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Από το πρακτικό 18ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 119/2021 

                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός Τελών Διαφήμισης Δήμου 
Δέλτα, για το έτος 2022. 

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης», σήμερα την 26η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 20617/19-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. 
Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). 
Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
(ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 
παρόντα είκοσι δύο (22), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή  
4. Κυριακίδης Γεώργιος  
5. Ναζλίδης Χρήστος 
6. Λουμπούτης Κωνσταντίνος 
7. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
8. Γλώσσης Γεώργιος 
9. Καστελιάνος Πέτρος 

10. Παππάς Αθανάσιος 
11. Χαντές Αχιλλέας 

12. Αντωνιάδης Αντώνιος 
13. Μαυρομάτης Δημήτριος 
14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
15. Καϊκής Κωνσταντίνος 
16. Λιάκος Νικόλαος 
17. Τερζής Ροβέρτος  
18. Ρουσομάνη Ραφαέλλα 
19. Σταματάκης Σπυρίδων 
20. Βαλάρης Θεόδωρος 
21. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 
22. Μπενάκης Μιχαήλ 

1. Χαλβατζής Ευάγγελος 
2. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
3. Καμανάς Δημήτριος 
4. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
5. Βαμβάκος Ευάγγελος 
6. Δαρμουσλής Δημήτριος 
7. Ζάχος Γρηγόριος 
8. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
9. Μπαλλογιάννη Ελένη 

10. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
11. Αλεξανδρίδης Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων : 
1. Ανατολικού : Καρκαμάνης Σπυρίδων. 
2. Διαβατών : Τσίντου Πολυχρονία. 
3. Καλοχωρίου : Στατερούδης Πέτρος. 
4. Χαλάστρας : Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία. 
 
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, Βραχιάς, Κυμίνων, Ν. Μαγνησίας, Ν. Μαλγάρων και Σίνδου : Βέρρος 
Αναστάσιος, Κατούνας Βασίλειος, Καράδαλης Θεόδωρος, Μπαξεβάνης Χρήστος και Γκαμανής 
Δημήτριος, δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Λουμπούτης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 21o θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα, η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής :  
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 360/2021 απόφασή της, καθόρισε τα Τέλη Διαφήμισης 
Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022. 
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, έλαβε υπόψη της : 
1. Το υπ. αριθ. 16799/31-8-2021 έγγραφό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) παράγραφος 1 εδάφιο ζ 

του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις) και 82 (Ρύθμιση Κυκλοφορίας) του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 

4. Τις διατάξεις του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Την υπ’ αριθ. 173/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα περί Έγκρισης 
κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ:ΩΧΘΤΩ9Ι19Ρ). 
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6. Την υπ’ αριθ. 151/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα «Καθορισμός Τελών 
Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το έτος 2021».  

 
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου για να λάβουν γνώση. 
Με τη σημερινή μας απόφαση θα πρέπει να καθορίσουμε τα Τέλη Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το 
έτος 2022. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα και την υπ’ αριθ. 
360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(20 υπέρ, 2 κατά) 

 
Καθορίζει τα Τέλη Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022, ως εξής :  
  
Κατηγορία Α  
Αφορά διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται :  
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 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, και  
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, Ορίζεται τέλος: 0,37 € εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.  
 
Κατηγορία Β  
Για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες, ορίζεται τέλος: 73,37 € ανά τ.μ. ετησίως. 
Για φωτεινές διαφημίσεις που διενεργούνται σε βιτρίνες, μέσα σε στοές, δρόμους και λοιπούς 
κοινόχρηστους γενικά χώρους και άλλους γενικά χώρους, ορίζεται τέλος : 20,54 € ανά τ.μ. ετησίως. 
Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό 
μήνυμα.  
Σημείωση : η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στις οροφές των κτιρίων δεν επιτρέπεται πλέον 
από τις διατάξεις του ε,δ. γ της παρ. 2 του αριθ. 2 του Ν. 2946/2001.  
 
Κατηγορία Γ  
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα με την υπ’αρ. 292/2018 απόφαση 
του Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα τα τέλη αυτής της κατηγορίας είχαν οριστεί σε : 2,05 € μηνιαίως. Το 
τέλος είναι μηνιαίο, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας 
αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  
 
Κατηγορία 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.  
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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. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 66 του Β.Δ. 24/9- 
20/10/1958, όπως ισχύει. 
 
 
Τα ανωτέρω δεν ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα και Μπενάκης 
Μιχαήλ, καθώς δήλωσαν ότι είναι υπέρ της κατάργησης κάθε μορφής τελών. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 119/2021  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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