
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.: 227/2022

    

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του « Τέλους Διανομής 

Παρεπιδημούντων» 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). 

• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια μπαταριών 1.350,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 
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• 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 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.339/76, δικαιούχοι του τέλους 

διαμονής παρεπιδημούντων είναι: 

Α) Οι δήμοι μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν αυτοτελείς συνοικισμοί 

λουτροπόλεων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, κατοικίες κλπ.) διαρκούς ή εποχιακής 

λειτουργίας, για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης και λειτουργίας αναγνωρισμένων από το 

νόμο ιαματικών πηγών τουριστικού ή τοπικού ενδιαφέροντος. 

Β) Οι Δήμοι Αμαρουσίου, Γλυφάδας, Κηφισιάς, Παλαιού Φαλήρου, Χαϊδαρίου, Καλλιθέας, 

Χαλανδρίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (περιοχές Βούλας και Βουλιαγμένης), 

Ελληνικού-Αργυρούπολης (περιοχή Ελληνικού), Αγίου Δημητρίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, 

Μεταμορφώσεως, Πεντέλης και Φιλοθέης-Ψυχικού (περιοχή Φιλοθέης) της περιφέρειας της 

πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Δήμου Καλαμαριάς της περιφέρειας του πρώην 

Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Στις ανωτέρω κατηγορίες Δήμων, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από το νόμο (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 51311/22-6-1976). 

Γ) Οι Δήμοι που είναι νόμιμα χαρακτηρισμένοι ως λουτροπόλεις ή οργανωμένοι 

αρχαιολογικοί ή τουριστικοί τόποι ή τόποι θερινής διαμονής. Οι περιοχές της χώρας που 

χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί τόποι, ορίζονται από το ΠΔ 896/76 (ΦΕΚ 329/Α) και το 

άρθρο 2 του ΠΔ 664/77 (ΦΕΚ 222/Α). Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες κατηγορίες δικαιούχων 

Ο.Τ.Α, όπου η επιβολή του τέλους είναι υποχρεωτική, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τέλος 

διαμονής παρεπιδημούντων μπορεί να επιβάλλεται μόνον ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής 

κίνησης προκαλούνται σε βάρος του Δήμου δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού ή 
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προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση των σχετικών με την τουριστική 

κίνηση προβλημάτων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 51311/22-6-1976). Η απόφαση του συμβουλίου 

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1ζ 

του Ν.3852/10 (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012). 

Δ) Εκτός των Ο.Τ.Α που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.339/76, το τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων μπορεί να επιβάλλεται και από τους λοιπούς Δήμους της χώρας, ύστερα 

από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 1080/80), που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012). 

Για τη νόμιμη επιβολή του τέλους πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται στην απόφαση του 

Συμβουλίου, ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης προκαλούνται σε βάρος του 

Δήμου δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης έργων 

για την αντιμετώπιση των σχετικών με την τουριστική κίνηση προβλημάτων. Εάν δεν 

περιέχεται η συγκεκριμένη βεβαίωση στην απόφαση του συμβουλίου, η επιβολή του τέλους 

είναι παράνομη (ΣτΕ 2486/93 ΔιΔικ 1994 σελ. 1384, ΣτΕ 3389-90/87 ΝοΒ 1990 σελ. 740). 

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

Η απόφαση του Συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ισχύει από 1ης 

Ιανουαρίου του επομένου έτους, αν δε ληφθεί μετά το τέλος Ιουνίου, ισχύει από 1ης 

Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. 

Στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων υπόκεινται τα κύρια ή μη κύρια τουριστικά 

καταλύματα (κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν 4276/14), δηλαδή: 

• ........................... Τα ξενοδοχεία. 

• ........................... Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings). 
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• ........................... Οι ξενώνες. 

• ........................... Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. 

• ........................... Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα. 

Το ύψος του τέλους παρεπιδημούντων, εφόσον η διαμονή διαρκεί για χρονικό διάστημα 

μικρότερο του εξαμήνου, ορίζεται από το νόμο (από 1/1/2009) σε ποσοστό 0,5% στο 

μίσθωμα κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη 

κατασκήνωση (CAMPING) και στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε 

λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTEL, ΒUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων 

διαμερισμάτων) και κάθε κατηγορίας. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι εντός των χωρικών ορίων του Δήμου μας λειτουργούν 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.λ.π. και ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη 

εξοικονόμησης εσόδων, για την κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και εκτέλεσης έργων, με 

τα οποία θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αυξημένης 

τουριστικής κίνησης, κρίνουμε ως επιβεβλημένη την επιβολή του τέλους στις ανωτέρω 

κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου και 

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης, για την επιβολή του τέλους διαμονής 

παρεπιδημούντων. 

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

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον καθαρισμό του Τέλους Διανομής Παρεπιδημούντων οικονομικού έτους 2023, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3738-02/12/2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου Σερίφου, ως εξής: 

Στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων υπόκεινται τα κύρια ή μη κύρια τουριστικά 

καταλύματα (κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν 4276/14), δηλαδή: 

• ........................... Τα ξενοδοχεία. 

• ........................... Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings). 

• ........................... Οι ξενώνες. 

• ........................... Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. 
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• ........................... Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα. 

Το ύψος του τέλους παρεπιδημούντων, εφόσον η διαμονή διαρκεί για χρονικό διάστημα 

μικρότερο του εξαμήνου, ορίζεται από το νόμο (από 1/1/2009) σε ποσοστό 0,5% στο 

μίσθωμα κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη 

κατασκήνωση (CAMPING) και στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε 

λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTEL, ΒUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων 

διαμερισμάτων) και κάθε κατηγορίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 227/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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