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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών διαφήµισης έτους 2013»  
 
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 
17.12.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) 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 (1.15 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

 
 

 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: 220/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 223/8-1-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 19.12.2012 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 28/2012 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. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
   ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
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 ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε µετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέµα της Η.∆.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαµπος                                                          ΟΥ∆ΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
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Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
    
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 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων και απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος 

της Η.∆..  

• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιµιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί 

του 14ου θέµατος αυτής. 

• Η κα Σ.Κοσµά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 8ου 

θέµατος της Η.∆...   
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• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 7ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 6ου θέµατος της Η.∆. ,απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος 

αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέµατος της Η.∆. και απεχώρησε 

οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 

9ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε στο 14ο θέµα αυτής. 

• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί 

του 8ου θέµατος της Η.∆. , επανήλθε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος αυτής 

και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 13ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέµατος της Η.∆., αποχώρησε µετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος αυτής, 

επανήλθε στο 14ο θέµα και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 26ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση µε την έναρξη της 

συζήτησης επί του 14ου  θέµατος της Η.∆.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 18ου θέµατος της Η.∆., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο θέµα και 

αποχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος αυτής. 

 

Απουσίες :  
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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 

14ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

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.∆.  

 

14ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την µε αριθ. πρωτ. 14344/12-12-2012 διαβιβασθείσα αριθ. 133/2012 
απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 133/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
 
«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή 
συντελεστών τελών διαφήµισης έτους 2013» : 
 

 
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 
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∆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 ∆΄. 
 
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 ∆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 
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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 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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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. 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
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 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
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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.  
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής :  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Θέλω να είµαι καλά του χρόνου τέτοια εποχή να δω ακριβώς τι θα 

γίνεται. Σήµερα πέρα για πέρα αυτές τις µέρες γίνεται µια πλειοδοσία για να 

χαϊδεύουµε τα αυτιά ορισµένων ανθρώπων, να είµαστε αρεστοί, ανεξάρτητα αν ο 

∆ήµος κινδυνεύει να µπει σε επιτήρηση σε επιτροπεία. 

Καθορισµός τελών διαφήµισης για το 2013. Κύριοι συνάδελφοι πέρσι 

είχαµε πέντε κατηγορίες. Η α’ κατηγορία η οποία είναι όλες οι διαφηµιστικές πινακίδες 

ήταν 1,58 ευρώ εβδοµαδιαίως και ετησίως 200 ευρώ, 83,20 και 67. Σήµερα η 

Υπηρεσία φέρνει προς έγκριση η α’ κατηγορία το 1,58 να γίνει 1,90 και η κατηγορία 

β’ από 200 ευρώ να γίνει 240, από 83,20 να γίνει 100 ευρώ και από 67 ευρώ να γίνει 

87. 

Παλαιότερα παίρναµε στα τρόλεϊ 80 ευρώ τώρα το κάνουµε 96 αλλά 

σας πληροφορώ ότι τα τρόλεϊ ήδη έχουν άλλο χώρο στάθµευσης και ως εκ τούτου 

ούτε θα περνάνε από εδώ για να παίρνουµε από τα οχήµατα. Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν 

έχω να πω τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Τη ∆ευτέρα, προ ηµερήσιας διάταξης σας έκανα µια ενηµέρωση 

για την αλληλογραφία µε το ∆ήµο γύρω από κάποιες εισαγγελικές παραγγελίες οι 

οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το θέµα και αφορούν τις επιδαπέδιες 

διαφηµιστικές πινακίδες της Χαλκηδόνας. 

Θα ήθελα να κάνω µια περαιτέρω εξήγηση του θέµατος και να σας πω 

τα εξής: φέτος 13/1 έλαβα µια απάντηση από την κα Αµπατζή η οποία για το θέµα το 

συγκεκριµένο µε ενηµέρωνε ότι έχει διαβιβαστεί στη Νοµική Υπηρεσία ο σχετικός 

φάκελος και όταν η Νοµική Υπηρεσία γνωµοδοτήσει θα σας διαβιβάσουµε τη σχετική 

γνωµοδότηση δια του γραφείου ∆ηµάρχου. 

Η απάντηση που έλαβα από την κα ∆ήµαρχο για τις εισαγγελικές 

παραγγελίες που έχω καταθέσει, είναι η εξής και προσέξτε λίγο γιατί έχει σηµασία. 

Κλείνει και λέει ότι «… Τα προς εµέ ενηµερωτικά ανεπίσηµα και εµπιστευτικού 

περιεχοµένου σηµειώµατα των Υπηρεσιών που υπάγονται απ' ευθείας στο γραφείο 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-62Μ



 12 

∆ηµάρχου και προς αποκλειστική ενηµέρωσή µου, δεν περιλαµβάνονται στα έγγραφα 

που ορίζει το άρθρο 5 του Νόµου 2690/1999». 

 Η Νοµική Υπηρεσία είναι φιµωµένη, η ∆ήµαρχος δεν δίνει το πόρισµα 

της Νοµικής Υπηρεσίας τη γνωµοδότηση µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να 

πάρουµε στα χέρια µας στοιχεία, τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το θέµα που 

συζητάµε αυτή τη στιγµή. 

Κύριε Κουτσάκη, εγώ αν ήµουν στη θέση σας ειλικρινά δεν θα 

εµπιστευόµουν την τύχη µου στα χέρια της κας ∆ηµάρχου, ειδικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργεί.  

Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω είναι το εξής: όταν υπήρχε 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην πόλη και όταν συνεδρίαζε, πήρε µια απόφαση για τις 

διαφηµιστικές πινακίδες. Είχε πάρει µια απόφαση η οποία έλεγε ότι πριν έρθει το θέµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έρθουν οι τιµές και οι Ζώνες που εξήγησε ο κ. Μπόβος 

πριν, θα καθαιρεθούν οι παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες εντός του προσφυγικού 

οικισµού.  

Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη φέρατε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο έτσι ώστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει πριν φτάσουµε στο 

σήµερα να αποφασίζουµε για διαφηµιστικά τέλη; Ή θα συνεχιστεί η ίδια τακτική και 

θα ψάχνουµε να βρούµε ποιος καρπώνεται τα χρήµατα των διαφηµιστικών πινακίδων 

εντός του προσφυγικού οικισµού; 

Επειδή ο κ. Κανταρέλης έχει παραιτηθεί, εγώ θα ήθελα µια επίσηµη 

τοποθέτηση επί του θέµατος γιατί αναρωτιέµαι: πως µπορούµε να ψηφίζουµε 

διαφηµιστικά τέλη, τη στιγµή που έχουµε θέµα εντός του προσφυγικού, έχει 

συζητηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κάποιος το αγνοεί. Θα ήθελα µια 

απάντηση επί του θέµατος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κοσκολέτο. Μια ερώτηση θέλει να κάνει ο κ. Μάλλιος. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Η πρώτη ερώτηση. Πόσα ήταν τα έσοδα από τα τέλη πέρσι, 

πρόπερσι και τα λοιπά. Και αν είµαστε ικανοποιηµένοι έτσι ώστε να προχωρήσουµε 

σε µια αύξηση για την οποία κατ' αρχήν θέλω περισσότερη ενηµέρωση αλλά ίσως δεν 

έχω και κάποια αντίρρηση.  

  Η δεύτερη ερώτηση. Είχα διαβάσει κάποτε, ίσως αφορά αυτό που είπε 

ο κ. Κοσκολέτος, ότι όταν ήταν ∆ήµαρχος για ένα διάστηµα ο κ. Κουτσάκης, 

υπέγραψε µε τις διαφηµιστικές εταιρείες παραχώρηση χώρων των πινακίδων, 
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στηριγµένη η απόφαση αυτή σε µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Χαλκηδόνας πριν από ένα χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια; ∆εν το ξέρω. Θέλω να ξέρω 

δηλαδή αν αυτό είναι αλήθεια κι αν αυτό δεσµεύει µέχρι σήµερα, ή για πόσο χρονικό 

διάστηµα δέσµευε µετά το ∆ήµο για να µην προχωρήσει η αναπροσαρµογή των 

τελών διαφήµισης στη Νέα Χαλκηδόνα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ήρθε η ώρα να πούµε µερικά πράγµατα τα 

οποία … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κ. Κουτσάκη, παρακαλώ λίγο να σεβαστούµε τον χρόνο. ∆εν 

µιλάω για σας κ. Κουτσάκη, για όλους και για τους επόµενους οµιλητές παρακαλώ τον 

χρόνο. Είναι πολλά τα θέµατα θα πάει πάλι 1 η ώρα και θα ζητάµε πάλι διακοπή. 

Συγνώµη που το λέω, τυχαίνει να είστε οµιλητής εσείς αυτή τη στιγµή, ισχύει για 

όλους τους οµιλητές. Ευχαριστώ κ. Κουτσάκη, συνεχίστε. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι 22 ∆εκεµβρίου του 2010 ήρθε η Οικονοµική 

Υπηρεσία και µου είπε ότι µπορούµε να ανανεώσουµε βάσει της σύµβασης –γιατί 

υπήρχε ο όρος µέσα στη σύµβαση, ότι µπορεί να ανανεωθεί η σύµβαση αυτή- και 

αφού εγώ ρώτησα την τότε νεοεκλεγείσα ∆ήµαρχο, της λέω «Κυρία ∆ήµαρχε, µου 

έχει φέρει η Οικονοµική Υπηρεσία να ανανεώσουµε τις επιδαπέδιες διαφηµίσεις που 

έχει ένας από τους εναποµείναντες, γιατί ήταν και ο τελευταίος που είχε αποµείνει, 

κανείς άλλος δεν πλήρωνε πλέον διαφηµίσεις, ο οποίος προπλήρωσε δύο έτη και το 

’11 και το ’12 ο µοναδικός που έχει πληρώσει αυτή τη στιγµή διαφηµίσεις. Αφού 

έλαβα λοιπόν την έγκρισή της και αφού θεώρησα ότι ο όρος αυτός που υπήρχε στην 

προηγούµενη σύµβαση µπορούσε να ανανεωθεί και επειδή στις 22 ∆εκεµβρίου δεν 

µπορούσα να συγκαλέσω ξανά Συµβούλιο και ερχόταν ο "Καλλικράτης" που έπρεπε 

αυτό να γίνει ξανά έξι µήνες ο ∆ήµος δεν θα µπορούσε να εισπράττει, ο ∆ήµος δεν 

έχασε ούτε ένα πενηνταράκι, κέρδισε από την ενέργεια που έκανα εγώ. Αν νοµίζετε 

ότι έχω κάνει λάθος, δέχοµαι το λάθος µου και αυτή τη στιγµή αναλαµβάνω και την 

ευθύνη που θα έχω, αλλά δεν το έκανα ούτε γιατί ήξερα τον διαφηµιζόµενο, ούτε 

ήξερα κανέναν από αυτούς.  

  Κατόπιν εισήγησης και για το συµφέρον του ∆ήµου εγώ υπέγραψα 

αυτή τη σύµβαση. Εσείς κρίνετε όλα τα άλλα από  µόνοι σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κουτσάκη. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 
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∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για την τάξη να επανέλθω κι εγώ σε 

αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κοσκολέτος, πράγµατι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

επί δικής µου προεδρίας πήρε µια απόφαση η οποία αφορούσε τον καθορισµό των 

σηµείων επί των οποίων επιτρέπει ο ∆ήµος µας να τοποθετηθούν διαφηµιστικές 

πινακίδες. Και τίποτε περισσότερο. 

  Καθαίρεση δεν αποφασίσαµε αγαπητέ κύριε συνάδελφε κ. Κοσκολέτο, 

όµως εκ των πραγµάτων όταν ο προσφυγικός οικισµός είναι εκτός αυτών των 

σηµείων, προφανώς είναι παράνοµο να τοποθετούνται σε αυτά τα σηµεία. Το θέµα 

που κατέβηκε τότε, ήταν ο καθορισµός των σηµείων της διαφήµισης. 

  Θεωρώ ότι βάσει αυτής της απόφασης και η οποία οπωσδήποτε και 

κακώς δεν έχει έρθει µέχρι σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει αυτής της 

απόφασης λοιπόν θεωρώ ότι παίρνουµε και την απόφαση περί τελών και τα λοιπά, 

των διαφηµιστικών τελών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κανταρέλη. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει 

κατ' αρχήν να σας διαβάσω από το έγγραφο της εισαγγελικής παραγγελίας τι ακριβώς 

παραγγέλλει ο κ. Εισαγγελέας στην κα ∆ήµαρχο να κάνει. Λέει: «… Σας αποστέλλουµε 

τη συνηµµένη αίτηση του κ. Σωτηρίου Κοσκολέτου και παραγγέλλουµε τη χορήγηση 

των αιτουµένων κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 του Νόµου 1756/1988».  

  Τι ζητάει λοιπόν ο κ. Κοσκολέτος; Λέει: «… Να παραγγείλετε προς τη 

∆ήµαρχο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας να µου χορηγηθεί άµεσα: 

Αντίγραφο γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας η οποία πληροφορήθηκα ότι εκδόθηκε και πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο 

για το από 20/12/2010 ιδιωτικό συµφωνητικό παράτασης που υπεγράφη µεταξύ του 

τότε ∆ηµάρχου Νέας Χαλκηδόνας Μιχαήλ Κουτσάκη και της εταιρείας New Step 

∆ιαφηµιστικές Εργασίες Ε.Π.Ε.  

Αντίγραφο της απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε τις οποίες αποφασίστηκε ή δόθηκε σχετική εξουσιοδότηση υπογραφής 

στον τότε ∆ήµαρχο Μιχαήλ Κουτσάκη της εν λόγω σύµβασης, εάν βεβαίως 

υπάρχουν, άλλως να µου βεβαιωθεί η ανυπαρξία αυτών». 

  Αυτά παραγγέλλει ο κ. Εισαγγελέας προς την κα ∆ήµαρχο, η οποία 

απαντά µόνο στο ότι παρά το ότι η κα Αµπατζή µε το έγγραφό της λέει ότι έχει 
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ζητηθεί γνωµοδότηση από τη Νοµική Υπηρεσία ότι είναι ένα εσωτερικό σηµείωµα για 

το οποίο δεν δικαιούται να δώσει πληροφορίες. 

  Η παράνοµη ενέργεια του κ. Κουτσάκη κατά τη δική µας αντίληψη, 

είναι ότι δεν µπορούσε να παρατείνει τη συγκεκριµένη σύµβαση χωρίς να γίνε 

διαγωνισµός, ή χωρίς να υπάρχει απόφαση των αρµοδίων οργάνων. Είναι καθ’ 

υπέρβαση και καταχρηστική η άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος που άσκησε, 

είναι ποινικά κολάσιµο αυτό που έκανε και σήµερα ακούµε πλέον επισήµως και 

καταγράφεται στα πρακτικά ότι αυτό το έκανε και µε την εντολή της τότε 

νεοεκλεγµένης ∆ηµάρχου κας Έφης Γαϊτανά – Αποστολάκη. 

  Εµείς κατόπιν αυτών θα προχωρήσουµε σε µηνυτήρια αναφορά κατά 

παντός υπευθύνου και θα ζητήσουµε να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη εάν υπάρχουν 

ευθύνες και σε ποιους πρέπει να αποδοθούν. Θεωρούµε ότι είναι σειρά από 

αδικήµατα που διαπράττονται, αυτά βεβαίως δεν θα τα εκτιµήσουµε εµείς θα τα 

εκτιµήσει η δικαιοσύνη και φυσικά το σηµαντικότερο από όλα είναι η απόκρυψη των 

στοιχείων παρά την εισαγγελική παραγγελία, τα οποία ζητείται να δοθούν στον 

συνάδελφο ∆ηµοτικό σύµβουλο κ. Κοσκολέτο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι το θέµα της διαφήµισης έχει δύο πλευρές. Η µία 

είναι η πόλη και η διαφήµιση. Πρέπει να γίνεται διαφήµιση για να ενηµερώνεται το 

κοινό. Τι διαφηµίσεις βάζουµε σε µια πόλη και τι σχέση έχουν οι διαφηµίσεις µε την 

αισθητική της πόλης.  

Αν θυµάστε και δεν µπορεί κανένας να το αµφισβητήσει, τα 

προηγούµενα τέσσερα χρόνια είχαµε µια συνεχή αφαίρεση πινακίδων και διαφόρων 

διαφηµιστικών µέσων υπαίθριων, διότι ήταν πάρα πολύ άσχηµα για την πόλη. Το να 

λέµε ότι έχουµε ένα έσοδο, είναι µια η µία πλευρά. ∆εν µπορούµε να κάνουµε όµως 

και την πόλη καρναβάλι, δεν µπορεί σε όλα τα πεζοδρόµια να κολλάµε ντενεκέδες και 

διαφηµίσεις να κρεµάµε από εδώ και να βάζουµε από εκεί για να πάρουµε κάποια 

χρήµατα, το πρώτο είναι η πόλη να έχει µια σωστή εικόνα. 

Άρα πρέπει να ορίσουµε κάποιες τοποθεσίες µε πολύ µεγάλη φειδώ για 

να µπουν κάποιες διαφηµίσεις. Θυµίζω και επαναλαµβάνω ότι βγάλαµε δεκάδες 

µεγάλες διαφηµίσεις από τη Φιλαδέλφεια, όταν στη δίπλα πόλη µας στη Νέα 

Χαλκηδόνα κολλάγαµε όπου βρίσαµε διαφηµίσεις: σε πεζοδρόµια, σε τοίχους, σε 

πεύκα, σε δέντρα. Όπου βρίσκαµε, βάζαµε διαφηµίσεις. Το ένα είναι αυτό. Η πόλη 

έχει µια αισθητική και πρέπει να τη διατηρήσουµε.  

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-62Μ



 16 

Το δεύτερο είναι η διαδικασία που δίνονται οι διαφηµίσεις. Καθόλου 

πειστικός δεν ήταν ο κ. Κουτσάκης και αν είναι ένοχος, δηµιούργησε και συνένοχο 

τώρα. Αν είναι ένοχος. Αν είναι ένοχος, µε την έννοια της πράξης του δηλαδή και της 

διαδικασίας που ακολούθησε. 

∆εν νοµίζω ότι 22 του µηνός ή όποτε και να ήταν, είχε το δικαίωµα σε 

ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε µια νέα πόλη, όταν εµπλέκονται κι άλλοι από άλλη πόλη, 

µε τη γνώµη της κας ∆ηµάρχου η οποία δεν ήξερε ούτε που βρίσκεται η πόλη τότε 

εκείνη τη στιγµή, πήρε µια απόφαση για να πει ότι θα κάνουµε τις πινακίδες αυτές για 

τα επόµενα δυο χρόνια. 

Θα έπρεπε τουλάχιστον έστω και αν υπήρχε µια…. Εδώ προέχει η 

διαφάνεια της αποτελεσµατικότητας προείχε δηλαδή η διαφύλαξη της διαφάνειας από 

το να πάρουµε κάποια χρήµατα και δεν νοµίζω πως αυτό το πράγµα που έγινε ήταν 

σωστό.  

Αγαπητοί συνάδελφοι όµως το ακόµη πιο ουσιαστικό είναι ότι δεν 

µπορείτε να γεµίσετε την πόλη µε διαφηµίσεις στα πεζοδρόµια που κινείται ο κόσµος, 

διότι πραγµατικά είναι και αντιαισθητικό και µη αποτελεσµατικό και σαν έσοδο γιατί οι 

περισσότεροι δεν πληρώνουν από αυτούς.  

Επίσης είναι πρωτοφανές για το ∆ήµο µας να υπάρχουν εισαγγελικές 

παραγγελίες, που βέβαια θα τα είχαµε δώσει χωρίς εισαγγελική παραγγελία ό,τι µας 

ζητείται, επαναλαµβάνω και πρέπει κι εγώ κάποια στιγµή να πω κάποια πράγµατα. 

Είχα δώσει στον κ. Γρετζελιά και ας µε διαψεύσει και στον κ. Αδαµόπουλο και σε 

όποιον άλλον ήταν δεν θυµάµαι, χαρτί να πηγαίνουν στις Υπηρεσίες να παίρνουν 

όποιο έγγραφο του ∆ήµου δεν έχει προσωπικά δεδοµένα, να το παραλαµβάνουν 

χωρίς να µε ρωτάνε. Είναι έτσι κ. Γρετζελιά;  

Είναι δυνατό να πηγαίνει ο επικεφαλής της αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης και να ζητάει έγγραφα και να του απαντάτε «δεν δίνονται διότι ίσως 

…» και τα λοιπά νόµιµο και ηθικό; ∆εν το διανοούµαι αυτό το πράγµα να µου ζητήσει 

ο κ. Τοµπούλογλου, ή ο κ. Μπόβος, ή ο κ. Γρετζελιάς έγγραφο του ∆ήµου και να µην 

του το παραδώσω. Γιατί σας θυµίζω και τη διαδικασία των χρηµάτων για την 

Πρωτοµαγιά που πήρα µια απάντηση και δεν πήραµε τίποτε και έγινε ό,τι έγινε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ζητήθηκαν έγγραφα από το γραφείο ∆ηµάρχου 

και δεν σας δόθηκαν απαντήσει; 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Σε εµένα; Στον κ. Τοµπούλογλου.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τοµπούλογλου ας µου απαντήσει. ∆εν του δόθηκαν 

απαντήσεις; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έτσι είπε τουλάχιστον. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επί δυο χρόνια σας δίνω απαντήσεις κ. Τοµπούλογλου. Και όσον 

αφορά την εισαγγελική παραγγελία, η εισαγγελική παραγγελία ναι, µου ζητούσε 

κάποια έγγραφα. Σας απάντησα έτσι όπως έπρεπε να σας απαντήσω. Θεωρούσατε ότι 

έχω γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας; Αν είναι εδώ η κα ∆ρόσου να µας 

απαντήσει αν της ζήτησα εγώ γνωµοδότηση. Με ενηµέρωσε, και από εκεί και πέρα αν 

θέλετε ζητήστε το φάκελο. Εγώ δεν έχω να αποκρύψω κάτι όσον αφορά τη 

διαφηµιστική εταιρεία το ∆εκέµβριο. Όταν ο κ. Κουτσάκης µιλήσαµε και µου είπε ότι 

«θα συνεχίσουµε τη σύµβαση αυτή διότι ναι επιτρέπεται» είπα «εντάξει» δεν υπήρχε 

κανένα λάθος σε όλο αυτό. 

  Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι ποινικά κολάσιµο, ότι έγινε παρανοµία και 

οτιδήποτε, φυσικά µπορούµε να σταµατήσουµε τη σύµβαση που ο ∆ήµος µέχρι 

τώρα, γιατί το µοναδικό έσοδο όσον αφορά τις διαφηµίσεις να τη σταµατήσουµε από 

σήµερα και να του επιστρέψουµε τα λεφτά. Εγώ αυτό προτείνω. 

  ∆εν κάναµε τίποτε παράνοµο, ο κ. Κουτσάκης δεν νοµίζω ότι 

ανανέωσε τη σύµβαση παράνοµα. Μέσα στο συµβόλαιο ίσως να υπήρχε κάτι το οποίο 

του έδωσε την ευκαιρία να ανανεώσει το συµβόλαιο, το έχετε κάνει τόσο µεγάλο 

θέµα, σταµατάµε τη σύµβαση από αύριο και επιστρέφουµε τα λεφτά στη 

διαφηµιστική εταιρεία. Εγώ αυτό έχω να προτείνω, τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε σας άκουσα πολύ προσεκτικά, χρησιµοποιήσατε 

το ρήµα «νοµίζω» δεν είστε νοµικός –εκτός κι αν δεν έχω διαβάσει καλά την 

επαγγελµατική σας ιδιότητα- έπρεπε να έχετε πάρει έγκριση από τη Νοµική Υπηρεσία 

για το αν είναι νόµιµο ή παράνοµο αυτό που κάνατε τότε µαζί µε τον κ. Κουτσάκη 

όπως µας είπε σήµερα το αποφασίσατε… 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορείτε λίγο να αρχίσετε από την αρχή πως ξεκινήσατε την κουβέντα 

σας; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Χρησιµοποιήσατε το ρήµα «νοµίζω» ότι δεν είναι παράνοµο. ∆εν 

είστε νοµικός. Εκτός κι αν η Νοµική Υπηρεσία σας έχει δώσει κάποιο έγγραφο και το 

αποκρύπτετε. Εγώ λοιπόν συγκεκριµένα σας έχω ζητήσει από πέρσι … 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και εσείς ποιος είστε που θα µου πείτε ποια λέξη χρησιµοποίησα εγώ. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κάνουµε διάλογο τώρα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως και θα κάνουµε διάλογο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όχι. ∆ιάλογο θα κάνουµε έξω, τώρα δεν κάνουµε διάλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Η διαδικασία αφορά όλους και 

την κα ∆ήµαρχο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Η διαδικασία λοιπόν έχει το εξής: από τις 13/1 πέρσι που έλαβα 

το χαρτί από την κα Αµπατζή όπου µε πληροφορούσαν ότι θα γνωµοδοτήσει η 

Νοµική Υπηρεσία και θα µου απαντήσει µέσω του γραφείου ∆ηµάρχου, δεν έγινε η 

παραµικρή κίνηση για να πάρω τα έγγραφα στα χέρια µου. Εγώ επίµονα και 

επικαλούµαι και τη µαρτυρία της κας Νικολοπούλου της ιδιαιτέρας της κας ∆ηµάρχου, 

όπου της είπα ότι «δεν µου φταίτε σε κάτι εσείς, όµως εδώ και δέκα µήνες περιµένω 

αυτά τα έγγραφα», δεν έγινε το παραµικρό. 

  Έχω την πληροφόρηση -και χτες που ήταν η κα ∆ρόσου εδώ δεν ήταν 

η κα ∆ήµαρχος- ότι το νοµικό τµήµα έχει δώσει τα έγγραφα, απλά δεν µας δίνονται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κοσκολέτο ευχαριστούµε. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι συµβαίνουν όλα αυτά και πολλές φορές 

γινόµαστε ∆ικαστήριο ενώ δεν θα έπρεπε ενώ είµαστε αυτοδιοικητικό βήµα και 

γινόµαστε από άγνοια και δικολαβισµούς. ∆εν θα σταθώ στο αίτηµα του κ. 

Τοµπούλογλου, θα σταθώ όµως στα εξής: 

Μέσα στην περίοδο την προεκλογική ρητά προβλέπει ο Κώδικας ότι 

απαγορεύεται η οποιαδήποτε σύναψη σύµβασης και συµφωνίας. Αυτοµάτως αυτό 

που λέει ο κ. Αντιδήµαρχος καταπίπτει, εφόσον συνοµολογεί ο ίδιος ότι το έκανε, 

διέπραξε παράνοµη πράξη. 

∆εύτερον. Ο νόµος που προβλέπει τα της ∆ιοίκησης της γενικής 

κυβέρνησης της ευρύτερης Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά έχει βάλει πρόσφατα ρητές 

διατάξεις, οι οποίες λένε τα εξής: κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να έχει 

πρόσβαση στα αρχεία της ∆ιοίκησης και να λαµβάνει γνώση των διοικητικών 

εγγράφων είτε µε επιτόκια έρευνα, είτε µε χορήγηση αντιγράφων ύστερα από αίτησή 

του εντός προθεσµίας 20 ηµερών. Άλλη παράβαση. 

Για να προστατεύσει ο νοµοθέτης -και καλό είναι να ακούν κάποιοι- 

τον κάθε πολίτη –δεν χρειάζεται να έχει έννοµο συµφέρον- διότι ∆ήµος είναι η 
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κοινότητα των πολιτών, ∆ήµος δεν είναι ιδιοκτησία ούτε του ∆ηµάρχου ούτε του 

Αντιδηµάρχου, είναι Οργανισµός των πολιτών, απλώς εντολοδόχοι είµαστε. Οι 

εντολείς µας λοιπόν έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε οποιοδήποτε έγγραφο, ακόµη 

και στα οικονοµικά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε οµόφωνη 

γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Για να προστατεύσει λοιπόν από αυτές τις αυθαιρεσίες των 

διοικούντων η πολιτεία τους πολίτες, λέει παρακάτω: «… Εάν δεν δοθούν, εάν δεν 

γίνουν αυτά τότε υποχρεούνται και εις αποζηµίωση» όχι οι αιρετοί απλώς αλλά και οι 

υπάλληλοι για να µην φοβούνται τους διοικούντες. Αν τα δώσεις, θα σε τιµωρήσω, 

θα σε πάω σε άλλη αίθουσα ή σε άλλο γραφείο. 

Που σηµαίνει ότι υπάρχει και αστική υποχρέωση των διοικούντων. 

Μάλιστα θα σας πω και το άλλο, ένα παράδειγµα: οι άδειες λειτουργίας των 

καταστηµάτων έχουν ξεχαρβαλωθεί στην πόλη, οι άδειες µουσικής των 

καταστηµάτων έχουν ξεχαρβαλωθεί στην πόλη. Ο "Καλλικράτης" λέει µε το 73 ότι 

ανακαλούνται. Αν δεν ανακαλούνται εντός 50 ηµερών η ∆ιοίκηση οφείλει να 

απαντήσει και να πράξει τα δέοντα. Παράβαση καθήκοντος. Αν δεν τα κάνει κι αυτά, 

υποχρεούται σε αποζηµίωση… Που το περνάνε έτσι της πλάκας κάποιοι που µπορεί 

να είναι διπλάσια από αυτό που έχασε ο άλλος. 

Τι θέλω να πω µε αυτό. Και η διαφήµιση κυρίες και κύριοι και θα 

συµφωνήσω µε το πλαίσιο που βάζει ο κ. Κόντος ότι δεν θα πρέπει να το 

ξεχαρβαλώσουµε και να βάζουµε παντού διότι θέλει να προστατεύσει και τους 

οδηγούς µην αφαιρούνται και τα λοιπά, συµφωνώ λοιπόν στο πλαίσιο που θέτει. 

∆εν θα συµφωνήσω όµως µε αυτά που κάνετε µε την εισήγηση, από 

1,58 σε 1,90. Κύριοι, η διαφηµιστική δαπάνη στην Ελλάδα σήµερα µε στατιστικά 

στοιχεία που διαχειρίζοµαι και ξέρω, έχει πέσει χειρότερα από τις πωλήσεις των 

αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων έχουν πέσει στο 65%, η διαφηµιστική 

δαπάνη στην Ελλάδα έχει πέσει σε σηµείο που κινδυνεύουν κολοσσοί. Για να σας 

δώσω ένα στίγµα, να σας πω ότι ο ∆ΟΛ που έχει τις εφηµερίδες, «Mega» και τα 

λοιπά πάσχουν και ένα σωρό άλλες µεγάλες επιχειρήσεις που ήταν διαφηµίσεις στους 

δρόµους και τα λοιπά, έχουν κλείσει. Αρκεί να σας πω τζίρος που γινόταν την ηµέρα 

στο 1 εκ., σήµερα γίνεται στην τάξη των 45.000 δραχµών. Καταλαβαίνετε ότι 

καταβαραθρώθηκαν. 

Το να προσπαθούµε λοιπόν εµείς µέσω των … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, παρακάλεσα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μέσω των αυξήσεων να εξοικονοµήσουµε πόρους, εντείνουµε την 

παρανοµία. Παρακαλώ πάρα πολύ θα πρέπει να δούµε όπως είδαµε και το άλλο θέµα 

προχθές. ∆εν λύνονται τα προβλήµατα του ∆ήµου µε αυξήσεις και µάλιστα σε 

προϊόντα, τα οποία τα έχουν φτύσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γρετζελιά. Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερε ο κ. Γρετζελιάς σχετικά 

µε τη διαφηµιστική δαπάνη. ∆εν νοµίζω ότι όλες οι εταιρείες έχουν µειώσει τη 

διαφηµιστική δαπάνη, παραδείγµατος χάριν σούπερ µάρκετ, Τράπεζες και τα λοιπά 

έχουν κι άλλους τρόπους ούτως ώστε να κάνουν διαφήµιση και έχουν µεγάλες 

διαφηµιστικές δαπάνες. 

  Και γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να έχουµε µια κατηγορία 

δηλαδή και µια ενιαία στάση απέναντι στις µεγάλες εταιρείες, σούπερ µάρκετ 

Τράπεζες και τα λοιπά να αυξήσουµε και αυτές οι αυξήσεις είναι µικρές για εµένα. 

Ενώ σε άλλες κατηγορίες νοµίζω ότι θα πρέπει να µειωθεί το τέλος διαφήµισης. 

  Όσον αφορά για το θέµα των παραβάσεων νοµίζω ότι θα πρέπει να 

εξεταστεί. Εδώ υπάρχει ένα θέµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης έχει τον λόγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Επειδή επικαλέστηκε ο κ. Κουτσάκης ότι δεν έχασε ο ∆ήµος 

και ότι έπρεπε να γίνει γρήγορα η διαδικασία ανάθεσης και το όριζε και το συµβόλαιο 

το οποίο είχε υπογράψει µε τη διαφηµιστική, έχω να πω το εξής απλό: γιατί ενώ 

είχατε τη δυνατότητα –θα πω ένα αντίστοιχο πράγµα- για τις οφειλές που είχε ο 

∆ήµος Χαλκηδόνας να πάρετε δάνειο ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο της τάξεως των 

500.000 ευρώ.  

  Αλλά τι προτιµήσατε να κάνετε; Προτιµήσατε να αφήσετε το δάνειο 

και τις υποχρεώσεις να τα συσσωρεύσετε όλα στον ενιαίο καλλικρατικό ∆ήµο, ούτως 

ώστε να αυξήσετε τη δανειακή υποχρέωση, τη στιγµή που θα µπορούσατε 

τουλάχιστον τις 500.000 οι οποίες ήταν προς προµηθευτές και ξέρατε πολύ καλά ότι 

δεν µπορούσατε να τα πληρώσετε, να φορτώσετε στην επόµενη ∆ιοίκηση, για να 

δείξετε ότι κάνετε χριστή διαχείριση. 

  Τότε δεν υπήρχε η ανάγκη και η δυνατότητα µέσω του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου να πάρετε την απόφαση για το δάνειο; ∆εν την πήρατε, την αφήσατε. 

Την απόφαση όµως για τις διαφηµιστικές πινακίδες καιγόσασταν, έπρεπε να την 

πάρετε. Εγώ τουλάχιστον στα όσα χρόνια είµαι δηµοτικός σύµβουλος στη Νέα 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-62Μ



 21 

Φιλαδέλφεια όταν υπήρχαν τέτοιου είδους θέµατα, οφείλω να οµολογήσω βέβαια ότι 

είχε γίνει κάτι την τελευταία περίοδο πριν αναλάβει ο κ. Αδαµόπουλος επί κ. 

Γρετζελιά, όπου έβαλε το ενοίκιο του «Κένταυρου» για δεκαετία. Είναι έτσι κ. Κόντο 

αν δεν κάνω λάθος; Όριζε τον «Κένταυρο» πριν φύγει για µια δεκαετία. ∆ηλαδή για 

να εγκλωβίσει τους επόµενους να µην µπορούν να κάνουν τίποτε. 

  Αυτά τα πράγµατα είναι απαράδεκτα. Εφόσον έχει αλλάξει η ∆ιοίκηση 

της οποίας εσείς ήσασταν µέλος αυτή την καινούργια απόφαση κ. Κουτσάκη δεν την 

παίρνετε εσείς µε µια υπογραφή, έπρεπε να ενηµερωθεί η αντίστοιχη ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή τότε και το αντίστοιχο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε εάν θέλετε να είστε 

υπερασπιστής της νοµιµότητας κ. Κουτσάκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Τοµπούλογλου … 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε ούτε τρία λεπτά δεν µίλησα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναφέρεστε αναδροµικά σε ιστορικά γεγονότα κ. Τοµπούλογλου. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆εν είναι ιστορικά γεγονότα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είστε στο θέµα ακριβώς. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είναι τα πράγµατα τα οποία … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το δάνειο κ. Τοµπούλογλου έχει σχέση στη Χαλκηδόνα αυτό που 

αναφέρει; ∆εν έχει σχέση. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βεβαίως είναι σε συνάρτηση κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη που σας διακόπτω, έπρεπε να γνωρίζετε όµως ότι δεν θα 

ήταν σύννοµη η απόφαση ούτε µπορούσαµε να πάρουµε απόφαση για δάνειο το 

∆εκέµβρη µήνα που είχε λήξει σχεδόν η θητεία µας στην ενιαία πόλη. Εγώ δεν 

δικαιολογώ, σας λέω επειδή είπατε ότι µπορούσαµε να πάρουµε δάνειο. Μπορώ να 

σας απαντήσω γιατί ήµουν κι εκεί Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είπα «όχι 

δεν θα πάρουµε τέτοια απόφαση» δεν θα το έφερνα σαν εισήγηση, γιατί δεν ήταν 

σύννοµη η απόφαση.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆εχτήκατε όµως να γίνει αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα µε αφήσετε να σας απαντήσω; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι δεν θα σας αφήσω, δεν σας διέκοψα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ήταν κατεπείγον το θέµα. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αν θέλετε πάρτε τον λόγο να τοποθετηθείτε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά µετά, εντάξει. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έχετε όλο το δικαίωµα που σας δίνει ο κανονισµός, µην µε 

διακόπτετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ όµως σύντοµα. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μα δεν µε αφήνετε. Ένα λεπτό µίλησα!  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν σύννοµη η απόφαση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια απόφαση; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή που πήρε ο κ. Κουτσάκης. Ήταν 

σύννοµη; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν την πήρε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τη γνώµη έχετε προσωπικά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τελειώσει ο κ. Τοµπούλογλου και θα σας απαντήσω. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έβαλε λοιπόν ο κ. Κουτσάκης που έγινε ∆ήµαρχος για ένα 

µήνα, δέχτηκε να βάλει  µια υπογραφή και να δεσµεύσει για τα επόµενα τρία χρόνια 

και λέει «καλύπτοµαι από τη σύµβαση». Ό,τι νόµιµο και ηθικό. Επαναλαµβάνεται 

λοιπόν κι αυτό που είχε πει και η κα ∆ήµαρχος σε προγενέστερη συνεδρίαση. 

  Έρχοµαι τώρα στο θέµα των επιδαπέδιων διαφηµίσεων. Εγώ βλέπω 

στην πόλη πολλές επιδαπέδιες και µάλιστα είναι κάποια η οποία είναι χρόνια, εκεί 

µπροστά στη γωνία που είναι η «∆ωδώνη». Ήθελα να ήξερα ενώ υπάρχει απόφαση 

ποια είναι η µέριµνα την οποία έχει λάβει η ∆ιοίκηση για να τις αποµακρύνει; Τι έχετε 

κάνει; Και αν δεν το έχετε κάνει ούτε αυτό, έχετε φροντίσει από τον εν λόγω 

επιχειρηµατία να πάτε να πάρετε τα έσοδα; Έχετε κάνει κάποια κίνηση ως ∆ιοίκηση; 

Για διαφυγόντα κέρδη. ∆ώστε µια απάντηση γι' αυτά που σας λέµε. ∆εν λέµε λόγια 

του αέρα. 

  Να δεχτώ ότι υπάρχει οικονοµικό θέµα και παίρνετε χρήµατα. Μα ούτε 

αυτό κάνετε. Τους αφήνετε και στην πλάτη του ∆ήµου κάποιοι οι οποίοι µπορεί να 

είναι και στο προαύλιο χώρο της ∆ιοίκησης, βγάζουν χρήµατα εις βάρος του ∆ήµου 

χωρίς να δίνουν και παρ' όλα αυτά επικαλούνται και τη νοµιµότητα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω αν έχετε µπροστά σας την 

εισήγηση τόσο των Υπηρεσιών όσο και την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι 

αποφάσεις αυτές αναφέρονται στο έτος ’11. Έχει ληφθεί απόφαση το ’12 και ο 
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εισηγήσεις έπρεπε να αναφερθούν στο 2012. Είναι η απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η 130/22-11-2011 και ελήφθη για το ’12. Παντού, αν θα δείτε όλη την 

εισήγηση και της Υπηρεσίας και της Οικονοµικής Επιτροπής αναφέρονται στο 2011. 

Εάν δεν αλλάξουν οι εισηγήσεις εγώ δεν θα εγκρίνω το θέµα καθόλου. 

  ∆εύτερον, θα ήθελα να πω ότι οι Υπηρεσίες του ∆ήµου κ. Πρόεδρε θα 

πρέπει να δείξουν επιτέλους µεγαλύτερη υπευθυνότητα και πριν κοινοποιήσουν 

οτιδήποτε, να το ελέγχουν για την ορθότητά του. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Γκούµα ∆ανάη - Εύα 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σαν Ποιότητα Ζωής 

είχαµε πάρει µια απόφαση για τους χώρους που θα γίνονται οι διαφηµίσεις. Θα πρέπει 

να έρθει το συντοµότερο δυνατό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η απόφαση αυτή που είχε 

πάρει η Ποιότητα Ζωής και εγώ θα ψηφίσω µόνο µε την παράκληση ότι θα έρθει το 

συντοµότερο δυνατό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, λέτε ότι εγώ κατά τη διάρκεια της µικρής µου 

θητείας στο ∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας µου ήρθε εµένα στα καλά καθούµενα και 

υπέγραψα µια σύµβαση η οποία αυτή τη στιγµή παρέτεινε το χρόνο. Αυτό δεν το 

έκανα από µόνος µου. Το έκανα, κατόπιν εισήγησης της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Εγώ 

δεν έχω παράπονο από εσάς, γιατί εσείς µετά από δυο χρόνια και για τους λόγους 

τους γνωστούς ξέρω γιατί το κάνετε αυτό και έτσι µε υποκειµενικούς ανθρώπους και 

µε υποκειµενικές σκέψεις, δεν τα βάζω.  

  Έχω όµως παράπονο από τον κ. Κόντο. Έγινε αυτή τη στιγµή αυτή η 

παράνοµη όπως λέτε εσείς. ∆υο χρόνια τώρα, τώρα το καταλάβατε; Τώρα το 

καταλάβατε κ. Κόντο; Και σε έχω από τους ανθρώπους που είσαι µέντορας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εγώ και λάθος να έχω κάνει, την 1/1/2011 ή στις 10 ή στις 

20 ή στις 30, θα λέγατε «κύριε Κουτσάκη, πήρατε µια απόφαση που είναι 

παράνοµη». Γιατί τη συνεχίσαµε και τη φέραµε δυο χρόνια µετά, αφού εισπράξαµε 

τα λεφτά;  

  Εγώ αναλαµβάνω την ευθύνη για ό,τι έχω κάνει και στο ∆ικαστήριο θα 

αποδείξω ότι δεν είχα κανένα δόλο και ούτε ήξερα τον διαφηµιστή, ούτε ήξερα 

τίποτε. Το έκανα, γιατί µέσα από τη σύµβαση υπήρχε όρος που έλεγε ότι µπορεί να 

παραταθεί µετά τη λήξη της σύµβασης. ∆εν ήταν ένας µήνας µετά τις δηµοτικές 
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εκλογές, είχε περάσει πλέον ο µήνας µετά τις δηµοτικές εκλογές, δεν έγιναν 22 

Νοεµβρίου οι εκλογές. 

  ∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, αλλά να ξέρετε ότι το θέµα αυτό κινείται 

και υποκινείται για άλλους σκοπούς. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό ποτέ στη ζωή µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τον λόγο επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που υφίσταται το προσωπικό κ. Κοσκολέτο; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ότι κινείται από άλλες σκοπιµότητες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αιτιολογείστε το προσωπικό για ένα λεπτό. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Επειδή είπε ο κ. Κουτσάκης ότι υποκινείται από άλλες 

σκοπιµότητες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θεωρώ ότι υπάρχει προσωπικό. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ το θεωρώ και το λέω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι το θεωρείτε, το Προεδρείο το θεωρεί και σας δίνει τον λόγο αν 

υφίσταται.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ακούστε κ. Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου κάνετε τον συνήγορο συνέχεια. Ο κ. 

Κοσκολέτος δεν ξέρει να µιλήσει; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άκουσέ τον! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και πρέπει να µου το υποδείξετε εσείς αυτό κ. Τοµπούλογλου; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μα συνέχεια τον διακόπτεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας διακόπτω; ∆εν υπάρχει προσωπικό θέµα. Ο κ. Κόντος έχει τον 

λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτό να το θυµάστε όµως, γιατί αλλού κι αλλού 

τα δίνετε τα λεπτά επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα αυτό να το εκλάβω ως απειλή κ. Κοσκολέτο; Εγώ δεν σας λέω 

ότι µε απειλείτε όµως. Βλέπετε; ∆εν σας λέω ότι µε απειλείτε. Να το εκλάβω ως 

απειλή; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν είναι απειλή αλλά προσέξετε να µην το κάνετε στους φίλους 

σας αλλιώς και αλλού αλλιώς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση.  
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κ. Κόντο, κύριε Κοσκολέτο δεν είναι δυνατό στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να λέτε να σας κάνω µήνυση. Λίγο σεβασµός! 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Συγνώµη, όταν δηµοτικός σύµβουλος λέει ότι υπάρχουν 

σκοπιµότητες, εσείς πως µε προφυλάσσετε; Του δίνετε το δικαίωµα να λέει ό,τι θέλει. 

Εµένα πως µε προφυλάσσετε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ εκτιµώ ότι δεν υφίσταται προσωπικό θέµα και το Προεδρείο έχει 

αυτή τη δυνατότητα. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Και σας λέω και πάλι: λέει και καταγράφεται στα πρακτικά ότι το 

θέµα κινείται επειδή υπάρχουν σκοπιµότητες δυο χρόνια µετά. Πως µε 

προφυλάσσετε. Πείτε µου εσείς, αφού κρίνετε ότι δεν υπάρχει προσωπικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εσείς του καταλογίσατε κάποιες ευθύνες ότι έκανε αυτό που έκανε, 

υπήρχε δόλος δεν ξέρω τι είπατε, δεν θα κάνω εγώ … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Επιτρέψτε µου σας παρακαλώ και λέω, υπεραµύνοµαι του εαυτού 

µου και λέω το εξής … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήρατε τον λόγο έτσι… αυθαίρετα! 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ναι τον πήρα, επιτρέψτε µου γιατί υπάρχει λόγος γι' αυτό σας το 

λέω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σέβεστε τώρα. Όταν µου λέτε «ναι, πήρα τον λόγο αυθαίρετα», 

σας αφήνω και µιλάτε και δεν το σέβεστε και µου κάνετε και απειλές. Προχωρήστε κ. 

Κοσκολέτο να το κλείσουµε το θέµα. ∆υο λεπτά σας είπα, πέστε δυο κουβέντες. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Απειλές δεν είναι αυτές κ. Παπακώστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι είναι. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής: όταν εδώ και ένα χρόνο 

αποκρύπτετε στοιχεία ούτε θυµήθηκε κανένας το θέµα δυο χρόνια µετά, ούτε 

υπάρχουν σκοπιµότητες. Έχουµε ζητήσει έγγραφα, ξεκινήσαµε να ζητάµε έγγραφα 

από πέρσι τον Οκτώβριο, απαντήσατε ένα µήνα µετά, ξεκινήσατε µια διαδικασία ότι 

υπάρχουν απεργίες, κάπου το θέµα θάφτηκε, κάτι έγινε από εδώ κάτι έγινε από εκεί 

και τώρα φτάσαµε στο σήµερα. 

  ∆εν ανακάλυψε κανένας το θέµα δυο χρόνια µετά κ. Κουτσάκη, µην 

τρέφετε αυταπάτες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανοίγετε θέµα πάλι προσωπικό κ. Κοσκολέτο. 
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Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν ανακάλυψε το θέµα κανείς. Αν νοµίζετε ότι κοιµόµαστε, είστε 

πολύ γελασµένος. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: ∆εν έχω να κρύψω τίποτε. Πηγαίνετε στο ∆ικαστήριο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι για να αποφορτίσουµε λίγο το κλίµα. Εγώ κ. 

Κουτσάκη είµαι πάρα πολύ προσεκτικός δεν µιλάω ποτέ ούτε για παρανοµίες, ούτε 

για µηνύσεις, ούτε για δόλους, αυτά αποδεικνύονται διαφορετικά. Εγώ είπα ότι η 

πράξη σας ήταν αντιδεοντολογική και είστε ένοχος για µια πολιτική πράξη. Η ενοχή 

για άλλα πράγµατα την καθορίζουν τα ∆ικαστήρια. Εγώ πάντα όταν λέω κάτι, το λέω 

µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή.  

  Είπα ότι αυτή η πράξη δεν είχε την κάλυψη … 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μετά από δυο χρόνια; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Μετά από τέσσερα χρόνια. Εγώ τώρα το άκουσα το θέµα δεν το 

γνώριζα, ούτε ασχολήθηκα µε αυτό το θέµα. Άρα δεοντολογικά δεν πράξατε σωστά. 

Η πράξη σας ήταν πολιτικά λανθασµένη. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι θα κάνετε και τι θα 

πείτε, βρέστε τα µε τους κυρίους που έχουν τη διαφορά µαζί σας και υπάρχει αυτή η 

διαφωνία. Άλλη φορά να προσέχετε τι λέω γιατί εγώ ποτέ δεν είπα τη λέξη µε την 

έννοια της παρανοµίας. Είπα ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε και επιµένω ότι 

δεν είναι σωστό.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µιλάµε για την αύξηση των διαφηµιστικών τελών ή 

συζητάµε για … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω το δικαίωµα της 

δευτερολογίας όπως λέει ο κανονισµός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας δώσω τον λόγο, αλλά να ξέρετε ότι ο ειδικός αγορητής αν 

πούµε ότι ήταν ο κ. Κοσκολέτος, µίλησε τρεις φορές. Μία φορά δικαιούται και µίλησε 

τρεις φορές. Μετά µου λέει ότι σε άλλους µεροληπτώ, σε άλλους φέροµαι 

διαφορετικά, σε άλλους κάνω έτσι σε άλλους κάνω αλλιώς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω δικαίωµα για δευτερολογία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε κ. Τοµπούλογλου δεν σας αφαίρεσε κανένας το δικαίωµα αυτό. 

Τρία λεπτά µπορείτε να πείτε δυο κουβέντες. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως µπορείτε να τον πάρετε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ψέµα πρώτο του κ. Κουτσάκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παράκληση: να είστε εντός θέµατος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη αίτηση .. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου να είστε εντός θέµατος, έχουµε τέλη 

διαφηµιστικών πινακίδων. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτη λοιπόν αίτηση του κ. 

Κοσκολέτου 7/11/2011 έχω το έγγραφο. Ούτε δυο χρόνια µετά, ούτε τρία χρόνια 

µετά. Πρώτο έγγραφο προς την κα ∆ήµαρχο 7/11/2011 … 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε κατ' αρχήν είσαι ψεύτης και … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κουτσάκη! Παρακαλώ να λείπουν οι χαρακτηρισµοί, 

τέτοιες εκφράσεις δεν επιτρέπονται κ. Κουτσάκη.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε συνεχίζω να µιλάω; 

Έχω τον λόγο; Μου έχετε δώσει τον λόγο! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας έχω δώσει τον λόγο αλλά να λείπουν οι χαρακτηρισµοί.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτη λοιπόν ανακρίβεια του κ. 

Κουτσάκη: η πρώτη αίτηση του κ. Κοσκολέτου είναι 7/11/2011. 

  Έρχοµαι τώρα στην ουσία του θέµατος. Είναι δυνατό κ. Πρόεδρε να 

γίνεται µια πράξη η οποία σαφώς έχει στοιχεία παρανοµίας, όχι παρατυπίας, 

παρανοµίας. Να παρεµβαίνει ο Εισαγγελέας ο οποίος δεν είναι ο Τοµπούλογλου ή ο 

Κουτσάκης και να λέει «δώστε τα στοιχεία», να τα αποκρύπτει η ∆ήµαρχος, να 

συζητείται σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να λέγεται ότι «ρώτησα την 

εκλεγµένη ∆ήµαρχο τότε τι να κάνω» και να συζητάµε για το ποιος έχει δεοντολογία 

για µερικά πράγµατα; 

  Λοιπόν, για να κλείσει το θέµα λέω απλώς το εξής: εµείς θα κάνουµε 

τα νόµιµα. Αυτά, που επιβάλλει ο νόµος. Θα κριθεί λοιπόν και να δώσω και µία 

απάντηση στον κ. Κόντο που τη θεωρώ επιβεβληµένη, πρώην ∆ήµαρχος επί εποχής 

του παρεπέµφθη στο κακουργιοδικείο. Ο κ. Αδαµόπουλος. Γιατί; ∆ιότι πολύ απλά µία 
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συγκεκριµένη καταγγελία που έγινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έφτασε να τον στείλει 

για να τον ταλαιπωρήσει επί δυο χρόνια στο κακουργιοδικείο. 

  Άρα δεν πρέπει να ξεχνάµε στο παρελθόν τι έχει συµβεί, τα 

θυµόµαστε όλοι και τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν τελείωσα. Έρχοµαι στο θέµα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σέβεστε κ. Τοµπούλογλου τον χρόνο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µιλάω παραπάνω από ενάµιση 

λεπτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενάµιση; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το συγκεκριµένο θέµα κ. Πρόεδρε έχει 

την εξής παράµετρο: ποιος εισπράττει σήµερα τέλη από διαφηµιστικές πινακίδες που 

είναι αυτό που είπε προηγουµένως ο κ. Κοσκολέτος, στον προσφυγικό συνοικισµό και 

εννοώ τις στάσεις ποιος τα εισπράττει, πως τα εισπράττει και αν είναι νόµιµη η 

είσπραξη. Άρα σε µια διαδικασία που µας βάζετε σήµερα να ψηφίσουµε τη 

διαµόρφωση και την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών διαφήµισης του έτους 

2013 θεωρούµε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί και να έρθει ξανά στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µε όλες τις νόµιµες παραµέτρους, που επιβάλλει ο νόµος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε το θέµα που κουβεντιάζουµε έχει δυο πλευρές. Η 

µία είναι ό,τι αφορά τον κ. Κουτσάκη και την υπογραφή που έκανε και νοµίζω ότι 

εξαντλήθηκε και µάλιστα µε τρόπο και µε ύφος τέτοιο που έχουµε βαρεθεί πλέον να 

τα βλέπουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το δεύτερο όµως είναι κάτι άλλο. 

  Έκανα µια ερώτηση, αυτό καθαυτό το ζήτηµα των διαφηµιστικών 

τελών. Το κύριο, το κυρίαρχο και βασικό θέµα που κουβεντιάζουµε. Το άλλο είναι 

σοβαρό µεν, παραλειπόµενο όµως δεύτερης σειράς, χωρίς να λέω ότι δεν έχει αξία.  

  Τι κουβεντιάζουµε; Θα ψηφίσουµε υπέρ της αύξησης ή δεν θα 

ψηφίσουµε υπέρ της αύξησης; Ρώτησα, τι έσοδα είχαµε πέρσι από τις διαφηµίσεις και 

πληρώθηκαν όλα; Υπάρχει η δυνατότητα µε αυτές τις εταιρείες που συνεργάζονται; 

Έχει γίνει κάποια τέτοια δουλειά; Για να ξέρουµε πραγµατικά ότι ό,τι βάζουµε το 

παίρνουµε; Γιατί αν βάζουµε παραπάνω και δεν το παίρνουµε, τότε τι νόηµα έχει. 
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  Βεβαίως κατ' αρχήν είµαι υπέρ κάποιας αύξησης, αλλά από εκεί και 

πέρα όµως να έρθει ολοκληρωµένο το ζήτηµα για να το κουβεντιάσουµε, να δούµε τι 

γίνεται, όπως συνήθως έρχονται πρόχειρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Μάλλιο. Το θέµα εξαντλήθηκε, ο κ. Μπόβος έχει τον 

λόγο και το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία. Πριν όµως να πω κάτι στην κα Μαυράκη. 

Κυρία Μαυράκη όντως έχετε δίκιο είναι λάθος, θα διορθωθεί σε ’12, απλώς σας 

ενηµερώνω. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας πριν µιλήσει ο κ. Μπόβος να 

πω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Κανταρέλη επί της διαδικασίας. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Θέλω να πω ότι κατά την ψηφοφορία θεωρώ επιβεβληµένο µαζί 

µε την εισήγηση της ∆ιοίκησης να εισάγουµε τον όρο του να έρθει ως υπερεπείγον 

στο πρώτο Συµβούλιο του νέου έτους το θέµα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ∆ιότι 

δεν είναι δυνατό να έχει παρθεί τόσους µήνες µια απόφαση από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και αύριο – µεθαύριο να πάει να γίνει µια συµφωνία µε κάποια 

εταιρεία και να βάλει διαφηµίσεις οπουδήποτε. Ενώ υπάρχει ήδη µέσα στο έτος 2012 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κανταρέλη. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εγώ το βάζω ως πρόταση για ψηφοφορία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συγνώµη κ. Κανταρέλη, τι σχέση έχει αυτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενηµέρωση έκανε ο κ. Κανταρέλης. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι δεν είναι θέµα ενηµέρωσης, δεν χρειάζεται να µπει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην απόφαση όχι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εδώ µιλάµε για καθορισµό ύψους τέλους. Η Ποιότητα Ζωής βγάζει 

κανονιστική απόφαση … 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Όχι. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. Γρετζελιά και πρέπει 

να περάσει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ. Βγάζει κανονιστική … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γνωµοδοτική είναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι – όχι, η Ποιότητα Ζωής δεν είναι καθόλου γνωµοδοτική. Είναι 

µε αυξηµένες αρµοδιότητες που µπορεί και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο … 
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∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εισηγείται κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιώργο µου σε παρακαλώ. ∆εν εισηγείται, είναι αποφασιστικό 

όργανο, αρκεί να βγάλει κανονιστική πράξη και να πει «στον παραδοσιακό δεν 

επιτρέπω, εκεί δεν επιτρέπω, σε αυτό το ύψος δεν επιτρέπω», το τέλος το 

καθορίζουµε εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µε όση ψυχραιµία µπορώ να διαθέσω και διαθέτω 

µετά από όσα ακούστηκαν, φοβάµαι ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα περίλυπος 

εστίν η ψυχή µου. Γιατί τόση απαξίωση; Έκανε λάθος ο κ. Κουτσάκης είναι βέβαιο. 

Ρωτώ όµως όσοι το ήξεραν από το ’11 γιατί δεν έφεραν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

τότε, αν διορθωθεί µια πράξη η οποία µπορεί να ήταν λάθος; Το άφησαν να σέρνεται 

και όταν το Νοέµβριο µήνα τους εξυπηρετούσε µια κατάσταση, διότι πολλοί από εµάς 

και πρώτος εγώ δεν το ήξερε κανένας. Γιατί λοιπόν κύριοι συνάδελφοι; 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Αγαγιώτου Βασιλική 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ας έρθουµε όµως στο προκείµενο. Σήµερα συζητάµε για την αύξηση 

των τελών διαφήµισης. Κάναµε µια εισήγηση, η Υπηρεσία και λέει αυτό και εµείς σα 

∆ιοίκηση το υιοθετούµε.  

  Κύριοι συνάδελφοι καλό είναι όταν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις να µε 

παίρνετε ένα τηλέφωνο. Κύριε Μάλλιο, όσες παράνοµες διαφηµίσεις αυτά τα 

σάντουιτς, αυτά που κολλάνε στις κολώνες βεβαιώνονται και εισπράττονται, ή 

τουλάχιστον βεβαιώνονται διότι είναι παράνοµα.  

  Από διαφηµίσεις ενεργούµενες επί πλαισίων εισπράχθηκαν 600 ευρώ, 

από βεβαιωτικά τέλη διαφήµισης 3.360 στις 25/4 και στις 30/4 άλλα 3.360 σύνολο 

7.320. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ δεν θέλω να µε σέβεστε, τουλάχιστον να 

ακούσετε τον λόγο µου για να έχετε τεκµηριωµένη απάντηση.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι κ. Μάλλιο. 19/10/2012 4.826 µισθώµατα για την παραχώρηση 

κοινόχρηστων χώρων και τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων. 1.930 στις 26/10 και 

στις 31/10 του ’12 πάντα πάλι 1.930,51. Στις 24/10/2012 65.460 6,35 από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, το ίδιο στο σύνολο είναι 131.129. 

  Κύριοι συνάδελφοι όχι δεν πετύχαµε τους σκοπούς µας να 

εισπράξουµε όσα προϋπολογίσαµε. Ανέσυρα όµως από το προσωπικό µου αρχείο 
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κάτι. Τέλη διαφηµίσεων 350.000 ευρώ, 141.000, τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 

εν γένει 50.000, 3.000, τέλος διαφήµισης 615.000, 94.000 … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα αφού πάντα µπαίνουν οι προϋπολογισµοί 

υπερδιογκωµένοι. ∆εν τα ξέρουµε κ. Μπόβο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη, όταν θα έρθει ο προϋπολογισµός θα σας πω κάποια 

νούµερα συνταρακτικά. Πόσο έβαζαν ορισµένοι δήµαρχοι για να εισπράξουν και τι 

εισέπρατταν. Κατηγορήστε µας όσο θέλετε, ό,τι θέλετε, καταβάλλουµε κάθε δυνατή 

προσπάθεια. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Το ξέρατε κα Μαυράκη και έχετε ακεραία την ευθύνη κι εσείς και όλοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Μπόβο. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ο τόνος είναι πολύ υψηλός κ. Μπόβο.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ναι αλλά µε προκαλείτε κ. Κόντο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είπα κι εγώ, τον παρακάλεσα να … 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Άµα φωνάξουµε όλοι έτσι, θα γίνει εδώ πέρα γήπεδο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο, δηµιουργείτε ένταση, πέστε τα µε πιο ήρεµο τρόπο. 

Πέστε ό,τι θέλετε αλλά µε πιο ήρεµο τρόπο. Το να φωνάζετε δηµιουργείτε πρόβληµα.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Τέλη διαφήµισης κατηγορίας α’ πλαίσια σε δρόµους από 70.000…. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα µην κρίνετε απ' έξω κ. Σιώρη δεν έχετε το δικαίωµα να κρίνετε 

το ∆ηµοτικό σύµβουλο ο οποίος λέει την άποψή του και δη τον Αντιδήµαρχο και 

οποιονδήποτε συνάδελφο. Κύριε Αντιδήµαρχε µπορείτε ήρεµα, σας παρακαλώ πολύ; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ναι τελειώνω. Αυτά που ανέφερα, αναφέρονται σε τρεις δηµάρχους: 

στον κ. Γρετζελιά, στον κ. Αδαµόπουλο και στον κ. Κόντο. Εποµένως όλοι διόγκωναν 

τους προϋπολογισµούς είτε για να τους ισοσκελίσουν και όταν θα έρθει ο 

προϋπολογισµός θα συζητήσω τότε το τι γινόταν και το τι έβαζε ο καθένας και µετά 

θα έρθετε να συζητήσουµε για τις επιλογές που βάζουµε εµείς. ∆εν είµαστε τέλειοι. 

Όχι δεν βοηθάτε, υποσκάπτετε το σαθρό έδαφος που πατάµε εµείς, για να κάνετε τα 

δικά σας κέφια.  
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  Κύριοι συνάδελφοι φέραµε µια εισήγηση. Μιλάµε µιάµιση ώρα εδώ 

πέρα για να κατηγορήσουµε. Κακώς το έκανε. Έπρεπε επαναλαµβάνω στην αρχή του 

χρόνου να έρθουν όσοι το ήξεραν να το φέρουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µια αταξία 

να έχει τακτοποιηθεί. 

  Κύριοι συνάδελφοι εγώ καλώ να ψηφίσουµε το 1,90 εάν εσείς δεν 

θέλετε δεν υπάρχει περίπτωση ας απορριφθεί. Μεθαύριο έχουµε προϋπολογισµό, 

πρέπει να φτιάξουµε τον προϋπολογισµό και ας µην περάσει ποτέ. Έχουµε φτάσει 

στο σηµείο στο αµήν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είπα στην αρχή στην πρωτολογία 

ότι ο ένας χρόνος θα περάσει. Τότε όµως θα πλειοδοτούν άλλοι εις βάρος αυτών που 

ήθελαν να είναι ∆ιοίκηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµατέα το θέµα έκλεισε και µπαίνει σε ψηφοφορία. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Έκλεισε ο εισηγητής δεν δικαιούστε να 

µιλήσετε µετά, κανείς δεν µιλάει. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να κάνω µια πρόταση επί των τελών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έκλεισε το θέµα κ. Γρετζελιά σας παρακαλώ! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µπαίνει σε ψηφοφορία. Ούτε πρόταση, ούτε … σας 

παρακαλώ πολύ θα ξαναρχίσουµε καινούργιο κύκλο κ. Γρετζελιά, παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κανένα κύκλο. Πρόταση επί του ύψους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα κ. Γρετζελιά, να ξανακάνουµε πρόταση, να πάρει άλλος ξανά τον 

λόγο για να κάνει αντιπρόταση. Σε ψηφοφορία το θέµα ως εισάγεται, παρακαλώ κ. 

Γραµµατέα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ως εισάγεται το φέρνετε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ένα ερώτηµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι ερώτηµα τώρα, µπαίνουµε σε ψηφοφορία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ένα ερώτηµα κύριε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, ως εισάγεται δεν το ξέρετε τόση ώρα; Τι συζητάµε; 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Χτες το βράδυ βγήκε µια εξαιρετικώς επείγουσα η υπ’ αριθµ. 

47490/18-12 του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά τους προϋπολογισµούς. Τους 

έχετε υπόψη σας;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέλετε να πείτε; Την πήραν.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε φέρει σχέδιο για 28 εκ. προσέξτε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σχέση έχει αυτό κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει, είναι µέρος αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µας αφήσετε σας παρακαλώ; Κύριε Γρετζελιά, σας παρακαλώ το 

θέµα σε ψηφοφορία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βάλτε το, βάλτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ σε ψηφοφορία το θέµα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Και εγώ το σχέδιο αυτό … 

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

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Σ.Κόντος, Λ.Γεωργαµλής, 
Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και 
Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 11) ενώ οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος 
και Κ.Α.Μάλλιος απείχαν από την ψηφοφορία (σύνολο 6). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα 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) 

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

Ν. 2753/99 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12  ΥΠΕΡ- 11 ΚΑΤΑ -6 ΑΠΟΧΕΣ)  
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Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 133/2012 απόφαση Οικ. Επιτροπής 

εισήγηση 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 διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του 

Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων (29) κατά την ψηφοφορία µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (15 ψήφους). 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   220/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κόντος Σταύρος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
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Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµοτικών Προσόδων 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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