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Θέµα: Επιβολή δηµοτικού τέλους 0,5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού της αξίας ακινήτων. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 8308/30-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Σουσλόγλου Νικόλαος, γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε), Μεζίκης Βασίλειος,  µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η)  Λεµονίδου 
∆έσποινα.  
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης.  

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι  

Έχοντας υπ’ όψη µας: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 
23 του N. 3756/09 επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων στην 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, 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.  
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%). 
2. 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.  



3. Στο ∆ήµο µας υπάρχουν περιοχές όπως, γύρω από τα ΚΤΕΛ ” Μακεδονία» , γύρω από 
τις οδούς: Συµµαχική, Μικράς Ασίας, Πόντου Α΄και Β΄ΚΤΕΟ, Εθνική Θεσσαλονίκης-Αθηνών, 
και άλλες, όπου δεν εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας 
των ακινήτων (εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης).  

4. Στις περιοχές αυτές (της παραπάνω παραγράφου) λειτουργούν επιχειρήσεις όπως Πχ 
ΑΟΥΤΟΧΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που είναι αναψυκτήριο-Σνακ Μπαρ µε 
τραπεζοκαθίσµατα και λειτουργεί στο 3ο χλµ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (393 αγροτεµάχιο) 
της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης, για την οποία ενδεικτικά σας αναφέρουµε οικονοµικά 
στοιχεία της (έγγραφο ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων 5246/19-2-2013) :  

---οικονοµική χρήση 2009: ακαθάριστα έσοδα 295.636,51 € (αντιστοιχία του τέλους που 
µπορούσε να καταβάλλει στον ∆ήµο=1.470,83 €),  

---οικονοµική χρήση 2010: ακαθάριστα έσοδα 281.592,02 € (αντιστοιχία του τέλους που 
µπορούσε να καταβάλλει στον ∆ήµο=1.400,96 €) ,  

---οικονοµική χρήση 2011: ακαθάριστα έσοδα 366.053,59 € (αντιστοιχία του τέλους που 
µπορούσε να καταβάλλει στον ∆ήµο=1.821,16 €).  

Η παραπάνω επιχείρηση όπως και πολλές άλλες (συµπεριλαµβάνονται και καντίνες) δεν 
αποδίδουν τον παραπάνω φόρο, όπως αποδίδουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του 
∆ήµου, µε την αιτιολογία ότι σύµφωνα µε τον νόµο βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν 
εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, κάποιες επιχειρήσεις έχουν σηµαντικά έσοδα χωρίς να 
αποδίδουν τον ανάλογο φόρο στον ∆ήµο, σε αντίθεση µε άλλες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης και έχουν πολύ λιγότερα (ο µέσος όρος ετήσιου 
κατατεθέντος φόρου 0,5% στον ∆ήµο µας για το 2012 ανήρθε σε 102,92 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Grand Hotel και των λίγων επιχειρήσεων εντός του ΚΤΕΛ, οι 
οποίοι έχουν τον µεγαλύτερο τζίρο και φυσικά καταθέτουν και µεγαλύτερα ποσά του 
αναλογούντος φόρου). Να σηµειωθεί επίσης ότι µέσα από τους φόρους αυτούς 
καλύπτονται δηµιουργούµενες επιπλέον αναγκών σε κρίσιµους τοµείς όπως η 
καθαριότητα, το δίκτυο φωτισµού, η ανάπτυξη υποδοµών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσµοί 
πλατειών και κοινόχρηστων χωρων, έργα αναπλάσεων, υποδοµές ύδρευσης και 
αποχέτευσης, αντιπληµµυρικά έργα κλπ) και επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.  
5. Αν σε τµήµα δήµου (εκτός σχεδίου πόλης και εντός ζώνης) 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 δηλαδή ανάλογα µε την περίπτωση τέλος σε ποσοστό 0,5% ή 5%.  
6. 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής.  
7. Σύµφωνα µε την παρ. 4, του άρθρου 7, του Ν 1080/80 η απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου εκδίδεται πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους,  
8. Η απόφαση αυτή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιβολή του τέλους, δηµοσιεύεται εντός 
5 ηµερών από της ηµέρας λήψεως αυτής, προκειµένου περί ∆ήµων παρά της εισόδου του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος και εν περιλήψει δια µιας των εν τω ∆ήµω 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.∆ 24-9/20-10-1958) 



9. Σύµφωνα µε την παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν 1080/80 και 54 του Ν 1416/1984 δεν µπορεί να 
εφαρµοσθεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο ίδιο έτος. 
10. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν 2539/1997 το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχει την δυνατότητα 
να µεταβάλει τα στοιχεία του τέλους και τις προϋποθέσεις βεβαίωσης και είσπραξής του (πχ να 
µειώσει το ποσοστό ή την βάση υπολογισµού ή να εξαιρέσει της επιβολής του ορισµένες 
κατηγορίες καταστηµάτων από αυτές όπου επιβάλλεται το τέλος).  

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
1)Την επιβολή δηµοτικού τέλους 0,5% (Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09) επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κάτωθι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων(εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης): 
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.  
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%). 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Β∆ 24/9-20/10/1958 , η παρούσα ισχύει µέχρι να καταργηθεί από 
νεότερη απόφαση.  

3. Σύµφωνα µε την παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν 1080/80 και 54 του Ν 1416/1984 δεν µπορεί να 
εφαρµοσθεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο ίδιο έτος. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν 2539/1997 το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχει την δυνατότητα να 
µεταβάλει τα στοιχεία του τέλους και τις προϋποθέσεις βεβαίωσης και είσπραξής του (πχ 
να µειώσει το ποσοστό ή την βάση υπολογισµού ή να εξαιρέσει της επιβολής του 
ορισµένες κατηγορίες καταστηµάτων από αυτές όπου επιβάλλεται το τέλος). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
1)Την επιβολή δηµοτικού τέλους 0,5% (Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09) επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
κάτωθι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων(εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης): 
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.  
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%). 

2. Η παρούσα ισχύει µέχρι να καταργηθεί από νεότερη απόφαση (σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 
Β∆ 24/9-20/10/1958).  

3. ∆εν µπορεί να εφαρµοσθεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο ίδιο έτος 
(σύµφωνα µε την παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν 1080/80 και 54 του Ν 1416/1984). 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει την δυνατότητα να µεταβάλει τα στοιχεία του τέλους και 
τις προϋποθέσεις βεβαίωσης και είσπραξής του (πχ να µειώσει το ποσοστό ή την βάση 
υπολογισµού ή να εξαιρέσει της επιβολής του ορισµένες κατηγορίες καταστηµάτων από 
αυτές όπου επιβάλλεται το τέλος (σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν 2539/1997). 

  
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 
                                
              Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  97/12013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
  
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  5/6/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 


