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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αριθµ. Απόφασης 544/2011 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Θέµα:  Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τελών διαφήµισης για το έτος 

2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 765/2011) 
 

Σήµερα την 13η  του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Χερσονήσου στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) ύστερα από 
την, µε αρ. πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων  
67 και 68 του Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι 
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους τέσσερεις (4) Προέδρους 
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) Προέδρων 
Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν: 

 
       Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

     Παρόντες  
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
2 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 15 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 
3 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 16 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος  ∆Σ 
4 Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 
5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ 
6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος  ∆.Σ 20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ 
8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ 21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος  ∆Σ 
9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 22 Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ 
10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ 23 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ 
11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ. 24 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ 
12 Πλευράκης  Εµµανουήλ,, Μέλος ∆.Σ. 25 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος  ∆Σ 
13 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 26 Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος, Μέλος ∆Σ 

        Απόντες  
1. Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 
 

Ο οποίος δε προσήλθε, αν και 
προσκλήθηκε νόµιµα  µε την αριθµ. 
πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση 
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του Προέδρου. 

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
          Παρόντες          
  1.Τσαπάκης Αλέξανδρος Λ.Χερσονήσου 
  2. Αναγνωστάκης Εµµανουήλ Γουβών 
  3. Μαυροφοράκης Ιωάννης Κ.Βάθειας   
  4. Αργυράκης Κω/νος  Κρασίου   

         Απόντες   
 Κανείς    

 
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 
                 Παρόντες                                             Απόντες 

1.Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 
2.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων 
3.Κουνενός Αντώνης, Γουβών  
4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής  

             
                  Κανείς  

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα  
µε την αριθµ. πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου. 

Ο ∆ήµαρχος κ.Ζαχαρίας ∆οξαστάκης  προσκλήθηκε  νόµιµα και  παρίσταται στη 
συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη  υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 26 
µέλη–  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το  
παρακάτω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης. 

  
Θέµα 5ο: «Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τελών διαφήµισης για το 

έτος 2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 765/2011)» 

Αριθµός Απόφασης   544/2011 
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
έθεσε υπόψη των Μελών του την υπ’ αριθµ. 765/2011 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής , η οποία αναφέρει τα εξής:  
«ΘΕΜΑ 23 ο : « Καθορισµός τελών διαφήµισης για το έτος 2012 ». 
Αριθµός Απόφασης : 765 / 2011 
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Χερσονήσου, θέτοντας υπόψη των µελών της την από 25-11-2011 εισήγηση της 
Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είπε τα εξής: 
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή 
εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς 
για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
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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 171/58 τεύχος Α), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 6 του 
Ν.2880/2001 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, και ε) 
σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, από δραχµές πενήντα (50) (0,15 €) µέχρι εκατόν είκοσι πέντε (125) 
(0,37 €) εβδοµαδιαίως το τετραγωνικό µέτρο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 
Α.α. για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε 
ηλεκτρικές εφηµερίδες, από δραχµές πέντε χιλιάδες (5.000) (14,67 €) µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες 
(25.000) (73,37 €) ετησίως το τετραγωνικό µέτρο. 
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από δραχµές δύο χιλιάδες (2.000) (5,87 €) 
µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) (29,35 €) ετησίως το τετραγωνικό µέτρο. 
γ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα, από δραχµές επτακόσιες (700) (2,05 €) 
µέχρι επτά χιλιάδες (7.000) (20,54 €) ετησίως το τετραγωνικό µέτρο. 
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, από δραχµές εκατόν σαράντα (140) (0,42 €) µέχρι 
επτακόσιες (700) (2,05 €) µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. 
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 
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παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων 
από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί 
της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. 
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης συνιστούν οι εξής 
ενέργειες: 
η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, 
η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του 
καταστήµατος. 
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον 
διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η 
καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
λειτουργεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου 
παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο 
ειδικού λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποδίδεται 
στους δήµους και κοινότητες. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα 
κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµίδας. 
δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που 
καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, µε βάση το φορολογικό 
στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. 
Σε περίπτωση 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 βάση τα παραπάνω, προτείνεται ενιαίο τέλος διαφήµισης για όλο το ∆ήµο το οποίο ανά 
κατηγορία διαφήµισης για το έτος 2012, ως εξής: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: 0,37 € εβδοµαδιαίως ανά τετραγωνικό µέτρο. 
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, και ε) σε 
περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 
Α.α) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται µε 
ηλεκτρικές εφηµερίδες, τέλος 73,37€ ετησίως το τετραγωνικό µέτρο 
β) Για φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους τέλος 29,35€ ετησίως το 
τετραγωνικό µέτρο 
γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα διαφηµίσεις, τέλος 20,54€ ετησίως το 
τετραγωνικό µέτρο 
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, τέλος 2,05 € µηνιαίως , ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 
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) Για την 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, το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης 
που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. 
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης συνιστούν οι εξής 
ενέργειες: 
� η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, 
� η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του 
καταστήµατος. 
γ) Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον 
διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η 
καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
λειτουργεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου 
παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο 
ειδικού λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποδίδεται 
στους δήµους και κοινότητες. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα 
κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµίδας. 
δ) Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που 
καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, µε βάση το φορολογικό 
στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. 
Σε περίπτωση 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, ∆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')» 
Στη συνέχεια o Πρόεδρος της Οικονοµικής κάλεσε τα µέλη της να λάβουν σχετική απόφαση. 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
2. Tην εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά από εκτενή διαλογική 
συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενιαίο τέλος διαφήµισης για όλο το ∆ήµο το οποίο ανά 
κατηγορία διαφήµισης για το έτος 2012, ως εξής 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: 0,37 € εβδοµαδιαίως ανά τετραγωνικό µέτρο. 
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, και 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, τέλος 70,00 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο 
β) Για φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους τέλος 25,00 €ετησίως το 
τετραγωνικό µέτρο 
γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα διαφηµίσεις, τέλος 18,00 € ετησίως το 
τετραγωνικό µέτρο 
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, τέλος 2,05 € µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 
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 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                                Α∆Α: ΒΟΝ3ΩΗΜ-4ΜΑ 

 7 

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) Για την 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, 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: 
� 9η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, 
� 9η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του 
καταστήµατος. 
γ) Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον 
διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η 
καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
λειτουργεί σε  ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου 
παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο 
ειδικού λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και  ∆ανείων και αποδίδεται 
στους δήµους και κοινότητες. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα 
κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµίδας. 
δ) Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που 
καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, µε βάση το φορολογικό 
στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. 
Σε περίπτωση 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')» 
2. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 765 / 2011». 
 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθµ. 765/2011 Απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν 1900/1990 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 
παρ.6 του Ν 2880/2001, τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 Ν.3852/2010 και ύστερα  
από διαλογική συζήτηση, 
 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                                Α∆Α: ΒΟΝ3ΩΗΜ-4ΜΑ 

 8 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 765/2011 οµόφωνη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και 
ορίζει για όλο το ∆ήµο το  ενιαίο τέλος διαφήµισης για το έτος 2012, ανά κατηγορία 
διαφήµισης, ως εξής: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:  0,37 € εβδοµαδιαίως ανά τετραγωνικό µέτρο. 
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, και 
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, τέλος 70,00 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο 
β) Για φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους τέλος 25,00 € ετησίως 
το τετραγωνικό µέτρο 
γ) Για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες ή δώµατα διαφηµίσεις, τέλος 18,00 € 
ετησίως το τετραγωνικό µέτρο 
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, τέλος 2,05 € 
µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης. 
Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο 
πολλαπλάσιο τέλος. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ∆΄ 
1.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. 
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β) Για την 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, 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).  
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'). 
 
� Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό    544/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως: 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ανελάκης Γεώργιος  Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος 
  Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων 
  Μαστοράκης Ιωάννης 
  Χειρακάκης Γεώργιος 
  Μακράκης Γεώργιος 
  Ανυφαντάκης Εµµανουήλ  
  Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος 
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  Ζερβάκη Ιωάννα 
  Βασιλάκης Μιχαήλ  
  Πλευράκης Εµµανουήλ 
  ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
  Σταυρουλάκης Νικόλαος 
  Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 
  Βουράκης Ιωάννης 
  Μπαγουράκης Γεώργιος 
  Φανουράκης Ζαχαρίας 
  Αργυράκης Νικόλαος 
  Μπελιβάνης Νικόλαος 
  Χατζάκης Ευάγγελος 
  Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ 
  Μουντράκης Ιωάννης 
  Λουλουδάκης Απόστολος 
  Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 
  Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος 

          Η Γραµµατέας                     
 Μανουσάκη   Ελένη                 
                                                                            Γούρνες 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

∆ανελάκης Γεώργιος 
Μ.Ε.∆.  

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
 

Βασιλάκης Νικόλαος 
 

 


