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Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το 
με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12843/30-11-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Κ. Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 11ο :  Περί καθορισμού του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 
2021. 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος :  
 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών 
καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021 να παραμείνει στα επίπεδα του έτους 
2020 με την αριθμ. 147/2019 απόφαση του Δ.Σ. 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1. Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2. Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος 

 

 

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δ.Σ.: το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων 
διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021, να 
παραμείνει στα επίπεδα του έτους 2020, όπως ορίζεται στην Απόφαση 147 / 

2019, από το Πρακτικό 13/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δωρίδος, ήτοι:  

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 σε: 

Α. 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, 
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γ) καντινών. 

δ) κέντρα διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω 
περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε 
λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και των οργανωμένων 

τμημάτων των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

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

Β. 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  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  228/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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