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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων για το έτος 2016.
Αριθμός Απόφασης: 174

Χολαργός σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 25-92015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου

Ιωάννης Κεχρής

Χρύσα Παρίση

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Αγλαϊα Σουρανή

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 "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 SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.» Το ποσοστό 2% από 1-1-2009 έχει αλλάξει σε
ποσοστό 0,5%.
Προτείνεται για το 2016 να ορισθεί τέλος σε ποσοστό 0,5% , επί των ακαθαρίστων εσόδων:
α) των 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) των οργανωμένων τμημάτων ετοίμων φαγητών των SUPΕR MARKΕTS, γ)των ζυθοπωλείων και μπαρ
ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και δ)των καντινών.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου

- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος του Τέλους επί
των Ακαθαρίστων Εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και Συναφών Καταστημάτων, οριστεί σε
ποσοστό 0,5% , επί των ακαθαρίστων εσόδων:
α) των 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) των οργανωμένων τμημάτων ετοίμων φαγητών των SUPΕR MARKΕTS, γ)των ζυθοπωλείων και μπαρ
ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και δ)των καντινών.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη
2 Βασιλική Μπουφούνου
3 Χρύσα Παρίση
4 Αγλαϊα Σουρανή

