Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 629/2009
Περίληψη
Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης.
Σήμερα 26 Οκτωβρίου του έτους 2009 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 22-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Κ.
Μ.
Γ.
Ι.
Ε.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
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. 594/2008 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή
των τελών και καθόρισε για το έτος 2009 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 0,52€ εβδομαδιαίως το
τετρ. μέτρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :
α)
Για διαφημίσεις τύπου TFT,LCD-LED-MATRIX,κυλιόμενες, ηλεκτρικές
εφημερίδες κ.λπ
86,50 € το τ.μ./ετησίως
β) Για φωτεινές ή φωτιζόμενες σε χώρους όπου επιτρέπεται 43,30 € το τ.μ. /
ετησίως.
γ) Για PISA και επιγραφές μη φωτεινές 27,00 € 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 2,50 € 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 41,00 € εβδομαδιαίως.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης .
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 21-10-2009 εισήγηση της
επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα τη μη
αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης σε όλες τις κατηγορίες για το έτος 2010.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 7ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 627/2009
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Μιχαηλίδης: Η πρότασή μας είναι μείωση σε κάθε επιφάνεια piza στο 50%
δηλαδή 13,5 Ευρώ το τετραγωνικό ετησίως και στο αστικό λεωφορείο 1,25.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω μείωση 50% των τελών διαφήμισης σε όλες τις
κατηγορίες.
Παυλίδης: Λόγω της ιδιότητάς μου ως προέδρου των Αστικών θα απέχω από
την ψηφοφορία για την κατηγορία Γ΄ που αφορά διαφήμιση σε οχήματα
σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου
οχήματος δημόσιας χρήσης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής για όλες τις
κατηγορίες εκτός της κατηγορίας Γ΄, όπως τροποποιήθηκε με την πρόταση του κ. Γ.
Μιχαηλίδη για PISA και επιγραφές μη φωτεινές;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Α. Παπαστεργίου.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής σε ό,τι αφορά το εν λόγω Τ.Δ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής, όπως
τροποποιήθηκε με την πρόταση του κ. Γ. Μιχαηλίδη για την κατηγορία Γ΄ που αφορά
τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματος δημόσιας χρήσης ή στην
εξωτερική επιφάνεια αυτών;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Α. Παπαστεργίου.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής σε ό,τι αφορά το εν λόγω Τ.Δ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
μείωση κατά 50%;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Από την ψηφοφορία απείχε ο σύμβουλος Π. Παυλίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 594/2008 απόφασή του, με την οποία καθορίστηκαν για το έτος 2009
τα παραπάνω τέλη.
3.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Γ. Μιχαηλίδη, Χ. Σκουμπόπουλου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- 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
Α) Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή για το έτος 2010 του τέλους διαφήμισης
για τις παρακάτω κατηγορίες και περιπτώσεις, το οποίο παραμένει 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 € 0,52 εβδομαδιαίως το
τετρ. μέτρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :
α) Για διαφημίσεις τύπου TFT, LCD-LED-MATRIX, κυλιόμενες, ηλεκτρικές
εφημερίδες κ.λ.π. € 86,50 το τ.μ. ετησίως.
β) Για φωτεινές ή φωτιζόμενες σε χώρους όπου επιτρέπεται € 43,30 το τ.μ. ετησίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:
Για τα ταμπλό του Δήμου που διατίθενται στη διαφήμιση καθώς και σε βιτρίνες εντός
των καταστημάτων € 41,00 εβδομαδιαίως.
Β) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή-μείωση για το έτος 2010 του τέλους
διαφήμισης για τις παρακάτω κατηγορίες και περιπτώσεις, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
- Για PISA και επιγραφές μη φωτεινές € 13,50 το τ.μ./ ετησίως.
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 € 1,25 μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες
χρησιμοποίησης.
Για τις διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής, μεγαλύτερων διαστάσεων,
καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2010.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 629 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Σ.
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Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

