
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 3/19.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Δέας Παύλος 20 Ζιούπου  Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης Δημήτριος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ζαβράκογλου Άγγελος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου Νικόλαος Αυγέρης & ο Πρόεδρος Παλαιοκάστρου 

Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιώαννης προσήλθε στο 13
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και η δημοτική σύμβουλος Ζιούπου Άννα αποχώρησε στο 10
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 37
ο
  Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί 

ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, και συναφών 

καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου 

Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 78  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 37ο θέμα και 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Σύμφωνα με το άρθρο 

20 του Ν. 2539/97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3756/09 

επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων την περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα 

του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 0,5% στα 

ακαθάριστα έσοδα των: 

α) κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση 

εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητό, ποτά, καφές, αναψυκτικά γαλακτοκομικά 

προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή 

τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, 

β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, 

γ) καντινών, 

δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν 

μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορία, καθώς και τα 

οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKET, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του 0,5 % τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός 

Καζίνο. 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, 

καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και 

χορευτικά κέντρα με μουσική. Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%). 

Στους δήμους στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί  (προαιρετικά) να 

επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

Αν σε τμήμα δήμου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων 

ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους δήμους που 

έχουν σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Επιβάλλεται δηλ. ανάλογα με την περίπτωση 

τέλος σε ποσοστό 0,5% ή 5%. 

Το ανωτέρω τέλος (0,5%) μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων: 

α. Τουριστικών ειδών 

β. Ειδών λαϊκής τέχνης 

γ. Ενθυμίων και δώρων 

δ. Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, 

ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία 

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους. 

Στ. Ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας» 

ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. 

η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την 4/2016 απόφαση της 

Ο.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εναρμόνιση  - επικαιροποίηση του τέλους στο Δήμο Πολυγύρου 

Α) όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων ανάλογα με την περίπτωση τέλος σε ποσοστό 0,5% ή 5% 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 σε συνδυασμό  με την παρ. 2 

του άρθρου 23 του Ν. 3756/09, το τέλος 

- Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: 
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1. κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητό, ποτά, καφές, αναψυκτικά 

γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, 

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, 

2. ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, 

3. καντινών, 

4. τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που 

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και 

κατηγορία, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKET, στα οποία 

πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

  5. Τουριστικών ειδών 

 6. Ειδών λαϊκής τέχνης 

 7. Ενθυμίων και δώρων 

 8.  Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, 

ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία 

 9. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους. 

10. Ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας» 

11. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. 

12. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  
- Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του 0,5 % τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν 

εντός Καζίνο. 

 

- Σε ποσοστό 5% προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα 

καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, 

νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική 

 
   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 78/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 11-5-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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