ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 493/2006
Περίληψη
Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης.
Σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 249/20-10-58 Β.Δ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1144/81 και στη
συνέχεια με το άρθρο 5 του Ν. 1491/90 και το άρθρο 18 του Ν. 2130/93, αλλά και με
τα όσα ορίζει ο Ν. 2946 / 2001 επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων τέλος
για κάθε διαφήμιση που γίνεται μέσα στα διοικητικά τους όρια.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης.
Με την αριθ. 646/2005 απόφασή του το Δ.Σ. καθόρισε για το έτος 2006 τα
τέλη διαφήμισης ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :
Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται
με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
β)
Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών αυτών.
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε
χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντιστοίχων
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, στο ποσό των 0,45 €
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :
α) Για διαφημίσεις φωτεινές που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες (trevision),
80,00 € το τ.μ. / ετησίως.
β) Για φωτεινές 40,00 € το τ.μ. / ετησίως.
γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες 25,00 € το τ.μ. / ετησίως.
Oι διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής, τοποθετούνται σύμφωνα με τον Ν. 2946 /
2001 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :
Για την κατηγορία αυτή και για τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα
οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, και κάθε
τύπου οχήματος δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων
μέχρι 30 επί 50 εκατοστών σε 2,30 € μηνιαίως ανεξάρτητα από τις ημέρες
χρησιμοποίησης.
Για τις διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλυτέρων
διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ :
Για τα ταμπλό του Δήμου που διατίθενται για διαφήμιση με αφίσες, καθώς και
σε βιτρίνες εντός των καταστημάτων ορίζεται το ποσό των 38,00 € εβδομαδιαίως.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης .
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 27-10-2006
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα την αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης κατά 4% σε όλες τις
κατηγορίες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 6ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 491/2006
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της επιτροπής οικονομικών;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής,
Ε. Σοφιανίδης, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ι. Κουρουζίδης.
Παρόντες δήλωσαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Την με αριθ. 646/2005 απόφασή του, με την οποία καθορίστηκαν για το έτος 2006
τα παραπάνω τέλη.
3.- Την από 27-10-2006 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-58 Β.Δ. όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 8 του Ν. 1144/81 και στη συνέχεια με το άρθρο 5 του Ν. 1491/90 και το
άρθρο 18 του Ν. 2130/93, το Ν. 2946/2001, καθώς και της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν.
2539/97.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :
1. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται
σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους που
καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών
αυτών.
3. Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και
σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των
αντιστοίχων φορέων.
4. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους
χώρους
5. Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών
λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
από € 0,45 σε € 0,50 εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:
1. Για διαφημίσεις φωτεινές που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες (trevision)
από € 80,00 σε € 83,20 το τ.μ. /ετησίως.
2. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους από € 40,00 σε € 41,60 το
τ.μ./ετησίως.
3. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες από € 25,00 σε € 26 το τ.μ./ ετησίως.

Οι επιγραφές για τις διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής τοποθετούνται σύμφωνα με
το Ν. 2946/2001 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:
Για την κατηγορία αυτή και για τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα
σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου
οχήματος δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30
επί 50 εκατοστών, από € 2,30 σε € 2,40 μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες
χρησιμοποίησης. Για τις διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής, μεγαλύτερων
διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:
Για τα ταμπλό του Δήμου που διατίθενται στη διαφήμιση καθώς και σε βιτρίνες εντός
των καταστημάτων, από € 38,00 σε € 39,50 εβδομαδιαίως.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2007.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 493 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
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Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Κ.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
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