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      Παρακαλούμε  όπως  εισηγηθείτε  και  ληφθεί  απόφαση  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  σχετικά με την επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης 
καθορισμού τελών και  επιβολής προστίμων  παράνομης υπαίθριας διαφήμισης  για 
το έτος 2016 και εφεξής.
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
&  Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων,
2. Τον  Ν 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄224/8-10-2001)  «Υπαίθρια  διαφήμιση» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την  με  αριθμό 698/9-11-2007  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αχαρνών  «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής - 
Διαδικασία χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριας διαφήμισης -Έναρξη 
ισχύος απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»
4. Την  με  αριθμό 282/6-10-2011 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αχαρνών με την οποία καθορίσθηκαν  επαρκείς και πρόσφοροι χώροι για την 
τοποθέτηση  ειδικά  διαμορφωμένων  πλαισίων  για  την  προβολή  διαφημίσεων 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη 2012-2014 όπως 
ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης»,
5. Την  με  αριθμό 280/6-10-2011 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αχαρνών  «Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών 
(Αρ. απόφ. 257/09 Δ.Σ., κεφάλαιο Γ’, αρθ. 34) με την συμπλήρωση της παρ. 8  
του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001  που αναφέρεται στους «ρύπους» από την 
προβολή παράνομης υπαίθριας διαφήμισης,
6. Την  με  αριθμό 126/6-4-2012 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αχαρνών   «Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  που  αφορούν  τα  πλαίσια  με 
ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης … σχετική η με αριθμό 6/2012 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,
7. Την  με  αριθμό  71/6-3-2015 απόφαση   Δημοτικού  Συμβουλίου 
Αχαρνών  «Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης»,

       Σύμφωνα με την με αριθμό  280/2011 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
τροποποίησε τον κανονισμό  καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών όσον αφορά στους 
ρύπους από την προβολή παράνομης υπαίθριας διαφήμισης και επέβαλε πρόστιμα 
όπως  αναλύονται παρακάτω:
• Για τοποθέτηση διαφημιστικών ή ενημερωτικών αφισών με ανεξίτηλες κόλλες 

(σε  κολώνες,  τοίχους,  γέφυρες  κ.ο.κ.)  θα  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο 
ύψους 25,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφίσας.

• Για τοποθέτηση διαφημιστικών ή ενημερωτικών αφισών τύπου «σάντουιτς» ή 
και  ξεχωριστών  αφισών  που  δεν  χρησιμοποιείται  κόλλα  θα  επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο ύψους 20,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφίσας.

• Για ρίψη φείγ-βολάν ή και φυλλαδίων που θα ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους 
θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους παραβάτες από 100,00 ευρώ έως 
3.000 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων.

• Για ανάρτηση αεροπανό θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200,00 
ευρώ έως 1.000,00 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων.

• Για  τοποθέτηση  ενδεικτικών,  διαφημιστικών  πλαισίων  ή  πινακίδων  που 
προσδιορίζουν την θέση ή τη διεύθυνση επιχειρήσεων τα οποία τοποθετούνται 



εκτός  ειδικών  πλαισίων  και  ειδικών  θέσεων  που  δεν  έχουν  καθορισθεί  με 
απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  θα  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο 
300,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πλαισίου. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις 
που  έχουν  οριστεί  για  το  σκοπό  αυτό  και  είναι  σε  ισχύ  ή  πρόκειται  να 
οριστούν με μελλοντικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών.

• Για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ή πλαισίων όπως αυτές προβλέπονται 
στο άρθ. 3 παρ. 8 του Ν. 2946/2001 (καθορισμός προδιαγραφών βάσει της 
ΚΥΑ  52138/03/ΦΕΚ  1788  Β’/2-12-03)  σε  χώρους  όμως  που  δεν  έχουν 
προβλεφθεί θέσεις για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης θα επιβάλλονται τα 
εξής  διοικητικά  πρόστιμα:  1)  Για  τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Πίζας» θα 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.500,00 ευρώ ανά τεμάχιο.  2) Για 
τοποθέτηση πλαισίων τύπου «Ρακέτας» θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους  3.000,00  ευρώ  ανά  τεμάχιο.  3)  Για  τοποθέτηση  πλαισίων  τύπου 
«Πύργος»  θα  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο  ύψους  3.000,00  ευρώ  ανά 
τεμάχιο. 4) Για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε στέγαστρα στάσεων 
αναμονής  επιβατών  αστικών  συγκοινωνιών  θα  επιβάλλεται  διοικητικό 
πρόστιμο ύψους 2.500,00 ευρώ ανά τεμάχιο

• Για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων οποιουδήποτε άλλου τύπου πέραν των 
ανωτέρω αναγραφόμενων θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 500,00 
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πλαισίου ωφέλιμης επιφάνειας διαφήμισης.

• Σε  περίπτωση  υποτροπής  για  κάθε  μία  από  τις  ανωτέρω  παραβάσεις  τα 
πρόστιμα θα επιβάλλονται εις το διπλάσιο.

• Σχετική  με  το  ύψος  των διοικητικών  προστίμων  είναι  η  υπ’  αριθ.  732/2011 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  698/2007 απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
προσδιόρισε τέλη διαφήμισης από το έτος 2008 και εφεξής  
    Επίσης  με  την  με  αριθμό  71/2015 απόφαση  του  Δημοτικό  Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός  Υπαίθριας διαφήμισης ενώ δεν καθορίστηκαν τέλη  για 
την εφαρμογή της αδειοδότησης  τους καθώς υπάρχει η με αριθμό 698/9-11-2007 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών  «Προσδιορισμός τελών διαφήμισης 
από το έτος 2008 και εφεξής 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε να  επικαιροποιηθούν οι σχετικές 
αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες καθορίσθηκαν χώροι για την 
προβολή διαφημίσεων, του κανονισμού  αυτών καθώς επίσης το ύψος της επιβολής 
προστίμων και το ύψος του τέλους από το έτος 2016 και εφεξής. 

 

Παρακαλούμε για την λήψη ανάλογης απόφασης.
   

Συνημμένα οι αναφερόμενες αποφάσεις:

Ο   Αντιδήμαρχος Τοπικής               
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης       
του Πολ Παλιούρας Αντώνιος

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ Η Δ/ΝΤΡΙΑ
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