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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : Χρήση των διαφημιστικών χώρων του Δήμου χωρίς καταβολή τέλους διαφήμισης.

     Στον  Ν.  2946/2001  ¨Υπαίθρια  διαφήμιση,  Συμπολιτείες  Δήμων  και  Κοινοτήτων  και  άλλες
διατάξεις¨, στο άρθρο 7 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ¨με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί
να παραχωρείται η χρήση χώρων των παραγράφων 1 και 4 του αρθ. 3, χωρίς αντάλλαγμα, σε  νομικά
πρόσωπα που επιδιώκουν  κοινωφελείς σκοπούς,  για την προβολή  δραστηριοτήτων και μηνυμάτων
τους. Για την προβολή αυτή, δεν οφείλεται τέλος διαφήμισης.¨ 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν. 2946/2001: ¨η υπαίθρια διαφήμιση απαγορεύεται α) σε
αρχαιολογικούς  χώρους  ,  ιστορικούς  τόπους…….,  β)  σε  μνημεία…….,  γ)  …,  δ)…..,  ε)  σε  επιφάνειες
τεχνικών  έργων  φορέων  του  δημόσιου  τομέα…  όπως  τοίχοι  αντιστήριξης,  γέφυρες,  σήραγγες,  το
κατάστρωμα  δρόμων  και  πεζοδρομίων  καθώς  και  στύλοι  και  υποσταθμοί  εγκαταστάσεων  κοινής
ωφέλειας, στ) σε στοές κτιρίων ζ) σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης
και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.¨ Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι η πιθανή ανάρτηση
αφίσας σε χώρους όπου αυτό απαγορεύεται μπορεί να επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
(χρηματικό πρόστιμο μεταξύ άλλων) όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 2946/2001.

    Με  την  από  01-07-2020  αίτησή  του  ο   Πολιτιστικός  Σύλλογος  Πατρίδας  «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΩΡΑΦΑΣ»,  ζητάει την χρήση των διαφημιστικών πλαισίων του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από
16/07/2020 έως 26/07/2020, για προβολή μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, χωρίς την καταβολή από
μέρους του τέλους διαφήμισης.

    Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την δωρεάν
η μη παραχώρηση δύο (2) χώρων (πάνω αριστερά & κάτω αριστερά) στα διαφημιστικά πλαίσια του
Δήμου  για  το  χρονικό  διάστημα  από  16.07.2020  μέχρι  26.07.2020,  για  την  προβολή  των
δραστηριοτήτων και  μηνυμάτων εφόσον αυτά επιδιώκουν  κοινωφελείς  σκοπούς του Π.Σ.  Πατρίδας
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ».  
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