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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναπροσαρμογής συντελεστών Τελών Διαφήμισης 
έτους 2011, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου (Απόφαση Νο. 16/2011 Ο.Ε.)» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

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

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος, βάσει της υπ΄αριθμ. 16/2011 

(αριθμ. πρωτ. εγγράφου 1998/24.02.2011) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου μας, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ 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.Δ. 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,  
 
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. 
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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 Δ’  
 
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 Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.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 Δανείων και αποδίδεται 
στους δήμους και κοινότητες.  
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο 
χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση 
των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.  
 
δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό 
που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση 
το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν 
αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές 
διατάξεις. 
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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, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 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')». 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο τον επανακαθορισμό των τελών διαφήμισης στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος στο ανώτερο κατά περίπτωση ύψος που ισχύει μέχρι σήμερα 
στις δυο δημοτικές ενότητες (Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας), 
χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή ώστε να ισχύσουν κατά 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 Tέλος αυτό υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δήμο 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.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' 
 
    Ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 
κατηγορίας Δ΄ του Ν. 1900/90 και Ν. 2753/99. 
 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, τα 
άρθρα 15 και 16 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (Φ.Ε.Κ. 66/58/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, το υπ΄αριθμ. πρωτ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, τις 
διατάξεις του Ν. 2946/01 και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 
καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(29 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ) 
 
 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 
λόγους, τον καθορισμό των Τελών Διαφήμισης στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
για το έτος 2011, ως εξής:  
 
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 
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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 Δήμο 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 Δ' 
 
Ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 
κατηγορίας Δ΄ του Ν. 1900/90 και Ν. 2753/99. 
 
 
Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης για λόγους που αναλυτικά 

αναγράφονται στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

 
2. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας, να δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στον Ειδικό Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος..  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
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Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Tομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
Κοιν.: 

1. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων  
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