
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.:226/2022 

        

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της 17 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του « Τέλους επι των 

Ακαθάριστων Εσόδων» για το  οικονομικό έτος 2023». 

 

Στη Σέριφο σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3730-02/12/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

      2. Ράμπιας Σάββας, μέλος           

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

                    

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων, ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια πινακίδων σήμανσης (ΚΑ 70.6699.002). 
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• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια μπαταριών 1.350,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης στο Δήμο Σερίφου» συνολικού 

προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την έγκριση των τεχνικών όρων της μελέτης της υπηρεσίας 

του Δήμου Σερίφου. 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την 

παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων 

και εισφορών πραγματοποιείται, σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής 

και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους 

επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 

ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε 

σχετικό στοιχείο.  

Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 

παρόντων. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1080/80 ορίζεται το τέλος στα 

ακαθάριστα έσοδα των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.339/1976, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.658/1977 και μπορεί να επιβληθεί για λογαριασμό 

οποιουδήποτε Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα χωρίς τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. Α’ 

του Ν.339/1976. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 62 του Ν.4483/17, οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων 

εσόδων, στους ΟΤΑ που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των 

αξιών και η επιβολή του τέλους είναι υποχρεωτική από το νόμο, είναι οι εξής: 

− Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων: 

• κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε 
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πακέτο φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 

γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, 

• ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, 

• καντινών, 

• κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω 

περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε 

λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, 

• καταστήματων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά 

κέντρα (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17), 

• οργανωμένων τμημάτων των SUPER MARKETS και των πολυκαταστημάτων, 

στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17). 

 

− Ποσοστό τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων: 

• των νυκτερινών κέντρων-κέντρων διασκέδασης, αιθουσών χορού και άλλων 

καταστημάτων με ποτά και μουσικό πρόγραμμα, 

Κατ’ εξαίρεση, στα ακαθάριστα έσοδα των ετών 2021 και 2022 των 

επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας (νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού 

και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και 

χορευτικών κέντρων με μουσική) επιβαλλόταν τέλος σε ποσοστό 0,5%, το οποίο 

ετησίως δεν μπορούσε να υπολείπεται του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ 

(3.000€). 

Από το έτος 2023 και εφεξής, το ύψος του τέλους επανέρχεται στο 

ποσοστό 5%, χωρίς ελάχιστο ετήσιο ποσό. 

Στους Δήμους, στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει εν όλω ή εν μέρει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος μπορεί 

να επιβάλλεται (προαιρετικά) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποφάσεις 

για την επιβολή του τέλους που είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 

του Ν.2539/97, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ανεξαρτήτως αν ισχύει ή όχι το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού 

της αξίας των ακινήτων, το τέλος 0,5% μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 

• καταστήματα τουριστικών ειδών, 

• καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, 

• καταστήματα ενθυμίων και δώρων, 

• καταστήματα ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και 

ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ) και παρόχων ΕΠΗΟ προς 

κοινή χρήση. 

• καταστήματα ενοικίασης σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων 

ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, 

• καταστήματα πώλησης ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους 

λουόμενους, 

• καταστήματα πώλησης ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας», 

• σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων. 

Ακόμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 39704-06/12/2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών από το ανωτέρω τέλος δεν εξαιρούνται τα καταστήματα που 
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λειτουργούν στη χερσαία ζώνη λιμένος και βρίσκονται εντός της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τα ανωτέρω, κρίνουμε ως επιβεβλημένη την 

επιβολή του τέλους σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 

απόφασης, για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

Η οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον καθορισμό του τέλους επι των Ακαθάριστών Εσόδων οικονομικού έτους 2023, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3737-02/12/2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου Σερίφου, όπως καθορίστηκε με τη 226/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Σερίφου ως εξής: 

− Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων: 

• 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, 

• ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και 

κατηγορίας, 

• καντινών, 

• κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω 

περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε 

λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, 

• καταστήματων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε 

εμπορικά κέντρα (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17), 

• οργανωμένων τμημάτων των SUPER MARKETS και των 

πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά (προστ. με το 

άρθρο 62 του Ν.4483/17). 

 

− Ποσοστό τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων: 

• των νυκτερινών κέντρων-κέντρων διασκέδασης, αιθουσών χορού και 

άλλων καταστημάτων με ποτά και μουσικό πρόγραμμα, 

Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων: 

• καταστήματα τουριστικών ειδών, 

• καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, 
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• καταστήματα ενθυμίων και δώρων, 

• καταστήματα ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και 

ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ) και παρόχων 

ΕΠΗΟ προς κοινή χρήση. 

• καταστήματα ενοικίασης σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, 

θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην 

παραλία, 

• καταστήματα πώλησης ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από 

τους λουόμενους, 

• καταστήματα πώλησης ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας», 

• σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων. 

Ακόμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 39704-06/12/2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών από το ανωτέρω τέλος δεν εξαιρούνται τα καταστήματα που 

λειτουργούν στη χερσαία ζώνη λιμένος και βρίσκονται εντός της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου.         

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 226/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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