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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. 21 της 16/11/2018 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 

Αριθμός απόφασης 
771/2018 
8ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων-Αίτημα κ. Ελευθερίου Δόλωμα. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 17.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Γεωργιάδης Β. Ιωάννης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 12/11/2018, που δόθηκε σε 
κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας (1)       
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος (1)(10)    4 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 5 Ζώας Σ. Γεώργιος (5)(7)         6 Καράλης Ι. Δημήτριος           
 7 Καραμανής Κ. Γεώργιος           8 Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος       
 9 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος          10 Λαμπρινούδης Γ. Νικόλαος (2)   

 11 Λυμπέρης Φ. Νεκτάριος           12 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος          
 13 Νεαμονίτης Ν. Παντελής          14 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος (8)   
 15 Ποταμούση Η. Παρασκευή          16 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 17 Τζιώτης Γ. Απόστολος            18 Τσάκος Σ. Γεώργιος             
 19 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος (6)(8)      20 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (8)  
 21 Αποστολίδης Ε. Παντελής (2)(4)  22 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (4)     
 23 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος           24 Καμπούρης Ι. Στυλιανός         
 25 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (4)           26 Λιγνός Ε. Γεώργιος (9)         
 27 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (3)(4)     28 Μυριαγκός Π. Βασίλειος         
 29 Νύκτας Α. Νικόλαος (1)          30 Στεφάνου Σ. Παντελής (1)       
 31 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             32 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                 

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

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία          
 3 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          4 Παππής Ν. Παναγιώτης           
 5 Συριώδης Γ. Σωκράτης            6 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος           
 7 Τσατσαρώνης Δ. Θεόδωρος         8 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ            
 9 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα             

Ακολούθως 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 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (25 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο έως 9ο, 13ο έως 
26ο, 31ο, 32ο, 35ο, 37ο έως 40ο, 27ο, 33ο, 34ο, 36ο, 10ο, 11ο, 41ο, 12ο, 28ο έως 30ο.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης 1ου θέματος των εκτός ημερήσιας Διάταξης 
(3)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης 2ου θέματος των εκτός ημερήσιας Διάταξης 
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(4)   Αναχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και πριν την ψήφιση 
του.  
(5)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του 2ου και 3ου θέματος της ημερήσιας Διάταξης.  
(6)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 6ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(9)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 17ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(10)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 32ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
Τέθηκαν προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης -2- θέματα , τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης και μετά τις ενημερώσεις που έκανε προς το Σώμα ο κ. Δήμαρχος.  
Θέματα εκτός Η.Δ.  
1. Λήψη νέας απόφασης σε συνέχεια της 754/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μη επέκτασης της 
σύμβασης παραχώρησης της ΒΙΑΛ.  
2. Πρόταση της ΛΑ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος υπέρ της μη αύξησης του Φ.Π.Α.  
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι ,  
Για το 1ο θέμα: Πρέπει να απαντηθεί άμεσα η αριθ. 5937/12-11-2018 επιστολή του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, κ. Δημήτρη Βίτσα.  
Για το 2ο θέμα: Η έκδοση ψηφίσματος και οι ενέργειες προς την Κεντρική Κυβέρνηση πρέπει να γίνουν άμεσα, 
πριν τη λήξη του έτους. 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
IA.Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων-Αίτημα κ. Ελευθερίου Δόλωμα. 

Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών κατατέθηκε η αριθ.πρωτ. 35441//8-11-2018 εισήγηση σχετικά με 
την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων 
ΣΧΕΤΙΚΟ: α) Η με ΑΠ: 30927/2-10-2018 αίτηση του κ. Δόλωμα Ελευθερίου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. 
Δέσποινας Ψώρρα.  
β) Η υπ' αριθμ. 153/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4483/2017 "Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος" στην παρ. 1 αναφέρεται: Στους δήμους στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου.  
Στην ανωτέρω σχετική αίτηση του, ο κ. Δόλωμας Ελευθέριος, ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης 
"ΧΑΡΑΜΑ" , όπως αυτή κοινοποιήθηκε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. 
Δέσποινας Ψώρρα, αιτείται:  
α) την πλήρη απαλλαγή της επιχείρησής του από την καταβολή δημοτικού τέλους επικαλούμενος το αρ.62 του Ν. 
4483/2017.  
β) ή το ποσοστό του τέλους που οφείλει η επιχείρησή του να κατέλθει στο ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων της.  
γ) την εξέταση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο και την έκδοση απόφασης με αναδρομική ισχύ από τη 
δημοσίευση του Ν.4483 τον Ιούλιο του 2017.  
Σας γνωρίζουμε ότι η Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου αριθμ. 153/2013 ενοποίησε τις αποφάσεις όλων των 
πρώην Δήμων της Χίου και επέβαλλε για το σύνολο του ενιαίου δήμου Χίου, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων σε ποσοστό 5% στα νυχτερινά κέντρα ,αίθουσες 
χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα ,καφωδεία ,κέντρα διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές 
ταβέρνες κλπ) και χορευτικά κέντρα με μουσική.  
Η ανωτέρω απόφαση δεν έχει ανακληθεί.  
Διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση στη Νομική Υπηρεσία ώστε να εξεταστεί το νομικό σκέλος της αίτησης.  
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες>. 
Από τη Νομική Υπηρεσία κατατέθηκε για το ως άνω θέμα η αριθ.πρωτ. 35441/8-11-2018 εισήγηση ως εξής:  
<Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 30927/10-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Α. Νομικές διατάξεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017 με τίτλο "Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος" 
1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976 (ΑΊ36), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β' του 
άρθρου 3 του ν. 658/1977 (A' 214), την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α' 2) και το εδάφιο α' του 
άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α' 244), αντικαθίσταται ως εξής:  
"β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, 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, 
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γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και 
μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών.  
Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, 
κέντρα διασκέδασης 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 να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε τμήμα δήμου 
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό 
εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι του παρόντος άρθρου.  
2. Η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 καταργείται.  
Στην αιτιολονική έκθεση του ως άνω νόμου για τις τροποποιήσει του άρθρου 62 εκτίθενται τα εξής:  
Με την εν λόγω διάταξη τροποποιείται η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) 
αναφορικά με το επιβαλλόμενο, υπέρ των δήμων, τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ. Υ. Ε.).  
Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί να κωδικοποιήσει το πλαίσιο επιβολής του τέλους αυτού, ενόψει και της σχετικής 
πολυνομίας, ενσωματώνοντας και αποτυπώνοντας την ήδη συντελεσθείσα προσαρμογή στο ποσοστό του τέλους 
ακαθαρίστων εσόδων με την διάταξη του αρ. 23 παρ. 2 του ν. 3756/2009. Ακολούθως καταργείται η διάταξη του 
άρθρου 20 του ν. 2539/1976 (A' 244) καθώς οι εκεί αναφερόμενες ρυθμίσεις ενσωματώνονται πλέον στην 
περίπτωση β' του άρθρου 1 του ν. 339/1976, ο οποίος είναι και ο νόμος στον οποίο αρχικά προβλέφθηκε η 
επιβολή του εν λόγω τέλους.  
Συγκεκριμένα, λοιπόν, στις περιπτώσεις που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 
ακινήτων το τέλος ορίζεται, όπως εξάλλου ίσχυε μέχρι τώρα, απευθείας από το νόμο.  
Για δε τιc πεοιπτώσεκ Ο.Τ.Α. a' βαθυού όπου δεν ισχύει το σύστηυα αντικειυενικού ποοσδιοοισυού we αξίας των 
ακινήτων, το τέλoc δύναται να επιβάλλεται με απόφαση του δηυοτικού συυβουλίου, στο πλαίσιο της 
συνταγματικά καταοχυρωμένης οικονομικής τους αυτοτέλειας (άρθρο 102 παρ. 4 Συντάγματος).  
Τέλος, αποσαφηνίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν την επιβολή του τέλους των ακαθαρίστων 
εσόδων, ο τρόπος υπολογισμού του έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις ή αμφισβητήσεις 
αναφορικά με την προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.  
Ο διαχωρισμός των εισοδημάτων που προκύπτουν από διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνεται άλλωστε και στο συμπέρασμα της σχετικής υπ αριθμ. 99/2016 ατομικής Γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  
Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται, εξάλλου, αναγκαία δεδομένης της τροποποίησης που επήλθε στα 
αναφερόμενα επί των αδειών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στοιχεία βάσει της νέας 
Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (βι 2718) αλλά και του νέου πλαισίου λειτουργίας των 
καταστημάτων αυτών, κατ' εφαρμογή του ν. 4442/2016 (Α' 230). Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη διάταξη 
αποσκοπεί στην προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στη διαμορφωθείσα πραγματική συνθήκη λειτουργίας 
των επιχειρήσεων που υπόκεινται στο εν λόγω τέλος. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείται η αύξηση των εσόδων 
των δήμων, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάγκη για ορθολογική και αναλογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών 
κέντρων υγειονομικού ενδιαφέροντος". 
Β. Απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται από το Τμήμα Εσόδων σχετικά με την αίτηση του κ.Δόλωμα:  
1)   Η προδιαληφθείσα εξουσιοδοτική διάταξη, επιτρέπει στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο Δήμου ή 
Κοινότητας, που στην περιφέρεια της δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των 
ακινήτων, την επιβολή του τέλους στις απαριθμούμενες στο νόμο κατηγορίες καταστημάτων και επιχειρήσεων 
στα όρια της περιφέρειάς τους και μόνο, εκεί, δηλαδή, που έχει κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης 
δικαιοδοσία, περαιτέρω δε, η αυτή εξουσιοδοτική διάταξη δεν υποχρεώνει, αλλά παρέχει την ευχέρεια στον 
οικείο οργανισμό να κρίνει, κατά νόμιμο τρόπο, σε ποιες επιχειρήσεις θα επιβάλλει το τέλος αυτό για το τμήμα 
του Δήμου που δεν εντάσσονται στον αντικειμενικό προσδιορισμό, δυνάμενος βέβαια να μην το επιβάλει, αν ο 
οργανισμός θεωρήσει τούτο σκόπιμο (πρβλ, ΣτΕ 2817/2000). Εξάλλου ως έχει κριθεί (βλ. ΣΕ 1654/64, Ολομ., 
2626/80, 3247/92 πρβλ. και ΣΕ 3990/87), προκειμένου περί φόρου που επιβάλλεται υπέρ οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως, με πρωτοβουλία των διοικήσεων των οργανισμών αυτών και για την αντιμετώπιση τοπικών 
αναγκών, η διάταξη του άρθρου 78 παρ. 4 του Συντ. δεν αποκλείει, αφού προβλεφθούν με τυπικό νόμο τα της 
επιβολής του φόρου κατά την διάταξη αυτή, να δοθεί, περαιτέρω, εξουσιοδότηση στη διοίκηση του οργανισμού 
να κρίνει ως προς τη σκοπιμότητα της επιβολής του φόρου αυτού, μέσα στα όρια που καθορίζει ο νόμος, ύστερα 
από εκτίμηση των ειδικών τοπικών συνθηκών. Συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέοεια του ΔΣ αν θα επιβάλλει 
τέλος σε επιχειρήσεις που εντάσσονται σε περιοχές EKTOΣ αντικειμενικού προσδιορισμού.  
2)   Από την γραμματική διατύπωση της ως άνω διατάξεως, όπως τίθεται για τις περιοχές που δεν ισχύει το 
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, δεν προκύπτει ρητή διατύπωση του ποσοστού επί τη βάση του 
οποίου καθορίζεται το εν λόγω τέλος, όπως γίνεται ρητώς στα προηγούμενα εδάφια που αφορά τις εντός 
αντικειμενικού προσδιορισμού περιοχές συντελεστή. Τούτο δύναται να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι 
σκοπός του νομοθέτη ήταν να αφήσει την δυνατότητα στη διοίκηση του οργανισμού να ορίσει το ποσοστό 
επιβολής. Τα άκρα νόμιμα όρια εντός των οποίων πρέπει να ασκείται η διακριτική ευχέρεια καθορίζονται από 
ορισμένες γενικές αρχές συνταγματικής περιωπής. Πρόκειται για τις αρχές της ισότητας, υπό την έννοια της ίσης 
κρίσης ομοειδών νομικών και πραγματικών καταστάσεων, της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι το επαχθές 
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μέτρο που επιβάλλεται με τη διοικητική πράξη πρέπει να είναι πρόσφορο, αναγκαίο και ανάλογο προς το 
εξυπηρετούμενο δημόσιο συμφέρον ή ιδιωτικό προστατευόμενο αγαθό, στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου με τον 
νόμο σκοπού. Συνεπώς το ΔΣ, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αρχών μπορεί να προσδιορίσει το ποσοστό 
του συντελεστή επί τη βάσει του οποίου θα επιβάλλεται το τέλος σε επιχειρήσεις εκτός αντικειμενικού 
προσδιορισμού εφόσον βέβαια αποφασιστεί η επιβολή του.  
3)   Η απόφαση η οποία θα ληφθεί από το ΔΣ θα είναι κανονιστικού περιεχομένου και θα αφορά το σύνολο των 
επιχειρήσεων που αφορούν περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμογή το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού και όχι εξατομικευμένη. Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, 
κανονιστικές ή ατομικές, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να 
ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσής τους, εκτός εάν: α) τούτο ρητά επιτρέπεται ή 
σαφώς προκύπτει από διάταξη νόμου, β) η Διοίκηση εκδίδει πράξη προκειμένου να συμμορφωθεί με δικαστική 
απόφαση, γ) ανακαλείται παράνομη διοικητική πράξη ή, τέλος, δ) ο χρόνος αναδρομικής ισχύος της πράξης 
κρίνεται εύλογος, αναλόγως των περιστάσεων της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης, (βλ. Πρακτ. Ολ.Ελ.Συν. 
24ης Γεν. Συν./30.5.1983, πράξεις IV Τμ. Ελ.Συν. 2/2004, 23/2003, 54,55/1996). ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 87/06.  
Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, δύναται να εκδοθεί νεότερη απόφαση ΔΣ (πέραν της 153/2013), που να καθορίζει 
την επιβολή ή μη τέλους και το ποσοστό αυτού σε επιχειρήσεις (ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις που τάσσει ο 
νόμος) σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Τυχόν αναδρομική ισχύς ως περιγράφεται ανωτέρω 
στην περ. δ, θα μπορούσε πιθανά να δοθεί, όμως η απόφαση του ΔΣ θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη για 
το εύλογο του χρόνου της αναδρομικής ισχύος της πράξης, αναλόγως των περιστάσεων της εξεταζόμενης 
περίπτωσης, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί σε έλεγχο νομιμότητας από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.>.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη του:  
α) Την αριθ. πρωτ. 30927/2-10-2018 αίτηση του κ. Δόλωμα Ελευθερίου 
β) Την αριθ. 35441//8-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης ΟΙκονομικών Υπηρεσιών 
γ) Την αριθ.  35441/8-11-2018 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας 
δ)Την αριθ. 153/2013 απόφασή του, ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΗΝ-0Γ6, Νόμιμη 17497/789/23-5-2013 
δ) Τις διατάξεις των Ν. 4483/2017, 3852/2010 και 3463/2006 
ε) Την αριθ. 812/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ Ψ7ΨΗΩΗΝ-Ξ67, με την οποία:  

1) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, αίθουσες χορού και 
άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες κλπ. και χορευτικά κέντρα με 
μουσική), τα οποία βρίσκονται σε περιοχή που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, σε ποσοστό 0,5%, και 

2) Εγκρίνει όπως το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύος της παρούσας απόφασης επανέλθει σε 
μεταγενέστερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
στ) Τη γενομένη συζήτηση επί του θέματος 

Αποφάσισε ομόφωνα 
Ψήφισαν -24- δημορικοί σύμβουλοι-απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των -41- μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
 

Τροποποιεί την αριθ.  153/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Νόμιμη 17497/789/23-5-2013:  
Εγκρίνει την επιβολή τέλους 0,5%  επί των ακαθαρίστων εσόδων των νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού 

και άλλων καταστημάτων με ποτά και θεάματα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης, (νάιτ κλαμπ, κοσμικές 
ταβέρνες κτλ ) και χορευτικών κέντρων με μουσική που δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες δεν έχει 
εφαρμογή το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.  

Για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύος της παρούσας απόφασης το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει 
σε επόμενη συνεδρίαση του.  

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με το ειδικό αποδεικτικό 
δημοσίευσης και την αριθ. 812/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
(Τμήμα Εσόδων) και στη Νομική Υπηρεσία.  

Να δημοσιευτεί στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 771/2018 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 22/11/2018 

Η επί των πρακτικών 
 

Μπελέγρη Αριάδνη 
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