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ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων έτους 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:
278
Χολαργός σήμερα την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Ά/ 18-9-2021) και την υπ’ αρ. 643/24-9-2021
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
αυτής που επιδόθηκε την 15-10-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του
τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ανυφαντή).
Ο κ. Χρήστος Πετράκης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου κατά σειρά θέματος της
ημερήσιας διάταξης και συμμετείχε στη συζήτηση και ψηφοφορία του 12 ου, 13ου, 14ου,
15ου, 16ου, 17ου, 18ου και 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4483/17 "Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και
κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις
εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας
καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων
δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά,
γαλακτοκομικά

προϊόντα

και

γλυκίσματα,

εφόσον

διαθέτουν

πάγκους

ή

τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και
κατηγορίας, γ) καντινών".
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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, μέσα σε εμπορικά κέντρα καθώς και στα
οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία
πωλούνται έτοιμα φαγητά.»
Προτείνεται για το 2022 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 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.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως για το Τέλος επί των
ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για
το Έτος 2022 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 διαθέτουν πάγκους ή
τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
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β) των οργανωμένων τμημάτων ετοίμων φαγητών των SUPΕR MARKΕTS,
γ) των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και
κατηγορίας και
δ) των καντινών.
Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου
Ανυφαντή)
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