
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                               
  
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 16-06/12/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 

 Σήμερα, (06) έξι του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου, ύστερα από την υπ’ 

αριθμόν 3728-02/12/2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε 

σε κάθε σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν.3852/2010) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής 

Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2023. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.           1.Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ.                                

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος.                           2. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.             3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος. 

4. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.                                 4. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.                    . 

6.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ. 

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ. 

9. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 
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Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής 

Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2023. 

Αριθμός Απόφασης: 131/2022. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μαγουλάς Δημήτριος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Δ.Σ. τα 

κάτωθι: 

 Σύμφωνα με 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."  

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του 

Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της 

παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης 

των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η 

ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, 

όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) 

(ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007). 

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Λιβάνιο Στυλιανό, ο οποίος εισηγούμενος 

το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: 

Σας παραθέτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για τον καθορισμό του τέλους 

Διανομής Παρεπιδημούντων του Δήμου Σερίφου, βάσει της οποίας πάρθηκε η 227/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
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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 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 

ΑΔΑ: 9Τ4ΗΩ1Η-8ΛΔ



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). 

• 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. 
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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. 

     Στηριζόμενοι, στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπου ορίζει ότι «Η 

συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 

οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που 

τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης 

πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 

εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές 

ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.» . 

     Με την παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 γίνεται σαφές ότι όταν υπάρχουν 

εναλλακτικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της πρότασης της Ο.Ε) τίθενται σε 

ψηφοφορία και η πρόταση που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών  

θεωρείται η εγκεκριμένη πρόταση. Στην αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη 

η πρόταση με τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Οι λευκές καθώς και οι 

αρνητικές ψήφοι δεν συνυπολογίζονται στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες. 

    Στηριζόμενοι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/19 σε συνδυασμό με την παρ. 8 

του άρθρου 77 του Ν.4172/13 & την εγκύκλιο 108/2019 προκύπτει ότι η απόφαση της 

Ο.Ε τίθεται κανονικά σε ψηφοφορία και θεωρείται ως εγκεκριμένη άσχετα από το 

πλήθος των έγκυρων ψήφων που θα λάβει και άσχετα αν πληρείται η προϋπόθεση της 

απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών ( θυμίζουμε ότι έγκυρες 

θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από 

την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων). Οι λευκές καθώς και οι 

αρνητικές ψήφοι δεν λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν στην ψηφοφορία. διότι θεωρούνται 

μη έγκυρες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του 

την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, τις ισχύουσες διατάξεις 

νόμου, την υπ’ αριθμόν 234/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής 

των παρατάξεων και δεν υπήρξαν διαφωνίες 
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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 και καθορίστηκαν με την 227/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 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. 

• 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. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες  

 

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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