ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 189/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16303/30-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό κλιµάκωσης στα πρόστιµα υπαίθριας διαφήµισης.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγησή του,
η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού Προβολής Ιδεών και Υπαίθριας ∆ιαφήµισης ∆ήµου
Λευκάδας (Απόφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 165/2015)
«Στους διαφηµιστές, καθώς και σε όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται χώρους υπαίθριας
διαφήµισης επιβάλλεται πρόστιµο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου 2946/2001
καθώς και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και
αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.
Το ύψος του προστίµου ανέρχεται από 1.467,35 ευρώ µέχρι 29.347,03 ευρώ και επιβάλλεται
αναλόγως µε τις περιστάσεις. Με Κ.Υ.Α. µπορεί να αναπροσαρµόζεται το κατώτατο και ανώτατο όριο
του προστίµου αυτού.
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Πρόστιµο κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους επιβάλλεται και σε βάρος των
διαφηµιζοµένων, στις περιπτώσεις που διενεργείται υπαίθρια διαφήµιση εκτός των χώρων που
έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
Την επιβολή προστίµου ίσου προς το αναλογούν τέλος προβλέπουν και οι διατάξεις του αρ. 19
του Ν. 1080/80 όταν δεν έχει υποβληθεί από το νόµο η απαιτούµενη αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου επιβάλλεται το πρόστιµο σε
βάρος του διαφηµιστή ή του διαφηµιζοµένου ή του κυρίου, νοµέα ή επικαρπωτή του χώρου στον
οποίο γίνεται η διαφήµιση (αρ. 57, παρ. 2 Ν. 1416/84).
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001 (για την υποχρεωτική
χρήση της ελληνικής γλώσσας στις επιγραφές) ή της Κ.Υ.Α. της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (η ΚΥΑ
38110/2002 είναι σε ισχύ) για τις προδιαγραφές και την διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών,
επιβάλλεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
(σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρ. 8 του Ν. 2946/2001) πρόστιµο από 586,94 ευρώ έως 5.869,41
ευρώ ανάλογα µε τις περιστάσεις και την βαρύτητα της παράβασης. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται
και σε όσους δεν έχουν προσαρµόσει τις επιγραφές τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α.
38110/09.09.2002 (ΦΕΚ 1255/25.09.2002 τεύχος Β) (σχετ. η παρ. 2 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001)»
Επειδή τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και προκειµένου οι
υπηρεσίες του ∆ήµου να λειτουργούν µε αµεσότητα, προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή και στη
συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσουν συγκεκριµένη κλιµάκωση προστίµων
αναλόγως της κατηγορίας της διαφήµισης και της έκτασης αυτής όπως παρακάτω:
Α. Συνετελεστές ανά κατηγορία Υπαίθριας ∆ιαφήµισης
α. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη µε µορφή αφίσας ή σάντουιτς ή
λαβάρου ή οριζόντιου πανό σε στύλους κοινής ωφέλειας, σε φανάρια οδικής κυκλοφορίας, σε τοίχους
ή περιφράξεις σπιτιών και οικοπέδων, σε καφάο δηµοσίων οργανισµών και σε κάθε άλλο υπαίθριο
χώρο ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,0 επί του κατωτάτου προστίµου που είναι 1.467,35 €.
Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η παράνοµη αφισοκόλληση στα ειδικά πλαίσια του ∆ήµου.
β. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη σε στέγαστρο αναµονής
επιβατών αστικών λεωφορείων ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,2 επί του κατωτάτου προστίµου
που είναι 1.467,35 €.
γ. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη σε ρακέτα επί στύλου, σε κάθε
µορφής piza, επιγραφές σε προσόψεις και τοίχους κτιρίων, επιγραφές σε ιδιωτικά οικόπεδα καθώς
και διαφηµιστικές επιγραφές σε στέγες κτιρίων ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,5 επί του
κατωτάτου προστίµου που είναι 1.467,35 €.
Β. Κλιµάκωση προστίµων αναλόγως της ωφέλιµης επιφάνειας της διαφήµισης
Προτείνεται να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα στους διαφηµιστές, στους διαφηµιζόµενους και σε
όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφηµίσεων αυτών, το ύψος των
οποίων θα διαβαθµίζεται βάσει της ωφέλιµης επιφάνειας της διαφήµισης, ως εξής:
Ωφέλιµη επιφάνεια διαφήµισης,
σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.)

Ύψος προστίµου σε ευρώ (€)
Στους διαφηµιστές

Έως και 2 τ.µ.
Από 2,01 τ.µ. έως και 5,00 τ.µ.
Από 5,01 τ.µ. έως και 10,00 τ.µ.
Από 10,01 τ.µ. έως και 15,00 τ.µ.
Από 15,01 τ.µ. και άνω
Σε πυλώνες µεγάλου ύψους
ανεξαρτήτως µεγέθους

1.500,00
3.000,00
10.000,00
12.500,00
20.000,00
29.000,00
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Στους διαφηµιζόµενους και
στους µισθωτές του χώρου
750,00
1.500,00
5.000,00
6.250,00
10.000,00
14.500,00

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1) Την κλιµάκωση προστίµων αναλόγως της κατηγορίας της διαφήµισης και της έκτασης αυτής
όπως παρακάτω:
Α. Συνετελεστές ανά κατηγορία Υπαίθριας ∆ιαφήµισης
α. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη µε µορφή αφίσας ή σάντουιτς ή
λαβάρου ή οριζόντιου πανό σε στύλους κοινής ωφέλειας, σε φανάρια οδικής κυκλοφορίας, σε τοίχους
ή περιφράξεις σπιτιών και οικοπέδων, σε καφάο δηµοσίων οργανισµών και σε κάθε άλλο υπαίθριο
χώρο ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,0 επί του κατωτάτου προστίµου που είναι 1.467,35 €.
Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η παράνοµη αφισοκόλληση στα ειδικά πλαίσια του ∆ήµου.
β. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη σε στέγαστρο αναµονής
επιβατών αστικών λεωφορείων ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,2 επί του κατωτάτου προστίµου
που είναι 1.467,35 €.
γ. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήµισης που είναι τοποθετηµένη σε ρακέτα επί στύλου, σε κάθε
µορφής piza, επιγραφές σε προσόψεις και τοίχους κτιρίων, επιγραφές σε ιδιωτικά οικόπεδα καθώς
και διαφηµιστικές επιγραφές σε στέγες κτιρίων ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,5 επί του
κατωτάτου προστίµου που είναι 1.467,35 €.
Β. Κλιµάκωση προστίµων αναλόγως της ωφέλιµης επιφάνειας της διαφήµισης
Προτείνεται να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα στους διαφηµιστές, στους διαφηµιζόµενους και σε
όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφηµίσεων αυτών, το ύψος των
οποίων θα διαβαθµίζεται βάσει της ωφέλιµης επιφάνειας της διαφήµισης, ως εξής:
Ωφέλιµη επιφάνεια διαφήµισης,
σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.)

Ύψος προστίµου σε ευρώ (€)
Στους διαφηµιστές

Έως και 2 τ.µ.
Από 2,01 τ.µ. έως και 5,00 τ.µ.
Από 5,01 τ.µ. έως και 10,00 τ.µ.
Από 10,01 τ.µ. έως και 15,00 τ.µ.
Από 15,01 τ.µ. και άνω
Σε πυλώνες µεγάλου ύψους
ανεξαρτήτως µεγέθους

1.500,00
3.000,00
10.000,00
12.500,00
20.000,00
29.000,00

Στους διαφηµιζόµενους και
στους µισθωτές του χώρου
750,00
1.500,00
5.000,00
6.250,00
10.000,00
14.500,00

2) Η απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
3)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 189/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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