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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 21ο .-

Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (0,5% και 5%).

Αριθμός Απόφασης 230/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Βατζιάς Αντίγονος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 21ο .-

Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος (0,5% και 5%).

Αριθμός Απόφασης 230/2011
Για το ανωτέρω της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανό Ιωάννη
που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου 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.
Στον Δήμο μας μέχρι σήμερα το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται μόνο στα όρια των
Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών. Στα πλαίσια της ισονομίας και της
προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνη προτείνεται η επέκταση και επιβολή του τέλους
σ’ όλο το Δήμο.
Λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την
υπαριθμ.111/2011 απόφασή της, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή του
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
σ’ όλο το Δήμο.
Η επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β'
του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 Α) και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν.
1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με της διατάξεις του άρθρου 20
του Ν.2539/97 και οι οποίες ορίζουν ότι:
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«Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) 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.
Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και 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 SUPER
MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και
θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάϊτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες,
μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%).
Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να
επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Αν σε τμήμα δήμου ή κοινότητας ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του
πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.
Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου σε ποσοστό 2% 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.
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις
κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο
οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του
δικαιούχου δήμου ή κοινότητα.
Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδάφ.β της παρ.1 του Ν. 339/76
ορίστηκε σε ποσοστό 2% σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97. Με την παρ. 2 του
άρθρου 23 του N. 3756/09, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1-12009.
Η επιβολή του τέλους 0,5% 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.
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Στο Δήμο μας ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των
ακινήτων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε
την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνση Δ/Ο Υπηρεσιών κου Σπανού Ιωάννη,
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2539/97,
τις διατάξεις παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09,
την υπαριθμ.111/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία
εισηγείται την επιβολή των τελών,
την ισχύ του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
σ’ ολόκληρο το Δήμο Αγιάς και
τις επιπλέον ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των επισκεπτών στις περιοχές του
Δήμου μας

Αποφασίζει ομόφωνα
Την επιβολή από την 1-1-2012 του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται μέσα στα όρια του
Δήμου Αγιάς, ως εξής:
Α. Ποσοστό τέλους 0,5%
α) Σε κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα 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) Σε ζυθοπωλεία και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) σε καντίνες και
δ) Στα 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.
Β. Ποσοστό τέλους 5%
Σε 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.
Γ. Ποσοστό τέλους 0,5%
- στα ακαθάριστα έσοδα των καταστημάτων:
1. Τουριστικών ειδών.
2. Ειδών λαϊκής τέχνης.
3. Ενθυμίων και δώρων.
4. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.
5. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.
6. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας".
7. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
8. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.
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Η απόφαση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και του προγράμματος
Διαύγεια και να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα όλων των Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 230/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

