
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Φεβρουαρίου 2016 και ώρα  10:00  στo 

Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονομική 

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 1759/12.2.2016 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

λόγω απουσίας των τακτικών μελών κ. Δημητριάδη Χρήστου, Καραφουλίδη Αναστάσιου & 

Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη οι κ. Σαράντη Μαρία, 

Δημήτρης Κοντογιώργης και Δημήτρης Ζαγγίλας, αντίστοιχα. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2 Κανταράς Αναστάσιος, 3. Τσινάς 

Αργύριος τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Μαρία Σαράντη, 5. Κοντογιώργης Δημήτρης, 6. Ζαγγίλας 

Δημήτρης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος 

 

Αριθμός θέματος:   3ο έκτακτο Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί    

ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, και 

συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια 

του Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης: 4 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την αποδοχή των μελών να 

συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος περί 

Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί    ακαθάριστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης, και συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του 

Δήμου Πολυγύρου και τόνισε τα εξής: 
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«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.  
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 
Επικαιροποίηση – Εναρμόνιση επιβολής του τέλους επί    ακαθάριστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης, και συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου 
Πολυγύρου. 
Η οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά το διάλογο που 
αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εναρμόνιση  - επικαιροποίηση του τέλους 
στο Δήμο Πολυγύρου 
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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: 

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 παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    4 / 2016 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  18η Φεβρουαρίου 2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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