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Απόυαση Δημοτικού Σσμβοσλίοσ για  

την Επιβολή Τέλοσς Διαυήμισης 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ [...]  

ΓΗΜΟ [...]  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Σεο [.../200...] ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Από ην πξαθηηθό [...] 

ήκεξα ηελ [.../.../200...], εκέξα [...] θαη ώξα [...] ην Γεκνηηθό πκ-

βνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην [...] ύζηεξα από ηελ [...] 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απν-

δεηθηηθό ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη ζηνπο δεκαξρηαθνύο πα-

ξέδξνπο ζύκθωλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Π.Γ. 410/95). 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζηωζε όηη 

από ηα [...] κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ήηαλ: 

Παξόληεο 

1. [...]  

2. [...]  

Απόληεο 

1. [...] 

2. [...] 

Ο Γήκαξρνο [...] πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

Οη ζύκβνπινη [...] πξνζθιήζεθαλ θαη παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν [...], ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ηωλ πξαθηηθώλ. 

Μεηά ηε δηαπίζηωζε ηεο απαξηίαο ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην [...] ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηά-

ηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ. ηεο 24/9-

20/10/1958, όπωο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

1900/90 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 9 παξ. 6 ηνπ Ν. 
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2880/2001, επηβάιιεηαη ππέξ ηωλ δήκωλ θαη θνηλνηήηωλ ηέινο γηα 

θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κνξθή ζε 

ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο όξηα. 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο, 

κεηαμύ ηνπ θαηωηάηνπ θαη ηνπ αλωηάηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπνπλ νη 

αλωηέξω δηαηάμεηο. 

Παξαθαιώ λα ιεθζεί απόθαζε κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη ζπ-

ληειεζηέο ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο. 

Το Δ.Σ. αυού πήρε σπόψη: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958, όπωο 

απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1900/90 θαη ηξνπν-

πνηήζεθε από ην άξζξν 9 παξ. 6 Ν. 2880/2001. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ [...] 

Καζνξίδεη από [...] ηα ηέιε δηαθήκηζεο ωο εμήο: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηώληαη ή 

επηθνιινύληαη: 

α. Μέζα ζε κόληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζωξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα ηα 

νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε πιαηείεο, νδνύο, πεδνδξόκηα, δεκόζηνπο θαη 

θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο. 

β. ηηο πεξηθξάμεηο αθαιύπηωλ ρώξωλ θαη αλεγεηξόκελωλ ή εγθαηα-

ιειεηκκέλωλ νηθνδνκώλ κε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή ηνπ 

δηαρεηξηζηή απηώλ. 

γ. ε ρώξνπο ζηδεξνδξνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη αεξνπνξηθώλ ζηαζκώλ 

θαζώο θαη ζε ρώξνπο ζηαδίωλ θαη γεπέδωλ, πνπ θαζνξίδνληαη από 

ηε δηνίθεζε ηωλ αληίζηνηρωλ θνξέωλ. 

δ. Μέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη άιινπο δε-

κόζηνπο ρώξνπο θαη ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηώλ θαη ζηά-

ζεωλ αλακνλήο επηβαηώλ ιεωθνξείωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ 

ζπγθνηλωληώλ [...] επξώ εβδνκαδηαίωο ην ηεηξαγωληθό κέηξν. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β. 

α. Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε ειεθηξηθέο εθεκεξίδεο [...] επξώ 

εηεζίωο ην ηεηξαγωληθό κέηξν. 
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β. Γηα θωηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρώξνπο [...] επξώ εηεζίωο 

ην ηεηξαγωληθό κέηξν. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ. Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζη-

δεξνδξόκωλ, ηξνρηνδξόκωλ, ειεθηξνθίλεηωλ απηνθηλήηωλ θαη θάζε 

ηύπνπ νρήκαηα δεκόζηαο ρξήζεο, ή ζηελ εμωηεξηθή επηθάλεηα απ-

ηώλ, δηαζηάζεωλ κέρξη [...] εθαηνζηόκεηξα [...] επξώ κεληαίωο. 

Γηα δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεγαιπηέξωλ δηαζηάζεωλ, 

θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην ηέινο. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 

ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό [...] 

Σν πξαθηηθό απηό ππνγξάθνπλ νη θάηωζη: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ 


