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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 133/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή 
συντελεστών τελών διαφήµισης έτους 2013». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 13436/13-11-2012 έγγραφο-εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων επί του 
θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών διαφήµισης έτους 2013. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α το 
τέλος διαφήµισης εµπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων 
εσόδων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, 
(διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ.) 
Με το άρθρο 15 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: 
«1. Επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήµιση 
που γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται 
µέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε 
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, κατά περιοχή και 
κατηγορία διαφήµισης ως εξής :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'  
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :  
α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία 
τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους 
γενικά χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου,  
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β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή 
εγκαταλελειµµένων οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του 
διαχειριστή αυτών,  
γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς 
και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των 
αντίστοιχων φορέων,  
δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους 
χώρους,  
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών 
λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'  
Α. α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις 
που γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες. 
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους. 
γ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα. 
Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του 
έτους, το διαφηµιστικό µήνυµα.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'  
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, 
τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα 
δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 
επί 50 εκατοστόµετρα. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων 
διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆’  
α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή 
λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται 
από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της δαπάνης διαφήµισης.  
Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και 
τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.  
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την 
τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος είτε µε έντυπα, 
δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται 
διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα 
καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε 
συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις 
πράξεις αυτές.  
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης 
συνιστούν οι εξής ενέργειες:  
η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές 
προθήκες ή περίπτερα,  
η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") 
στους χώρους του καταστήµατος.  
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται 
πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε 
οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων λειτουργεί σε 
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∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή 
ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που 
εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποδίδεται στους δήµους και κοινότητες.  
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 
καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµίδας.  
δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι 
το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της 
διαφήµισης, µε βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε 
περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης απόδοσης των οφειλόµενων τελών 
οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα 
ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις. 
2. Εξαιρούνται του τέλους της παρ. 1 του άρθρου αυτού διαφηµίσεις που 
γίνονται στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.  
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήµισης της 
παρ. 1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισµού, µε 
τον οποίο έκλεισε το έτος. 
4. Η µίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πινακίδων δεν υπάγεται στις διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων (Ν. 
813/1978, ΦΕΚ 137/1978 τεύχος Α')» 
 

Με την αριθ. 35/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου καθορίστηκαν 
τα ανωτέρω τέλη για το έτος 2011 ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
α)      1,58 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
β)      1,58 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
γ)      1,58 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
δ)      1,58 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
ε)      1,58 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 
α)    200,00 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
β)      83,20 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
γ)      67,00  Ευρώ ετησίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
    Ο υπολογισµός της διαφηµιστικής επιφάνειας ανά τρόλεϊ καθορίζεται και 
ορίζεται στο σύνολο της όλης διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού, δηλ. στα 6,84 
τετραγωνικά µέτρα και η διαφηµιστική εταιρεία, ο διαφηµιζόµενος και ο κύριος 
ή ο νοµέας του οχήµατος υποχρεούται να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο έκαστος για το έτος 2011 και ανεξαρτήτως της διαφηµιστικής 
επιφάνειας που θα καλύψει σε τ.µ. ανά τρόλεϊ, διαφηµιστικά τέλη 80,00 € 
µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρήσης της διαφήµισης ή της  
διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού εντός του µηνός. Το τέλος αυτό 
υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ∆ήµο ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος και 
ο ΗΛΠΑΠ Α.Ε. ευθυνόµενοι για την καταβολή αυτού αλληλεγγύως και εις 
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ολόκληρον έκαστος. Ο ΗΛΠΑΠ υποχρεούται να καταθέτει εντός των πρώτων 
πέντε ηµερών κάθε µηνός υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 συνοδευόµενη 
από κατάσταση των τρόλεϊ που έφεραν ή φέρουν διαφηµίσεις, τα στοιχεία 
(όνοµα, επωνυµία, ΑΦΜ κ.λ.π.) του διαφηµιστή και του διαφηµιζόµενου.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆' 
    Ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 
και 2 κατηγορίας ∆΄ του Ν. 1900/90 και Ν. 2753/99. 
 
Προτείνουµε λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενική Λογιστηρίου 
του Κράτους (αρ. πρ. 10361/16.08.12) τα τέλη διαφήµισης να 
αναπροσαρµοστούν ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
α)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
β)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
γ)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
δ)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
ε)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 
α)    240,00 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
β)    100,00 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
γ)      87,00  Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
    Ο υπολογισµός της διαφηµιστικής επιφάνειας ανά τρόλεϊ καθορίζεται και 
ορίζεται στο σύνολο της όλης διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού, δηλ. στα 6,84 
τετραγωνικά µέτρα και η διαφηµιστική εταιρεία, ο διαφηµιζόµενος και ο κύριος 
ή ο νοµέας του οχήµατος υποχρεούται να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο έκαστος για το έτος 2011 και ανεξαρτήτως της διαφηµιστικής 
επιφάνειας που θα καλύψει σε τ.µ. ανά τρόλεϊ, διαφηµιστικά τέλη 96,00 € 
µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρήσης της διαφήµισης ή της  
διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού εντός του µηνός. Το τέλος αυτό 
υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ∆ήµο ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος και 
ο ΗΛΠΑΠ Α.Ε. ευθυνόµενοι για την καταβολή αυτού αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστος. Ο ΗΛΠΑΠ υποχρεούται να καταθέτει εντός των πρώτων 
πέντε ηµερών κάθε µηνός υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 συνοδευόµενη 
από κατάσταση των τρόλεϊ που έφεραν ή φέρουν διαφηµίσεις, τα στοιχεία 
(όνοµα, επωνυµία, ΑΦΜ κ.λ.π.) του διαφηµιστή και του διαφηµιζόµενου.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆' 
    Ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 
και 2 κατηγορίας ∆΄ του Ν. 1900/90 και Ν. 2753/99. 
 

Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά. 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 
3852/10 και του άρθρου 15 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των 
συντελεστών των τελών διαφήµισης στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για 
το έτος 2013, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενική Λογιστηρίου 
του Κράτους (αρ. πρ. 10361/16.08.12) ώστε αυτά να ισχύσουν ως 
ακολούθως: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
α)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
β)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
γ)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
δ)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
ε)      1,90 Ευρώ  εβδοµαδιαίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 
α)    240,00 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
β)    100,00 Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
γ)      87,00  Ευρώ  ετησίως το τ.µ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
    Ο υπολογισµός της διαφηµιστικής επιφάνειας ανά τρόλεϊ καθορίζεται και 
ορίζεται στο σύνολο της όλης διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού, δηλ. στα 6,84 
τετραγωνικά µέτρα και η διαφηµιστική εταιρεία, ο διαφηµιζόµενος και ο κύριος 
ή ο νοµέας του οχήµατος υποχρεούται να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο έκαστος για το έτος 2011 και ανεξαρτήτως της διαφηµιστικής 
επιφάνειας που θα καλύψει σε τ.µ. ανά τρόλεϊ, διαφηµιστικά τέλη 96,00 € 
µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρήσης της διαφήµισης ή της  
διαφηµιστικής επιφάνειας αυτού εντός του µηνός. Το τέλος αυτό 
υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ∆ήµο ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος και 
ο ΗΛΠΑΠ Α.Ε. ευθυνόµενοι για την καταβολή αυτού αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον έκαστος. Ο ΗΛΠΑΠ υποχρεούται να καταθέτει εντός των πρώτων 
πέντε ηµερών κάθε µηνός υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 συνοδευόµενη 
από κατάσταση των τρόλεϊ που έφεραν ή φέρουν διαφηµίσεις, τα στοιχεία 
(όνοµα, επωνυµία, ΑΦΜ κ.λ.π.) του διαφηµιστή και του διαφηµιζόµενου.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆' 
    Ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 
και 2 κατηγορίας ∆΄ του Ν. 1900/90 και Ν. 2753/99. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, επιφυλασσόµενος επί του θέµατος διότι παρά την 
εισαγγελική παραγγελία µε την οποία ζητούνται από την κα ∆ήµαρχο στοιχεία, 
σχετικά µε την αυθαίρετη παράταση σύµβασης επιδαπέδιων διαφηµίσεων 
στον πρώην ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας τον ∆εκέµβριο 2010, εκείνη την αγνοεί 
και προς το παρόν κωφεύει, διαπράττοντας έτσι το αδίκηµα της παράβασης 
καθήκοντος.  

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  133/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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