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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών διαφήµισης έτους 2014, βάσει 
της αριθ. 133/13 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
4.11.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14921/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 26/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών θα συνεχισθεί χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.11.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).     

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 179/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15498/12-11-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 4/11/2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 27/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
Τάφας Ηλίας                                                       Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πλάτανος Ελευθέριος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Πολίτης Σταύρος     
Παπακώστας Γεώργιος                                      Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Καραβίας Γεώργιος                                            Χωρινός Ζαχαρίας 
Χατζηδάκη Μαρία                                               Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική     
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Γρετζελιάς Παντελής                                     
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την α΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (4/11/2013) τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν 

µε την εξής σειρά: 1ο,2ο, 3ο, 4ο, 16ο, 26ο, 5ο, 15ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι κ.κ. Μ.Χατζηδάκη και Β.Ματσουκά-Κουµαριανού προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Η.Τάφας και η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 7ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΩΗΓ-138



 4 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

7ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το αριθ. πρωτ. 14550/24-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε, µεταξύ άλλων, και η αριθ. 
133/2013 απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 133/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
 
«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή 
συντελεστών τελών διαφήµισης έτους 2014» : 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 133/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο 
για την αναπροσαρµογή συντελεστών τελών 
διαφήµισης έτους 2014». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 14265/23/18-10-2013 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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 ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Καβακοπούλου Αγανίκη 3)  Τάφας Ηλίας 4) 
Κουτσάκης Μιχαήλ και 5) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη    
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία  3) Κόντος Σταύρος και 
4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της δευτέρας εκ των άνω 
απόντων µελών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Παπανικολάου Νικόλαος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 14006/15-10-2013 έγγραφο-εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών διαφήµισης έτους 2014. 
 
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,  
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,  
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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 ∆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 
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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 υπ’ αρ.239/11 Α∆Σ καθορίστηκαν τα τέλη ∆ιαφήµισης για το έτος 2012 ως 
αξικολούθως : 
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 2012 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 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. 
 
Με την 220/2012 απόφαση το ∆Σ απέρριψε την υποβληθείσα υπ’ αρ. 133/12 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αναπροσαρµογή των συντελεστών 
τελών διαφήµισης στο ∆ήµο για το έτος 2013 στο σύνολό της δεδοµένου ότι κατά 
την διενεργηθείσα ψηφοφορία αυτή δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη από τις δ/ξεις 
του άρ. 96 παρ. 4 του ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων (29) κατά 
την ψηφοφορία µελών του ∆.Σ. (12 υπέρ -11 κατά-6 αποχές). 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουµε τα τέλη διαφήµισης για το έτος 2014 
να παραµείνουν ως έχουν : 
 
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 2012 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 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. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 24/2013 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, 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, καθώς και το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των συντελεστών των 
τελών διαφήµισης στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το έτος 2014, 
προτείνοντας αυτοί για το συγκεκριµένο έτος να παραµείνουν ως έχουν, ώστε να 
ισχύσουν ως ακολούθως: 
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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 2012 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 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. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  133/2013 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 

• Ο Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβίας εισηγήθηκε το θέµα, 
προτείνοντας τα τέλη να παραµείνουν τα ίδια και για το έτος 2014. Ο κ. 
Χ.Τοµπούλογλου δήλωσε ότι απέχουν, αναφερόµενος στα έσοδα από 
διαφηµίσεις και θεωρώντας ότι δεν διενεργείται σωστά ο έλεγχος αυτών. 
 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 

• Υπέρ της εισήγησης του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 
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Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, ∆.Κανταρέλης, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης 
(σύνολο 14). 

 
• Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 

Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος απείχαν από 
την ψηφοφορία (σύνολο 5). 

 
• Λευκό δήλωσαν ότι ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ., Β.Ματσουκά-

Κουµαριανού, Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά, Χ.∆ηµακόπουλος και Β.Αγαγιώτου 
(σύνολο 5). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µε την αριθ. 133/13 
απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση,  τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

 
• Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 κατηγορίας ∆΄ του Ν. 1900/90 και του 

Ν. 2753/99 

 
• Το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14  ΥΠΕΡ- 5 ΛΕΥΚΑ -5 ΑΠΟΧΕΣ)  
 
 
Εγκρίνει την υποβληθείσα µε την αριθ. 133/13 απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση για 
την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών διαφήµισης για το έτος 2014 
αποφασίζοντας οι συντελεστές να παραµείνουν οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν κατά 
το έτος 2013 και να διαµορφωθούν 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΄ 
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    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 2012 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 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. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   179/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
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Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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