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ΑΠΟΠΑΚΑ



Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 27/11/2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 19/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Δπαλαθαζνξηζκόο ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2020
θαη εθεμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 196/19
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο
27.11.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.
32339/22-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 19/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ
απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη. Ζ Ππλεδξίαζε δηεθφπε, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απφθαζεο επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. θαη ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 10νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ. ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ψξαο (2.30 π.κ.) θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ
ησλ παξφλησλ κειψλ ζπλερίζζεθε ζηηο 2.12.2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ.
ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κφλν ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.. Δλ
ζπλερεία δηεθφπε εθ λένπ θαη ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 4.12.2019, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ
ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ..
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O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο

ΟΤΓΔΗ

2

ΑΔΑ: 69ΝΓ46ΜΩ0Ι-ΑΝ3

Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο ην 10ν θαη ελ
ζπλερεία ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.,
ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ
Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Σ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ηελ 2ε εκέξα απηήο πξηλ ηε ζπδήηεζε
θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο θαη νη θ. Π. Αιεθξαγθή θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Α.Γνχιαο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηαμχ
ησλ δχν ςεθνθνξηψλ επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Νη θ.θ. Λ.Αλαληάδεο θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο επαλαπξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία
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επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. θαη απερψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ...
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
13ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 13ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηελ αξηζ. πξση. 32540/25-11-2019 ππ΄αξηζ. 196/2019 απφθαζε Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. 196/2019 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν

«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ
ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη εθεμήο» :
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 39/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
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Αξηζ. Απφθαζεο : 196/2019
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην
γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ ηειψλ
δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη εθεμήο».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 32213/39/21-11-2019 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο, 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 6)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο θαη 8) Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. Αλη΄ απηνχ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδφλα
Ξνιηηψλ Ξνιηηεία» θ. Γξακκέλνο Πππξίδσλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 32149/21-11-2019 έγγξαθν-εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί
ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΚΑ: «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη
εθεμήο»
Θχξηε Ξξφεδξε,
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Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, ην ηέινο
δηαθήκηζεο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ή αλεηδίθεπησλ εζφδσλ θαη κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε θάζε είδνπο δαπάλεο (δηνηθήζεσο, εθηειέζεσο
έξγσλ θιπ.).
Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1900/1990, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν
15 ηνπ β.δ. 24.9/20.10.1958, κε ΑΓΠ ήηαλ δπλαηφ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηέιε
δηαθήκηζεο έσο θαη 15% εηεζίσο. Ζ δηάηαμε απηή ίζρπζε κέρξη ηελ 1.1.2001,
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξ. 6β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2880/2001, κε ηελ
νπνία πξνβιέθζεθε φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο πξαγκαηνπνηείηαη
κε απφθαζε ηνπ π. Δζ.. Γεδνκέλνπ φηη ε απφθαζε απηή δελ έρεη εθδνζεί, ζε
πεξίπησζε πνπ νη δήκνη, αμηνπνηψληαο ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ αξ. 5 ηνπ λ.
1900/1990 (εηήζηα αχμεζε έσο 15%), είραλ ππεξβεί ηα φξηα πνπ ζέηεη ε παξ. 1 ηνπ
άξ. 15 ηνπ β.δ. 24.9.20.10.1958, δχλαληαη λα επηβάιινπλ ηέιε δηαθήκηζεο ζην χςνο
πνπ απηά είραλ δηακνξθσζεί σο ηελ 31.12.2000, ελψ εθφζνλ δελ ηα είραλ ππεξβεί,
δχλαληαη λα ηα αλαπξνζαξκφζνπλ κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 1 ηνπ ελ
ιφγσ β.δ. (ΤΠ.Δ. 17893/29.05.2012) (ΤΠ.Δ. 46651/2012/03.01.2013).
Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.259/2017 ΑΓΠ, νη ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο ζην
Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2019 παξέκεηλαλ σο είραλ
ην νηθ. έηνο 2000 ζηνλ πξψελ Γήκν Λ.Φ. ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΠ 327/99 ψζηε λα
ηζρχζνπλ σο αθνινχζσο:
Κε ην άξζξν 15 ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.58 (ΦΔΘ 66/58 ηεύρνο Α'), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ
γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα
δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο σο
εμήο:
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α'
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηψληαη ή επηθνιινχληαη :
α) κέζα ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα, ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη ζε πιαηείεο, νδνχο, πεδνδξφκηα, δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο γεληθά
ρψξνπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ,
β) ζηηο πεξηθξάμεηο αθάιππησλ ρψξσλ θαη αλεγεηξφκελσλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ
νηθνδνκψλ κε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηψλ,
γ) ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη ζε
ρψξνπο ζηαδίσλ θαη γεπέδσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ησλ αληίζηνηρσλ
θνξέσλ,
δ) κέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο,
ε) ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ
αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β'
Α. α. γηα δηαθεκίζεηο θσηεηλέο ζε ζηέγεο ή δψκαηα θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ
γίλνληαη κε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο.
β. γηα θσηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρψξνπο.
γ. γηα κε θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο ζε ζηέγεο ή δψκαηα.
Β. Ρα αλσηέξσ ηέιε δελ επηβάιινληαη εθ λένπ φηαλ κεηαβάιιεηαη, εληφο ηνπ έηνπο,
ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.
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ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ,
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα. Γηα
δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν
πνιιαπιάζην ηέινο.
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ’
α. Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε εκεξνιφγηα, δψξα, έληππα, θάζε είδνπο
παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ζε απηνθφιιεηα ή είδε κε δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ή
κε άιιν παξφκνην ηξφπν, θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ αέξα κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ην ηέινο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο.
Ρα έλζεηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, πνπ δηαλέκνληαη καδί κε ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα
πεξηνδηθά, ππφθεηληαη ζην αλσηέξσ ηέινο δηαθήκηζεο.
β. Ζ πξνβνιή πξντφλησλ ζε ρψξνπο θαηαζηεκάησλ, πνπ γίλεηαη είηε κε ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε εηδηθά ζεκεία εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο είηε κε έληππα, δψξα,
επηγξαθέο θάζε είδνπο είηε κε άιιν παξφκνην ηξφπν, ζεσξείηαη δηαθήκηζε θαη
ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαθήκηζεο, βάζεη ησλ εθδηδνκέλσλ απφ ηα θαηαζηήκαηα
ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Ρν ηέινο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 2% επί ηεο
δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηηο πξάμεηο απηέο.
Ξξνβνιή πξντφλησλ πνπ εληάζζεηαη ζηελ παξαπάλσ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο
ζπληζηνχλ νη εμήο ελέξγεηεο:
ε ελνηθίαζε ρψξσλ ζε εηδηθά ξάθηα, ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε εηδηθέο πξνζήθεο ή
πεξίπηεξα, ε δηαλνκή δνθηκαζηηθψλ πξντφλησλ, εθδειψζεηο εθπιήμεηο ("Happenings")
ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
γ. Ζ απφδνζε ηνπ ηέινπο, γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, γίλεηαη
πάληνηε απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ζ θαηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε γξαθείν ηνπ
Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ιεηηνπξγεί ζε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία
(Γ.Ν..), απνδεηθλχεηαη δε κε ηελ παξνρή αλάινγνπ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ
(δηπιφηππνπ). Ρν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη απνηειεί πφξν εηδηθνχ
ινγαξηαζκνχ, πνπ ηεξείηαη ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη απνδίδεηαη
ζηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο
Θ.Δ.Γ.Δ., θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο, ηα θξηηήξηα θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ απφδνζε ησλ ηειψλ ζηνπο Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκίδαο.
δ. Ωο δαπάλε δηαθήκηζεο γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο είλαη ην πνζφ
πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο, κε βάζε
ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε. Πε πεξίπησζε
εθπξφζεζκεο απφδνζεο ησλ νθεηιφκελσλ ηειψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ
αλαγλσξίδνληαη σο εθπεζηέεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, θαηά ηηο θνξνινγηθέο
δηαηάμεηο.
2. Δμαηξνχληαη ηνπ ηέινπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη
ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά, ζην ξαδηφθσλν θαη ζηελ ηειεφξαζε.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο
Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ην θαηά θαηεγνξία θαη πεξίπησζε ηέινο δηαθήκηζεο ηεο
παξ. 1 κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ, κε ηνλ
νπνίν έθιεηζε ην έηνο.
4. Ζ κίζζσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ δελ
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (Λ. 813/1978, ΦΔΘ 137/1978
ηεχρνο Α')»
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ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α'
α)
β)
γ)
δ)
ε)

0,53€
0,53€
0,53€
0,53€
0,53€

εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο

ην
ην
ην
ην
ην

η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β'
α)
β)
γ)

113,28€ εηεζίσο ην η.κ.
42,70€ εηεζίσο ην η.κ.
31,99€ εηεζίσο ην η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ρν ηέινο επηβαιιφηαλ ζηνλ ΖΙΞΑΞ φηαλ είρε έδξα ηνπ ηνλ Θφθθηλν Κχιν, γεγνλφο
πνπ έπαςε λα ηζρχεη κε βάζε ην Λ. 3920/2011 (ΦΔΘ 33Α/3-3-2011), νπφηε θαη ν
ΖΙΞΑΞ ζπγρσλεχζεθε ζηελ ΝΠ Α.Δ..
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ξνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2
θαηεγνξίαο Γ΄ ηνπ Λ. 1900/90 θαη Λ. 2753/99.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, πξνηείλνπκε ηα ηέιε δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2020
λα παξακείλνπλ σο είραλ ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΠ 259/2017:
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α'
α)
β)
γ)
δ)
ε)

0,53€
0,53€
0,53€
0,53€
0,53€

εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο

ην
ην
ην
ην
ην

η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β'
α)
β)
γ)

113,28€ εηεζίσο ην η.κ.
42,70€ εηεζίσο ην η.κ.
31,99€ εηεζίσο ην η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ρν ηέινο επηβαιιφηαλ ζηνλ ΖΙΞΑΞ φηαλ είρε έδξα ηνπ ηνλ Θφθθηλν Κχιν, γεγνλφο
πνπ έπαςε λα ηζρχεη κε βάζε ην Λ. 3920/2011 (ΦΔΘ 33Α/3-3-2011), νπφηε θαη ν
ΖΙΞΑΞ ζπγρσλεχζεθε ζηελ ΝΠ Α.Δ..
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
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Ξνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2
θαηεγνξίαο Γ’ ηνπ Λ. 1900/90 θαη Λ. 2753/99.
Δπηπιένλ, πξνηείλνπκε ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί λα ηζρχζεη απφ 1/1/2020 θαη
κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο.
Θαιείζηε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη λα εηζάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε απφ ην Γ.Π..

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 39/2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.



Θαηά

ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ.
Θ.Ρνκπνχινγινπ, αληηπξνηείλνληαο νξηδφληηα κείσζε ζε φια ηα δηαθεκηζηηθά
ηέιε θαηά πνζνζηφ 10%.
Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Λ.Πεξεηάθεο δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππφςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 θαη ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.58 (ΦΔΘ 66/58 ηεχρνο Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη,
θαζψο θαη ην ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(7 ΞΔΟ-1 ΘΑΡΑ)
Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ
ηειψλ δηαθήκηζεο ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2020
θαη εθεμήο, πξνηείλνληαο απηνί λα παξακείλνπλ σο είραλ γηα ην έηνο 2019,
ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΠ 259/2017, (ήηνη σο είραλ ην νηθ. έηνο 2000 ζηνλ πξψελ Γ.Λ.Φ.
νπφηε θαη είραλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζ. 327/99 απφθαζε Γ.Π.), θαη λα ηζρχζνπλ σο
αθνινχζσο:
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α'
α)
β)
γ)
δ)
ε)

0,53€
0,53€
0,53€
0,53€
0,53€

εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο
εβδνκαδηαίσο

ην
ην
ην
ην
ην

η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.
η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β'
α)
β)
γ)

113,28€ εηεζίσο ην η.κ.
42,70€ εηεζίσο ην η.κ.
31,99€ εηεζίσο ην η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
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Ρν ηέινο επηβαιιφηαλ ζηνλ ΖΙΞΑΞ φηαλ είρε έδξα ηνπ ηνλ Θφθθηλν Κχιν, γεγνλφο
πνπ έπαςε λα ηζρχεη κε βάζε ην Λ. 3920/2011 (ΦΔΘ 33Α/3-3-2011), νπφηε θαη ν
ΖΙΞΑΞ ζπγρσλεχζεθε ζηελ ΝΠ Α.Δ..
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ξνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2
θαηεγνξίαο Γ’ ηνπ Λ. 1900/90 θαη Λ. 2753/99.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 196/2019
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηελ αξηζ. 196/19 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .


Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ
θαη Ξ.Αζαλαζφπνπινο (ζχλνιν 3)απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα κε ηελ αξηζ. 196/2019
απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4623/19



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.58 (ΦΔΘ 66/58 ηεχρνο Α),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 2 θαηεγνξίαο Γ΄ ηνπ Λ. 1900/90 θαη ηνπ
Λ. 2753/99



Ρν ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
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Δγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα κε ηελ αξηζ. 196/2019 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε
γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο γηα ην έηνο 2020 θαη
εθεμήο, απνθαζίδνληαο νη ζπληειεζηέο απηνί λα παξακείλνπλ σο είραλ γηα ην έηνο
2019, ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΠ 259/2017, (ήηνη σο είραλ ην νηθ. έηνο 2000 ζηνλ πξψελ
Γ.Λ.Φ. νπφηε θαη είραλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζ. 327/99 απφθαζε Γ.Π.) θαη λα
ηζρχζνπλ σο αθνινχζσο:
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α'
α)
β)
γ)
δ)
ε)

0,53 Δπξψ
0,53 Δπξψ
0,53 Δπξψ
0,53 Δπξψ
0,53 Δπξψ

εβδνκαδηαίσο ην η.κ.
εβδνκαδηαίσο ην η.κ.
εβδνκαδηαίσο ην η.κ.
εβδνκαδηαίσο ην η.κ.
εβδνκαδηαίσο ην η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β'
α)
β)
γ)

113,28 Δπξψ εηεζίσο ην η.κ.
42,70 Δπξψ εηεζίσο ην η.κ.
31,99 Δπξψ εηεζίσο ην η.κ.

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ρν ηέινο επηβάιινληαλ ζηνλ ΖΙΞΑΞ φηαλ είρε ηελ έδξα ηνπ ζηνλ Θφθθηλν Κχιν
γεγνλφο πνπ έπαςε λα ηζρχεη κε βάζε Λ.3920/2011(ΦΔΘ 33Α/3-3-2011) νπφηε θαη ν
ΖΙΞΑΞ ζπγρσλεχηεθε ζηελ ΝΠ Α.Δ..
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'
Ξνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1
θαη 2 θαηεγνξίαο Γ΄ ηνπ Λ. 1900/90 θαη Λ. 2753/99.
Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ 1/1/2020 θαη κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 266/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
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Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Νηθ. Δπηηξνπήο
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
- Γξαθείν Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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