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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 02
ο
 πρακτικό της από 05-02-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και 

συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020» 

 
 Σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 576/05-02-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 

4.Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 07 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά 

την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του 

κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά την εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών 

καταστημάτων, για το έτος 2020 .  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της  

  την εισήγηση του προέδρου,  

  την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

  το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του 

τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 

της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα 

αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του. 
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Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη θέτοντας υπόψη την με Α.Π.: 372/28-01-2019 εισήγηση του Γραφείου 

Εσόδων του Δήμου μας, με θέμα «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την επιβολή του τέλους επί 

των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων», η οποία έχει ως 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 
Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη 
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.  
         Επειδή λοιπόν στο Δήμο μας δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, 
το τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, εισπράττεται, με την λήψη 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους. 
        Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 20 του Ν.2539/97 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09, 
το τέλος ανέρχεται: 
 
    1.  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, φαγητά, 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 κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα 
οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

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. Ενοικιάσεως 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.  
 
     2. 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, προαιρετικά, το 
ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 
 
      Η επιβολή του τέλους 0,5% (και του προαιρετικού 5%, εάν εγκριθεί από το Δ.Σ.) για τις παραπάνω κατηγορίες κρίνεται 
επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που 
δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των 
δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη 
υποδομών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, έργα αναπλάσεων, υποδομές σε παραλίες 
κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.  
Επιπλέον να σας υπενθυμίσουμε και την πρόσφατη κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ, η οποία μείωσε δραστικά τα έσοδα  του 
Δήμου μας.   
     Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή του τέλους, δημοσιεύεται εντός 5 ημερών από της 
ημέρας λήψεως αυτής, προκειμένου περί Δήμων παρά της εισόδου του Δημαρχιακού Καταστήματος και εν περιλήψει 
δια μιας των εν τω Δήμω εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων προκειμένου δε περί Κοινοτήτων παρά την είσοδο του 
Κοινοτικού Καταστήματος και των εκκλησιών της Κοινότητος και των συνοικισμών αυτής. (άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-
1958). 

     Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
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και πρότεινε στα μέλη να μη γίνει αποδεκτή στο σύνολό της η με Α.Π.: 372/28-01-2019  εισήγηση του 

Γραφείου Εσόδων του Δήμου μας.  

Ειδικότερα ανέφερε ότι δε συμφωνεί με το δεύτερο σκέλος της εισήγησης που αφορά την επιβολή του εν 

λόγω τέλους σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα 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 και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε 

υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. Την με Α.Π.: 372/28-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου μας 

4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2019 

5. Τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων σε ποσοστό 0,5% για το έτος 2020 στα ακαθάριστα 

έσοδα των: 

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

καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, 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 κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των 

SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

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. Ενοικιάσεως 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. 

       

Η σχετική  απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. 

……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                         α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)                                                               

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         β) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή) 

           γ) Κοντραφούρης Αντώνιος (υπ/φή) 
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