
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 15/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Αρ. Απόφασης: 110/2020 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

Εισηγητής: Καραστάθη Αικατερίνη 

 

Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020  

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια Τακτική μέσω Τηλεδιάσκεψης  

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 9203 – 26/10/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 17 μέλη του ήτοι: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) Τσιάμης Κωνσταντίνος     1) Ράπτης Μάρκος 

   2) Βαΐτσος Χρήστος    2) Τσιρογιάννης Γεώργιος 

   3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος    3) Τριφύλλης Ιωάννης 

   4) Πόρρος Αντώνιος    4) Ντάλας Γεώργιος 

   5) Κοντούνης Θωμάς   5) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος 

   6) Λαπατσάνης Ζήσιμος    6) Λιανός Ιωάννης 

   7) Ξηρομερίτης Γεώργιος    7) Τσαπραΐλη Χρυσούλα 

   8) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα    8) Στάθης Γεώργιος 

   9) Βαφειάς Αθανάσιος   9) Μπαούρδος Κωνσταντίνος  

       10) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη        10) Τσούλφας Δημήτριος 

       11) Γκιώνης Κωνσταντίνος  

       12) Καψής Αχιλλέας  

       13) Αυγερινάκος Ιωάννης  

       14) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα  

       15) Γκενεράλης Σεραφείμ  

       16) Τζουβάρα Αλτάνα  

       17) Μαγκλάρας Παντελεήμων  
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Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή 

 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

Εισηγητής: Καραστάθη Αικατερίνη 

Η κ. Καραστάθη Αικατερίνη Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019), ο 

ορισμός των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 

συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την 182/2020 απόφασή της εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο τα παρακάτω:  

Για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων  ισχύει μέχρι σήμερα η αριθμ. 248/2012  σύμφωνα με την οποία έχει καθορισθεί η επιβολή 

του εν λόγω τέλος ως εξής: 

Α.- Επιβολή τέλους σε ποσοστό 0,5%επί των ακαθαρίστων εσόδων των : 

* κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του 

καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά , ποτά , καφέ, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα 

εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή εκτός 

καταστήματος 

* ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας . 

* καντινών. 

* κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας και 

* οργανωμένων τμημάτων SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

 

Β.- Επιβολή τέλους σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των : 

* νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων, που προσφέρουν ποτά και θέαμα 

* καφωδείων 

* κέντρων διασκέδασης (καμπαρέ,νάϊτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και 

* χορευτικών κέντρων με μουσική 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το δημοτικό συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά 

Το συμβούλιο αφού είδε τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, έκανε διαλογική συζήτηση 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα 

Εγκρίνει  να εξακολουθεί να ισχύει η επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  ως εξής: 

Α. Ποσοστό τέλους 0,5%  

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

χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 

γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, 

β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και 

γ) καντινών. 

δ) κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, των καταστημάτων των πιο πάνω 

περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και των οργανωμένων τμημάτων των 

SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. (περίπτ.β παρ.1 

άρθρο 1 Ν.339/76, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 62 του Ν.4483/17) 

B. Ποσοστό τέλους 5%  

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

κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%). (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 1 Ν.339/76, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 62 

του Ν.4483/17) 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 110 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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