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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 351/2018 
Περί καθορισµού τελών διαφήµισης για το 

έτος 2019. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη0 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη Κοσµόπουλος Ελευθεριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Φωτίου Σταύρος του Κων 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου 
   
          Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
         Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 
         Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Λέλης Μελέτιος. 
        Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 397/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας  «Περί καθορισµού  φόρου τελών διαφήµισης για το έτος 2019», η 
οποία έχει ως εξής: 

 
«Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο 

Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 8ο θέµα     
της  ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου, και θέτει υπ’οψη των 
µελών, την  εισήγηση της πρ/µένης ∆/νσης κ.Ελένης Τρύπου Μπότση, στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

  Οι ισχύουσες τιµές του Τέλους ∆ιαφήµισης, για το έτος 2018, έχουν 
καθορισθεί  µε την υπ’ αριθµ. 284/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Μεγαρέων. 
 Η πρόταση µας για το έτος 2019 είναι να παραµείνουν οι συντελεστές του 
Τέλους ∆ιαφήµισης,  ως έχουν, ανά κατηγορία διαφήµισης.  

    Ισχύουσες 
Τιµές σε 

ευρώ 
έτους 
2018 

Προτεινόµενες 
και 

διαµορφωµένες 
τιµές σε ευρώ 

για το έτος 2019 
Κατηγορία Α΄ 
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 γενικά χώρους, που 
καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, 
β)στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή 
εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή 
νοµέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους σταδίων και 
γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων 
φορέων, δ)µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα 
και άλλους δηµόσιους χώρους και ε)σε περίπτερα, στέγαστρα 
αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (τιµή / τ.µ. 
εβδοµαδιαίως): 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,42 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,42 € 

Κατηγορία Β΄ 
α) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για 
διαφηµίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφηµερίδες ετησίως 
το τ.µ. 

 
84,37 € 

 
84,37 € 

β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ετησίως το 
τ.µ. 

29,35 € 29,35 € 

γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες, δώµατα ετησίως 
το τ.µ. 

17,61 € 17,61 € 

 
                 
                                                                                                   

Κατηγορία Γ΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, 
τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου 
οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών 
διαστάσεων 30 cm x 50 cm,   ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής 
µεγαλυτέρων διαστάσεων καταβάλλεται πολλαπλάσιο τέλος (τιµή 
/ τ.µ. µηνιαίως ).  

 
2,36 € 

 
2,36 € 
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Κατηγορία ∆΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται ηµερολόγια – δώρα – έντυπα και 
κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή µε άλλο 
παρόµοιο τρόπο µέσα σε κάθε είδους καταστήµατα, καθώς και για 
διαφηµίσεις που γίνονται από αέρος µε οποιονδήποτε τρόπο το 
τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης (µε 
βάση το ποσόν που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη 
διενέργεια της διαφήµισης). 
 

  

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & 
αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων µε τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-
6-2010 τεύχος Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

Α) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο, τα τέλη διαφήµισης για το έτος 2019, να παραµείνουν 
οι συντελεστές ,ως έχουν, ανά κατηγορία διαφήµισης, σύµφωνα µε τους κάτωθι 
πινακες: 

   Προτεινόµενες 
και 

διαµορφωµένες 
τιµές σε ευρώ 

για το έτος 
2019 

Κατηγορία Α΄ 
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 γενικά χώρους, που 
καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, 
β)στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή 
εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή 
νοµέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους σταδίων και 
γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων 
φορέων, δ)µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα 
και άλλους δηµόσιους χώρους και ε)σε περίπτερα, στέγαστρα 
αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (τιµή / τ.µ. 
εβδοµαδιαίως): 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,42 € 

Κατηγορία Β΄ 
α) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για 
διαφηµίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφηµερίδες ετησίως 
το τ.µ. 

 
84,37 € 

β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ετησίως το 
τ.µ. 

29,35 € 

γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες, δώµατα ετησίως 
το τ.µ. 

17,61 € 

 
 
 
                                                                                                                       

Κατηγορία Γ΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, 
τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου 
οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών 
διαστάσεων 30 cm x 50 cm,   ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής 
µεγαλυτέρων διαστάσεων καταβάλλεται πολλαπλάσιο τέλος (τιµή 
/ τ.µ. µηνιαίως ).  

 
2,36 € 
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Κατηγορία ∆΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται ηµερολόγια – δώρα – έντυπα και 
κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή µε άλλο 
παρόµοιο τρόπο µέσα σε κάθε είδους καταστήµατα, καθώς και για 
διαφηµίσεις που γίνονται από αέρος µε οποιονδήποτε τρόπο το 
τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης (µε 
βάση το ποσόν που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη 
διενέργεια της διαφήµισης). 
 

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   397/2018 

-------------------------------- 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω υπ’ αριθ. 
397/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις των  άρθρων 15 – 18 και 74 του Β.∆ της 24/1958, τις 
∆/ξεις Ν. 1080/80 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ∆/ξεων τινών της περί 
προσόδων των Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας, αυτές του Ν. 1828/89, ο Ν. 1900/90, του άρθρου 
20 του Ν.2362/95,  του Ν. 2880/2001 και Ν. 2946/2001 καθώς και το  άρθρ. 267 
παρ. 4 του Ν.3852/2010. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23)  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει υπ’ αριθ. 397/20218 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
µας και καθορίζει τα τέλη  διαφήµισης για το έτος 2019 (µε τις ήδη ισχύουσες τιµές 
του έτους 2018), οριζόµενα, ως κάτωθι:  
 

   τιµή σε ευρώ 
για το έτος 

2019 
Κατηγορία Α΄ 
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 γενικά χώρους, 
που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού 
συµβουλίου,  

β)στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή 
εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή 
νοµέα ή του διαχειριστή αυτών,  

γ) σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη 
διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,  

δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους 
δηµόσιους χώρους και  

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής 
επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών 

                                                      (τιµή / τ.µ. εβδοµαδιαίως): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,42 € 
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Κατηγορία Β΄ 
α) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για 

διαφηµίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφηµερίδες  
ετησίως το τ.µ. 

 
84,37 € 

β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 
     ετησίως το τ.µ. 

29,35 € 

γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες, δώµατα 
                                                                   ετησίως το τ.µ. 

17,61 € 

                                                                                                                       
Κατηγορία Γ΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα 
σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 
και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών διαστάσεων 30 cm x 50 cm,    ανεξάρτητα 
από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της 
κατηγορίας αυτής µεγαλυτέρων διαστάσεων καταβάλλεται 
πολλαπλάσιο τέλος (τιµή / τ.µ. µηνιαίως ).  

 
 
 
 
 
 
 

2,36 € 
Κατηγορία ∆΄ 
Για διαφηµίσεις που γίνονται ηµερολόγια – δώρα – έντυπα και 
κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή µε άλλο 
παρόµοιο τρόπο µέσα σε κάθε είδους καταστήµατα, καθώς 
και για διαφηµίσεις που γίνονται από αέρος µε οποιονδήποτε 
τρόπο το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης 
διαφήµισης (µε βάση το ποσόν που καταβάλλεται από τον 
διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης). 
 

 

          Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, ∆ρένης Αθανάσιος και 
Χοροζάνης Αντώνιος, µειοψηφούν 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.   
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 351/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 
 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


