
Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-11-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 55379/25-11-2022 

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα 

μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Σταυρέλης Νικόλαος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 



          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 740η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

αναπροσαρμογής ή μη δημοτικών τελών Δήμου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2023 και 

εφεξής: τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων στο Δήμο Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 

25-11-2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία 

έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προς 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Θέμα: << Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων στο Δήμο Κορινθίων>>. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη :  

• τις διατάξεις του άρθρο 245  του Ν. 4798/21 περί τελών υπερ ΟΤΑ, τροποποίηση του 
άρθρου 1 του ν. 339/1976. 

• Τις διατάξεις του ΦΕΚ 2375/07.06.2021 περί αναπροσαρμογής των τιμών ζωνών στο Δήμο 
Κορινθίων, με ισχύ από 01.01.2022 & εφεξής, 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1(ζ) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α' 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης, ως ισχύει, 

• τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 όπου η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, 

• τις αποφάσεις 415/2007, 596/2011, 24/1999, 30/1999 & 38/1999 περί επιβολής τελών επί 
των ακαθαρίστων εσόδων,  

• τις επιπλέον ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των επισκεπτών της περιοχής του Δήμου, 
αναφέρουμε τα εξής: 

 
1)  Για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ισχύει το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017 ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν. 4798/21: 

 Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976 (A΄136), όπως αντικαταστάθηκε με το 
εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (Α΄ 214), την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α΄ 
2), το εδάφιο α΄ του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017, 
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, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον 
διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης 



ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών και δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων 
καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με 
μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) …… για το έτος 2023 και 
εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή 
ποσό. 

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, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά 
κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, 
στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το 
ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). 

Στους δήμους και στις περιοχές τμήματα δήμων όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. 

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις 
παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων: 

α) ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυμίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού 
χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, 
σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και 
ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων 
ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. 
προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους. 

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών 
δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους 
λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α. 

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα στοιχεία, εισπράττεται δε 
από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό 
ταμείο.». 

2) Μετά τις διατάξεις της Υπ΄ αρίθμ. 57732/ΕΞ/2021(ΦΕΚ 2375/Β’/07.06.2021) περί 
αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού, στο Δήμο Κορινθίων, με ισχύ από 01.01.2022 & εφεξής, έχουν μπει 
σε αντικειμενικό προσδιορισμό, οι περιοχές (Άσσου, Κ. Άσσου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Αρχαίας 
Κορίνθου, Εξαμιλίων, Κάτω Εξαμίλια, 17 ζώνες Κορίνθου, Κεχριές, Ξυλοκέριζας, Σολομός, Αγ. 
Ιωάννης, Αθίκια, Αλαμάνος, Γαλατάκι, Κάτω Αλμυρή, Λουτρά Ωρ. Ελένης, Ρητό Βλασαίικα, 
Κατακάλι, Αγγελόκαστρο, Κόρφος, Σοφικό Πευκάλι, Σοφικό, Αγιονόρι, Αγ. Βασίλειος, Κλένια, 
Κουταλάς, Μαψός, Σπαθοβούνι, Στεφάνι & Χιλιομόδι), με αποτέλεσμα  η επιβολή του τέλους να 
γίνεται εκ του νόμου. Για τα τυχόν καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχές μη ενταγμένες σε 
αντικειμενικό προσδιορισμό η επιβολή του γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

4.Έως σήμερα με τις αποφάσεις 415/2007, 596/2011, 24/1999, 30/1999 & 38/1999 έχει επιβληθεί 
το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις 
περιοχές του Δήμου κορινθίων. 
6. Για τις λοιπές επιχειρήσεις- ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυμίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως σκαφών 



αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην 
παραλία, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, 
σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ποδηλάτων ισχύει 
η επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% σύμφωνα με την  υπ. αρ. 415/2007 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων μόνο για τις περιοχές Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, 
Ξυλοκέριζας και Σολομού 

Προτείνεται να ληφθεί ενιαία απόφαση προσαρμοσμένη στη σχετική νομοθεσία περί επιβολής τέλους 
επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, στο σύνολο 
των περιοχών του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, υπαγόμενες ή μη στο σύστημα  
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως ακολούθως: 

Α) ) Επιβάλλεται υπέρ του Δήμου 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. 

 

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, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά 
κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, 
στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το 
ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, 
καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα 
και τα καταστήματα αυτά για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό, που ίσχυε στη σχετική διάταξη. 

Β)Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις 
παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων: 

α) ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυμίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού 
χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, 
σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και 
ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων 
ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. 
προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.  

Ειδικότερα για τις κατηγορίες αυτές  η επιβολή του τέλους 0,5%, κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των 
αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται 
η περιοχή, λόγω των επισκεπτών, στο σύνολό της. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για 
την κάλυψη των δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το 
δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων, έργα αναπλάσεων, υποδομές σε παραλίες κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους. 

Παρακαλείσθε όπως λάβετε απόφαση σύμφωνα με τα ανωτέρω για το 2023 & εφεξής. 
 



  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για το 

έτος 2023 κι εφεξής, όσον αφορά τα τέλη που είναι υποχρεωτικά και επιβάλλονται από το νόμο, 

όπως αυτά ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω από 25-11-2022 σχετική εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, ενώ για εκείνα που δεν 

υποχρεωτικά από το νόμο, όπως είναι το τέλος που μπορεί να επιβληθεί με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου στις κατηγορίες είδη λαϊκής τέχνης, ενθύμια, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, είδη 

χειμερινών σπορ, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, τουριστικών προϊόντων, αναμνηστικών, προτείνει να 

μην εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή την επιβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι 

ελάχιστα τα ποσά, τα οποία θα υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία, είναι δύσκολη η διαχείρισή τους 

από την υπηρεσία και δεν αξίζει τον κόπο.  Αυτό χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κι η 

εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να μην επιβληθούν αυτά τα τέλη. 

    

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του 

Προέδρου, την από 25-11-2022 ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και 

όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

  Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη μη αναπροσαρμογή του τέλους επί 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 

2023 κι εφεξής, το οποίο θα εξακολουθήσει για το έτος 2023 κι εφεξής ως έχει κατά τη λήψη της 

παρούσης, σύμφωνα και με την από 25-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα: 

Επιβολή τέλους υπέρ του Δήμου Κορινθίων, στο σύνολο των περιοχών του Δήμου σε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες, υπαγόμενες ή μη στο σύστημα  αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων, 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. 

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, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά 

κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, 

στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 



Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το 

ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, 

καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα 

και τα καταστήματα αυτά για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό, που ίσχυε στη σχετική διάταξη. 

 

  Β.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη μη επιβολή τέλους για το έτος 2023 κι 

εφεξής επί ακαθαρίστων εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων: 

α) ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυμίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού 

χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, 

σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που 

χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και 

ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων 

ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. 

προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.  

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/740/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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