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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθμ. 9 της 21/03/2013 συνεδριάσεως του Δημ.Συμβουλίου Χίου 

Αριθμός απόφασης 
153/2013 

30ο θέμα Η.Δ. 
Περίληψη απόφασης 

Ενοποίηση αποφάσεων περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς»Π.Ε.Χίου σήμερα την 21η Μαρτίου 2013 ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο 
οποίο προήδρευσε ο κ. Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  
με ημερομηνία 15/03/2013, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 
41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καμπούρης Ι. Στυλιανός          2 Στεφάνου Παντελής              
 3 Μούνδρος Νικόλαος               4 Νύκτας Νικόλαος                
 5 Γιαννάρας Μικές                 6 Λαμπρινούδης Παντελής          
 7 Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά           8 Θλιβίτου Αθηνά                 
 9 Μυριαγκός  Βασίλειος            10 Ντομάτας Ισίδωρος              

 11 Φαρατζής Στέφανος               12 Καλαγκιάς Αντώνιος             
 13 Σουρέλας Σταμάτιος              14 Μαρτάκης Νικόλαος              
 15 Κλεισσάς Κ. Ηλίας               16 Χρίτης Γεώργιος                
 17 Μάντικας Δημήτριος              18 Φυτούσης Μιχαήλ                
 19 Φλάμος Πέτρος                   20 Ρισκάκης Πέτρος                
 21 Λιγνός Γεώργιος                 22 Βεϊογλάνης Ευστράτιος          
 23 Ξυδιάς Παντελής                 24 Χαλλιορής Ιωάννης              
 25 Κατσιά-Καλλέργη Ελευθερία       26 Μιχαηλίδης Σταύρος             
 27 Ατσάλης Ευάγγελος               28 Μισετζής Ιωάννης               
 29 Πατούνας Ιωάννης                30 Μερούσης Χριστόφορος           
 31 Στείρος Πολύδωρος               32 Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά      
 33 Καλλίκης Ιωάννης                34 Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)     
 35 Σκούφαλος Μάρκος                36 Κωστάλα Κλεάνθη                
 37 Βαρβάκης Σταύρος                38 Αμπαζή Στυλιανή                     

    
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Κοντούδης Μιχαήλ                2 Αποστολίδης Παντελής           
 3 Στρουμπής Ευστράτιος             

Aκολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
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Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις 
Τέθηκαν -4- θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης 
μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:  
1. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου". 
2. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο μας, για χρήση ακινήτου που βρίσκεται στη θέση 
"ΜΑΔΟΝΙ" δημ. Διαμερίσματος Χαλκειούς δημ.Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου, όπου θα 
γίνεται η δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να 
μεταφερθούν από τον ανάδοχο στον προβλεπόμενο προορισμό.  
3. Εργασίες συντήρησης δεξαμενών πυρόσβεσης.  
4. Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών κρουνών.  
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι τα ανωτέρω έργα πρέπει να γίνουν 
κατεπειγόντως αφού πρόκειται για έργα αντιπλημμυρικά που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από 
την έλευση του ερχόμενου χειμώνα και για εργασίες πυροσβεστικής προστασίας που πρέπει να 
ολοκληρωθούν πριν την έλευση του καλοκαιριού.  
Επίσης κατεπείγον θεωρείται και το 2ο θέμα διότι για να ξεκινήσει η ανακύκλωση πρέπει να 
υπάρξει χώρος για την δεματοποίηση και την αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών, ο χώρος 
αυτός αναζητείτο από καιρό και τώρα που βρέθηκε πρέπει να γίνει η αποδοχή του.  
Οι κ.κ.Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά και Στεφάνου Παντελής ήταν απόντες στο 2ο θέμα Ε.Η.Δ.  
Ο κ.Μισετζής αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
Οι κ.κ. Μερούσης,Στείρος,Ατσάλης,Πατούνας και Μάντικας προσήλθαν κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 1ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
Ο κ. Στεφάνου ήταν απών στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
Η κ. Αμπαζή προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
Ο κ. Πατούνας αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
Ο κ. Λαμπρινούδης προσήλθε στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
Η κ. Σεττάκη και ο κ. Χρίτης αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης.  
Ο κ. Μυριαγκός αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
Ο κ. Βαρβάκης αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 25ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
Ο κ. Γιαννάρας αποχώρησε πριν την ψήφιση του 30ου θέματος.  
Ο κ. Ατσάλης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 36ου θέματος. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
ΛΣΤ.Ενοποίηση αποφάσεων περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του συμβουλίου η 192/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δ. Χίου η οποία στο αποφασιστικό μέρος της ομόφωνα 
Α) Εγκρίνει την "ενοποίηση" των αποφάσεων όλων των πρώην Δήμων της νήσου Χίου, με τις 
οποίες επιβάλλεται,  
1) τέλος σε ποσοστό  0,5%  επί των ακαθαρίστων εσόδων 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 
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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, σε μία ενιαία 
απόφαση που θα έχει εφαρμογή σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χίου και 
2) τέλος σε ποσοστό  5%  στα  νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά 
και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες κτλ ) και χορευτικά 
κέντρα με μουσική.  
Β) Εγκρίνει την επιβολή τέλους σε ποσοστό 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων των:  
1α) 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,  
1β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,  
1γ) καντινών 
1δ) 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 και 
2) τέλος σε ποσοστό  5%  στα  νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά 
και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες κτλ ) και χορευτικά 
κέντρα με μουσική.  
που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Χίου.  
Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 192/2013 απόφαση 
της Ο.Ε, τις διατάξεις Ν. 2359/97 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3756/09  καθώς 
και τις διατάξεις των  Ν.3863/2006 και 3852/2010 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Αποδέχεται την αριθ.192/2013 απόφαση-εισγγηση της Οικονομικής Επιτροπής και 
Α) Εγκρίνει την "ενοποίηση" των αποφάσεων όλων των πρώην Δήμων της νήσου Χίου, με τις 
οποίες επιβάλλεται,  
1) τέλος σε ποσοστό  0,5%  επί των ακαθαρίστων εσόδων 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, σε μία ενιαία 
απόφαση που θα έχει εφαρμογή σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χίου και 
2) τέλος σε ποσοστό  5%  στα  νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά 
και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες κτλ ) και χορευτικά 
κέντρα με μουσική.  
Β) Εγκρίνει την επιβολή τέλους σε ποσοστό 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων των:  
1α) 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,  
1β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,  
1γ) καντινών 
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1δ) 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 και 
2) τέλος σε ποσοστό  5%  στα  νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά 
και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες κτλ ) και χορευτικά 
κέντρα με μουσική που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Χίου.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στη Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σετον 
τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου κατά το πλήρες κείμενο της. 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 153/2013 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 03/04/2013 
Η επί των πρακτικών 

 
Νίκη Κούτσουρα 
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