Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.07 00:04:02
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω79ΘΩ95-2ΤΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020
Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 169/2020
Περίληψη
«Λήψη απόφασης για καθορισμό για καθορισμό του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 2021».
Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ.
Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’
87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ
167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .
Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι
κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
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Καγγελίδης Ιωάννης
Καραμπακάλης Δημήτριος
Μουστάκα Μαρία
Μπερμπερίδης Αθανάσιος
Χαριτωνίδης Ιωάννης
Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ.
Χορόζογλου Παρθένα
Δαλακάκης Δημήτριος
Ζεκερίδης Χαράλαμπος
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ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος
Κρικοπούλου – Πατιά Κων.
Κρυωνίδης Βασίλειος
Μουλιστάνος Αθανάσιος
Στάντζιος Πασχάλης
Παπαζώτου Κυριακή
Δολαπτσή Ηλιάνα
ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π.
Λουλούδης Ιωάννης
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Φυρινίδης Ευστάθιος
Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης
Παπαδόπουλος Παρασκευάς
Κιτσουκάκης Ιωάννης
Χαλκίδης Χαράλαμπος
Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
Εμμανουηλίδου Νικολέτα
Γεωργιάδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ.
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.
Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.
Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την
υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο πρόχειρων πρακτικών
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιαςΑΔΑ:
διάταξης
σχετικό με
την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. 198/2020 απόφαση –
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
«…Περίληψη
«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 2021».
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ.
11424/16-10-2020 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους που είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018)
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν
παρόντες 5 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ
ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Παρών στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος Λουλούδης Ιωάννης στη
θέση του τακτικού μέλους Παπαζώτου Κυριακή.
Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την
τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 11392/16-10-2020 εισήγηση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία προτείνεται η επικαιροποίηση
της αριθμ. 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό
του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2020, προκειμένου
να ισχύσει το ίδιο και για το έτος 2021.
Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την 246/2019 απόφαση,
σύμφωνα με την οποία, το Δημοτικό Συμβούλιο:
«(…)Εγκρίνει την επικαιροποίησης της 344/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ήτοι, και καθορίζει το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης,
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97, σε 0,5% και 5%, για το έτος
2020.
Στις περιοχές του Δήμου που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων να μην γίνεται η είσπραξη του τέλους (…)»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου
να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπωςΑΔΑ:
αυτό αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4735/2020.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019)
4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11392/16-10-2020 εισήγηση.
5. Τις διατάξεις άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 23 του N. 3756/09 σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται υπέρ των δήμων
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. Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες
χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα
διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική.
Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 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 συμβουλίου
6. Την 246/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Την επικαιροποίηση της 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β) Τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης,
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97, σε 0,5% και 5%, για το έτος
2021 και εφεξής.
Στις περιοχές του Δήμου που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
της αξίας των ακινήτων να μην γίνεται η είσπραξη του τέλους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/20-10-2020…»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό
τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
Α΄93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010):
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησηςπρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).
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6. Τις διατάξεις άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε
την παρ. 2 του
άρθρου 23 του N. 3756/09 σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται υπέρ των
δήμων 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. Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα,
αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα
διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με
μουσική. Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
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 συμβουλίου
7. Την 246/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την αριθμ. 117/90814/19-12-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εσόδων της
Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Την ανωτέρω απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την επικαιροποίηση της 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β) Τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης,
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97, σε 0,5% και 5%, για το έτος
2021 και εφεξής.
Στις περιοχές του Δήμου που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων να μην γίνεται η είσπραξη του τέλους.
Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος,
Στάντζιος (7) ψήφισαν κατά ισχυριζόμενοι ότι σε αυτές τις εποχές κρίσης οι εν λόγω
υψηλές τιμές είναι σκανδαλώδεις.
Η κα Μιχαηλίδου (1) δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος.
Οι ανωτέρω ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως
να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, άκυρες και δεν
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να
εγκριθεί η πρόταση, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 169/04-11-2020.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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