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις σε στέγες ή δωμάτια.» 
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να  εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των 

ανωτέρω τελών.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και 
τις απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της 
επιτροπής κ.κ.  Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκο ο οποίος ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι 
θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει μείωση 30% των καθορισμένων τελών διαφήμισης  και Τόλια - 
Κηπουρού Ναυσικά η οποία ανέφερε πως θα ψηφίσει θετικά ενώ είναι θετική και σε 
περισσότερη αύξηση των συγκεκριμένων τελών , έλαβε γνώση του περιεχομένου του αριθμ. 
9433/01-09-2021 εγγράφου του Οικονομικού  Τμήματος, έχοντας υπόψη της τις διατάξεις  του 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001419_S0000041739
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001419_S0000041739
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Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018 , του Ν.4623/2019, του 
Ν.4735/2020 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4071/2012, του αρθρ.15 του Β.Δ.24.9/20-10-
58(ΦΕΚ 171/58/τευχος Α) όπως ισχύει , του Ν.1900/90 και του Ν.2880/2001(ΦΕΚ 9/2001 
τεύχος Α) όπως ισχύουν,  μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και 

  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη διαφήμισης   για το έτος 2022  και για τις 

δυο Δημοτικές Κοινότητες  να παραμείνουν στο ύψος που καθορίστηκαν για το έτος 2021, ήτοι:  
 

1. Για την κατηγορία Α΄ σε 0,67€/τ.μ. εβδομαδιαίως, 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 χώρους που καθορίζονται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων 
οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αυτών.  
Γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών 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 επιβατών λεωφορείων 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 
 

2. Για την κατηγορία Β΄: 
Α) σε 73,37€/τ.μ. ετησίως για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δωμάτια καθώς και για 
διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες. 
Β) σε 32,06 €/τ.μ. ετησίως για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 
πλην της περίπτωσης Α. 
Γ) σε 21,26 €/τ.μ. ετησίως για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις σε στέγες ή δωμάτια 
 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο  Δημοτικός Σύμβουλος  και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. 
Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος  

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  
      ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                   ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   
 
         
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


