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                                                                     Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ  

 
ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 
2020 θαη εθεμήο, βάζεη ηεο αξηζ. 48/2020  απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. 
Δπηηξνπήο»  
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε 
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ 
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. 
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ.  ζήκεξα ζηηο 20.5.2020, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 9459/14-5-2020 
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. 
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα 
Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18 
(«Θιεηζζέλεο Η»). 

 

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη 
θαη ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.). 

 
 

                 Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
              Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
 
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

   
Αξ. Απφθαζεο: 40/2020 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 10109/25-5-2020 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                         
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               kgeorgamli@gmail.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 20/5/2020 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 7/2020 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:kgeorgamli@gmail.com
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Ζ Γξακκαηέαο : ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ (απφ ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη ην πέξαο ηεο 
Ππλεδξίαζεο) 

 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο 
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                 Παπαινπθά  Δπηπρία  

Σάθαο Ζιίαο  

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Παπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο  

Κπεξδέζεο ππξίδωλ  

Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  
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Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

εξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

Αιεθξαγθή νθία  

 
 

 Κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Πψκαηνο (θαη κε ηελ θαηαγξαθή 4 «ΞΑΟΩΛ» απφ ηνπο 

Γεκ. Ππκβνχινπο θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδε θαη Η.Νπζηακπαζίδε) 

ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο 1ν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ 

απηήο, ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,, 

Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλψζηνπ απνρψξεζαλ απφ ηε 

Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο, Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε 

Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν 

ηειεπηαίνο εμ απηψλ επαλαπξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  

 

Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ.  Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 

ΑΔΑ: 609146ΜΩ0Ι-ΤΕΝ



 4 

 
 
Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 4ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

4ν  ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ν  Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ηελ αξηζ. πξση. 5802/5-3-2020 ππ΄αξηζ. 48/2020 απφθαζε Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
Θχξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη , 
 

                  ΘΔΚΑ : ΓΗΑΒΗΒΑΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 

Παο δηαβηβάδνπκε ηελ αξηζ. 48/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
ιεθζείζα θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο 4εο/3/2020, πνπ αθνξά :  
 
«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηή 
θαηεγνξίαο Γ΄ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη εθεμήο »  
 
θαη παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε αληίζηνηρεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ 
Ππκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3  ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο») θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4623/19. 
 

 
Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 48/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειψλ 
δηαθήκηζεο έηνπο 2020 θαη εθεμήο». 
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Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5380/9/28-2-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο  4) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 5) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 
6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Ξαπαθψζηα Αλζή θαη 2) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη 

λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ. Αληί 
ηεο πξψηεο παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 
3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο 
Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδφλα Ξνιηηψλ Ξνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
Πππξίδσλ. 
 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 5068/26-2-2020 έγγξαθν-εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί 
ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 
2020 θαη εθεμήο »  
 
 
Θχξηε Ξξφεδξε, 
 
 
Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ην ηέινο 
δηαθήκηζεο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ή αλεηδίθεπησλ εζφδσλ θαη κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε θάζε είδνπο δαπάλεο, (δηνηθήζεσο, εθηειέζεσο 
έξγσλ θιπ.) 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1900/1990, κε ην νπνίν  αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 
15 ηνπ β.δ. 24.9/20.10.1958, κε ΑΓΠ ήηαλ δπλαηφ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηέιε 
δηαθήκηζεο έσο θαη 15% εηεζίσο. Ζ δηάηαμε απηή ίζρπζε κέρξη ηελ 1.1.2001, 
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εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξ. 6β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2880/2001, κε ηελ 
νπνία πξνβιέθζεθε φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο πξαγκαηνπνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ π.Δζ. Γεδνκέλνπ φηη ε απφθαζε απηή δελ έρεη εθδνζεί, ζε 
πεξίπησζε πνπ νη δήκνη, αμηνπνηψληαο ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξ. 5 ηνπ λ. 
1900/1990 (εηήζηα αχμεζε έσο 15%), είραλ ππεξβεί ηα φξηα πνπ ζέηεη ε παξ. 1 ηνπ 
άξ. 15 ηνπ β.δ. 24.9.20.10.1958, δχλαληαη λα επηβάινπλ ηέιε δηαθήκηζεο ζην χςνο 
πνπ απηά είραλ δηακνξθσζεί σο ηελ 31.12.2000, ελψ εθφζνλ δελ ηα είραλ ππεξβεί, 
δχλαληαη λα ηα αλαπξνζαξκφζνπλ κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 1 ηνπ ελ 
ιφγσ β.δ.  (ΤΠ.Δ. 17893/29.05.2012) (ΤΠ.Δ. 46651/2012/03.01.2013). 
Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.259/2017 ΑΓΠ νη  ζπληειεζηέο  ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο ζην 
Γήκν  Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλνο γηα ην έηνο 2019 παξέκεηλαλ σο είραλ 
ην νηθ. έηνο 2000 ζηνλ πξψελ Γήκν Λ.Φ. ζχκθσλα κε ηελ ΑΓΠ 327/99 ψζηε λα 
ηζρχζνπλ σο αθνινχζσο: 
Κε ην άξζξν 15 ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.58 (ΦΔΘ 66/58 ηεύρνο Α'), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ 
γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα 
δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο σο 
εμήο:  
 
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ'  
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, 
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ 
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα. Γηα 
δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν 
πνιιαπιάζην ηέινο.  
 
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ' 
 
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, 
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ 
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα, δύν επξώ 
(2,00 €) κεληαίωο, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην 
ηέινο. 
 
Δπηπιένλ πξνηείλνπκε  ε  απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί λα ηζρχζεη απφ 1/1/2020 θαη κέρξη 
ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. 
 

Θαιείζηε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη εηζαγάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε απφ ην Γ.Π. 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 9/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ 
ηέζεθαλ ππφςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19, θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
Β.Γ. 24.9/20.10.58 (ΦΔΘ 66/58 ηεχρνο Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-46651201203-01-2013/
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θαη ην ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ θαζψο θαη ηα Ξ.ΔΠ. 
17893/29.05.2012 θαη 46651/2012/03.01.2013 φκνηα, 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
 
 

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ 
ηειψλ δηαθήκηζεο ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2020 
θαη εθεμήο, σο αθνινχζσο: 
 
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ' 
 
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, 
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ 
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα, δύν επξώ 
(2,00 €) κεληαίωο, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην 
ηέινο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  48/2020 
 
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.  
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
κε ηελ αξηζ. 48/2020 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο. 
 
 
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα κε ηελ αξηζ. 48/2020 
απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε,  ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

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

 

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

φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη 

 

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

Λ. 2753/99 

 

 Ρν ππ’ αξηζ. 31727/13.04.1978 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ θαζψο θαη ηα Ξ.ΔΠ. 
17893/29.05.2012 θαη 46651/2012/03.01.2013 φκνηα, 
 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-46651201203-01-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-1789329-05-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-46651201203-01-2013/
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα κε ηελ αξηζ. 48/2020 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο 
εηζήγεζε θαη θαζνξίδεη ηνλ ζπληειεζηή θαηεγνξίαο Γ΄ ηειψλ δηαθήκηζεο ζην Γήκν 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο, σο αθνινχζσο: 
 
 
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ' 
 
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, 
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ 
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα, δύν επξώ 
(2,00 €) κεληαίωο, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην 
ηέινο. 
 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   40/2020. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..            Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

  

             ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ                                ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

Αιεθξαγθή Πνθία 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Νηθ. Δπηηξνπήο 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γξαθείν Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο  
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

            -    Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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