
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 5

η
 Νοεμβρίου 2018 

 

Σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στ.Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 4019/1-11-2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και 

στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
  

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Γεώργιος Δ. Πατητής 
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 3. Νικόλαος Α. Πολίτης 
4. Αντώνιος Β. Παούρης 4. Νικόλαος Στ. Παούρης 
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 5.Μουζάκη  Αντ.Σώζα 
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
12.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. 
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Σωτηρία Μυκωνιάτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 266/2018 
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Θέμα 13ο : Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι : 

 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 

επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου 

ορίου που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις. 
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το 

τέλος διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, 

εκτελέσεως έργων κλπ.).  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 

παρ.6 Ν.2880/200, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που 

γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα 

διοικητικά τους όρια, ως εξής:  
Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες 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 συμβουλίου: 
στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων 

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  

σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε 

χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των 

αντίστοιχων φορέων,  

μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε. 

σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων 

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 

 Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15€ μέχρι 0,37€ εβδομαδιαίως το τ.μ. 

 

Σύμφωνα και με την απόφαση 274/2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τις 

διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ προτείνουμε τον καθορισμό του ύψους 

του συντελεστή σε:  

α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές 

προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ 

εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  
β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την 

προβολή τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής 

(αφίσες,ανακοινώσεις κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ 
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εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 
Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι συντελεστές του 

τέλους διαφήμισης. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ'αριθμ 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

την υπ’αριθμ. 228/2016 απόφαση του Δ.Σ, τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114, τις διατάξεις περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, τις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6 

Ν.2880/2001, τον Ν.2946/2001 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καθορίζει τα τέλη διαφήμισης για το έτος 2019 ως εξής: 
 

α) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε 

διαφημιστικές προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην 

κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  
β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την 

προβολή τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής 

(αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ 

εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 266/2018 
 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Δήμαρχος 

 
Ιωάννης Ευαγγέλου 
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