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Απόθαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ για επιβολή  

προζηίμοσ ασθαίρεηης διαθήμιζης 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Εγθξίλεη νκόθσλα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζηελ [...] γηα πξνβνιή 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο κε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο (ηύπνπ [...]) ζε 

πεξηθξάμεηο νηθνπέδσλ ή ηδησηηθά νηθόπεδα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ [...]  

ΝΟΜΟ [...]  

ΔΗΜΟ [...]  

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αξηζκ. πλεδξίαζεο: [...]  

Αξηζκ. Απόθαζεο: [...]  

Αξηζκ. Πίλαθα: [...]  

ήκεξα, ζηηο  [.../.../...], εκέξα [...] θαη ώξα [...] ζην Δεκνηηθό Καηά-

ζηεκα ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό πκβνύιην [...], ύζηεξα από έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πξνο όινπο ηνπο πκβνύινπο, ζύκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 παξ.2 θαη 119 ηνπ Δεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα πνπ επηδόζεθε ζηηο [...]. 

Από ηα [...] κέιε ήηαλ: Παξόληεο: [...] Απόληεο: [...]  

Μεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

πλεδξίαζεο ζηελ νπνία θιήζεθε θαη ήηαλ παξώλ ν Δήκαξρνο [...] 

(ά. 108 παξ. 4 ηνπ Δ.Κ.Κ.). 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ζέκα κε αξηζκό [...] ηεο Ηκεξήζηαο 

Δηάηαμεο: 

«Επηβνιή πξνζηίκσλ ζηελ [...] γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο 

κε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο (ηύπνπ [...]) ζε πεξηθξάμεηο νηθνπέδσλ ή 

ηδησηηθά νηθόπεδα».  

Έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. [...] εηζήγεζε θαη ηελ 

ππ’ αξηζκ. [...] πξάμε απηνςίαο Δ/λζεο πξνζόδσλ (Σκ. Σειώλ Δηα-
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θήκηζεο - Αθαζαξίζησλ εζόδσλ θαη Λνηπώλ ηειώλ) θαη ην θάιεζε λα 

απνθαζίζεη.  

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 παξ.2, 106, 108, 119 ηνπ π.δ.410/95 

Αποθάζιζε ομόθωνα  

(ή θαηά πιεηνςεθία) 

1. Εγθξίλεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ην έηνο [...], ζηε δηαθεκηζηη-

θή εηαηξία «[...]», δηόηη, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. [...] ζπ-

λεκκέλε πξάμε απηνςίαο ηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ [...], νιόθιεξν 

ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζεσξείηαη ελζσκαησκέλν ζηελ απόθαζε 

απηή, ε παξαπάλσ εηαηξία πξνέβε ζε πξνβνιή απζαίξεηεο δηαθή-

κηζεο κε [...] δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο (ηύπνπ [...], δηαζηάζεσλ [...]) 

πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίθξαμε ηδησηηθνύ νηθνπέδνπ, θαηά παξάβαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ λ. 2946/2001, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν: «γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε απαηηείηαη πξνεγνύκελε ά-

δεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη κε απόθαζε Δεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Κνηλόηεηαο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ζπλνδεύεηαη από ηα απα-

ξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηέινπο θαη πξνεγνύκελε θα-

ηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο...». 

2. Επηβάιιεη πξόζηηκν ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο «[...]» πνπ εδξεύεη [...], 

ζπλνιηθνύ πνζνύ [...]€, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

ΔΙΓΟ  

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ  

ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΓΙΑΣΑΔΙ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΛΑΙΙΩΝ 

ΠΟΟ  

ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

ΑΝΑ  

ΣΔΜΑΥΙΟ 

ΤΝΟΛΟ  

ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

[...] [...] [...] [...] [...] 

 ΤΝΟΛΟ: [...] 

Γεληθό ύλνιν Πξνζηίκνπ Δηαθεκηζηηθώλ Πηλαθίδσλ: [...]€ 

[...] [.../.../200...] 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 [...] [...] 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

    Ο Σκεκαηάξρεο ηνπ Σκήκ. Δ.. 
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[...] 


