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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   434/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/30153/18.5.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 1.2: Εξέταση της αρ. πρωτ. 16309/14-3-2018 
αίτησης για το έτος 2018 του κ.ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Γεωργίου για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω 
εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του ξενοδοχείου που 
έχει μισθώσει «TIVOLI» αρ.πρωτ. 2/26428/2018   
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/26428/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Προσόδων, η οποία έχει ως εξής:   

 

Η επιχείρηση του κ. ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ξενοδοχείο 
TIVOLI που βρίσκεται στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητα 
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Καλλιθέας με το αρ. πρωτ.2/16309/14/3//2018 αιτείται την έγκριση 
πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας  για το 
έτος 2018 .      
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
�  Ο συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει 

των άρθρων 3 και 4 του Ν 3094/2003 διερευνώντας την αναφορά 
άλλης εταιρίας , για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής μονάδος ως 
εποχικής στο έγγραφο του αναφέρει, ότι η απόρριψη πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και η αιτιολογία να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και 
να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου.  

� Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου και του Συνηγόρου του Πολίτη, η Υπηρεσία μας 
έστειλε το αρ, πρωτ.2/17086/19/3/2018 έγγραφο στον κ. ΣΚΙΤΖΗ 
ΧΡΗΣΤΟ(ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ TIVOLI ) με το οποίο ζητούσε να προσκομίσει 
συγκεκριμένα στοιχεία φακέλου (αντίγραφο περιουσιακής 
κατάστασης (Ε9)   αντίγραφα θεωρημένων καταστάσεων μόνιμου 
και εποχιακού προσωπικού θεωρημένα από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, μηνιαία ισοζύγια εσόδων για τους μήνες Οκτώβριο, 
Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2017 και Ιανουάριο, Φεβρουαρίου    του 
2018 και μηνιαίους λογαριασμούς ΔΕΗ του έτους 2017 και τους 
τρέχων λογαριασμούς    του έτους   2018 εντός χρονικού 
διαστήματος δέκα πέντε ημερών  .      

� Με το υπ΄ αρ. 2/17094/19/3/2018 έγγραφο  μας ζητήσαμε για την 
αυτοψία και για τον έλεγχο του εμβαδού του εν λόγω ακινήτου. 
Κατόψεις της οικοδομικής άδειας με σφραγίδα της Πολεοδομίας, 
Τεχνική έκθεση μηχανικού με τα ορθά τετραγωνικά των εμβαδών 
(καθαρά - μικτά και τυχόν ρυθμίσεις) όλων των ορόφων και 
εγκαταστάσεων. Τυχόν υπαγωγές σε Νόμο των αυθαιρέτων 
συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα.    

      Τα οποία όμως τελικά δεν προσκόμισε στο σύνολο τους στον Δήμο 
μας . 

� Τα στοιχεία που διαθέτει ο δήμος όπως έχουν καταγραφεί από τον 
πρώην Καποδιστριακό Δήμο:  

� Το ξενοδοχείο TIVOLI  είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Σ & Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Α.Ε. και μισθώθηκε στον κ. ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.    

      Συνολικό εμβαδόν ξενοδοχείου 1418,00.μ. 
� Σύμφωνα με το λογαριασμό της ΔΕΗ  η επιχείρηση πληρώνει δημοτικά 

τέλη (ΔΤ) για 1418,00 τ.μ. πλασματικού εμβαδού και για Δημοτικό 
Φόρο (ΔΦ)= 0τ.μ. και για Τ.Α.Π.=0 τ.μ.  

                        
� Αξιοσημείωτο  προσοχής είναι  ότι πέρα από τα μηδενικά τέλη στο 

φόρο ηλεκτροδότησης (ΔΦ) και τέλος ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)  
δεν υπάρχει αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα των μη στεγασμένων 
χώρων, αν και σύμφωνα με  (ΣτΕ1569/90 ΔιΔικ 1991 σελ.1325) 
αναφέρεται  «Ως επιφάνεια υποκείμενη στο τέλος καθαριότητας 
λογίζεται προκειμένου για ηλεκτροδοτημένα ακίνητα, στεγασμένα ή 
μη, η συνολικά φωτιζόμενη από τη ΔΕΗ  επιφάνεια ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται για ωφέλιμο ή όχι χώρο». Συνυπολογίζονται συνεπώς και 
στο  εμβαδόν του ακινήτου, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι 
τοίχοι του κτιρίου ή  τα τυχόν τοιχία του ακάλυπτου χώρου 

� Με το υπ΄αρ. 2/18321/22/3/2018 έγγραφο μας προς την αρμόδια 
υπηρεσία του Προσόδων στην Δημοτική ενότητα  Καλλιθέας 
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ζητούσαμε να προβούν στον  υπολογισμό των τελών με μηδενικά 
τέλη . 

� Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων εις βάρος της εταιρίας 
Σ.&Μ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ Α.Ε η υπηρεσία έχει προβεί  στον υπολογισμό του 
Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από το έτος 2009 έως 2018 για 
εμβαδό 1715 τ.μ. στο ποσό του τέλους 2354,01€ στο ποσό του 
προστίμου 956,97€ συνολικά 3.310,98€ .Στον υπολογισμό του 
τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εις βάρος της ίδιας υπόχρεης 
εταιρίας  από το έτος 2009 έως το έτος 2018 το ποσό του τέλους 
2.217,61€ και ποσό προστίμου 2.901,68€ συνολικά 5.119,29€ . 
Σύνολο και για τα δύο τέλη μετά των προστίμων το ποσό των 
8.430,27€ .   

� Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 25/76 προσδιορίζονται οι 
κατηγορίες επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά, σε βιομηχανίες 
κινηματοθεάτρων και εποχιακών γενικά επιχειρήσεων, χωρίς να 
γίνεται μνεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις .   

� Η   εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. 78/19/12/2007 
αναφέρεται κατά προέκταση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι 
εγκύκλιοι δε, αποτελούν υποχρεωτικά κείμενα ερμηνείας και δεν 
αντικαθιστούν το Νόμο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υπερισχύει. 

� Στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν25/1975(ΦΕΚ  74 Α’ ), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.14 του 
άρθρου 9 του ν2509/1997,αντικαθίστανται ως εξής : «Ακίνητα  που 
δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται , ύστερα 
από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. απαλλάσσονται από την καταβολή 
δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά 
.»Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο οποίο αναφέρεται η αρ. πρωτ. 
2/14/3/2018 αίτηση του κ. ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για τη 
ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο TIVOLI  δεν προσκόμισε διακοπή του 
ρεύματος που να προκύπτει από βεβαίωση της ΔΕΗ  

� Σύμφωνα με την ισονομία και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης εάν 
γίνει δεκτό το αίτημα της εποχικότητας στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο 
θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να επαναπροσδιοριστούν τα 
τέλη και των υπολοίπων ξενοδοχείων κατά παράβαση νόμου, δηλαδή 
χωρίς προσκόμιση μη ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.  

� Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου παραμένει σε λειτουργία όλο 
το χρόνο , ανεξάρτητα της χρονικής περιόδου διάρκειας της 
τουριστικής περιόδου, επί του συγκεκριμένου ξενοδοχείου για το 
οποίο υποβλήθηκε η ως άνω αίτηση  

� Η συνήθης πρακτική αλλά και η κοινή εμπειρία και όπως είναι κοινώς 
γνωστό ότι ξενοδοχειακές μονάδες συνεχίζουν να λειτουργούν καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού κατά τη μη τουριστική περίοδο, 
κάνουν εργασίες αποκατάστασης-προετοιμασίας – λογιστήριο- κήποι, 
επισκευές ανακαινίσεις, βαφές κ.α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επ΄ 
αυτών η εταιρεία δεν προσκόμισε φορολογικά παραστατικά στοιχεία 
που να τεκμηριώνουν ότι δεν εκτελούνται ετησίως ως άνω συνήθεις 
ετήσιες εργασίες τη χειμερινή περίοδο .  

� Το ύψος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να είναι 
ανάλογο με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων 
εξυπηρετήσεων στους κατοίκους (παρ. 3 του άρθρου 25 του 
Ν2539/97), κατά συνέπεια της ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει 
αδικαιολόγητα, χωρίς ανταποδοτικότητα να επιβαρύνουμε τον απλό 
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πολίτη και λοιπές επιχειρήσεις , με αύξηση του τέλος καθαριότητας 
και Φωτισμού.  

 
        Ως εκ τούτου το αίτημα του κ. ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
σύμφωνα με το οποίο αιτείται τον χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής 
μονάδας TIVOLI ως εποχικής, επειδή υπό όλες τις παραπάνω παραμέτρους 
αιτιολογίας δεν υφίσταται εποχικότητα η οποία συναρτάται και εκ του 
νόμου και ως ουσιώδης όρος με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης με 
βεβαίωση της ΔΕΗ και τη μη εντεύθεν εκτέλεση λειτουργικών εργασιών 
που δεν είναι απαραίτητο μόνον να αφορούν τη ξενοδοχειακή –πελατειακή 
διαμονή, αλλά και την προετοιμασία για την παροχή αυτής, σε συνδυασμό 
και με το γεγονός ότι ο Δήμος συνεχίζει όλο το χρόνο να παρέχει 
κοινόχρηστες υπηρεσίες Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού υπέρ του 
ξενοδοχείου , τις οποίες αν απαλλαχτεί η επιχείρηση, θα επιβαρυνθούν 
άδικα και χωρίς ανταποδοτικότητα οι απλοί κάτοικοι –δημότες και λοιπές 
επιχειρήσεις- χρήστες.                         

 Η έκδοση της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν429/1976 και  της υπ΄ αρ 
78/19/12/2007 εγκυκλίου, είτε αποδέχεται την δηλωθείσα εποχιακή 
λειτουργία της επιχείρησης, είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα και είναι 
υποχρεωτική, δεδομένου ότι, με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται η βάση 
επιβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για την επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. Επίσης ο χαρακτήρας του επείγοντος στηρίζεται στην έκδοση 
απόφασης του Δ.Σ. εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 
 

Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος, θέτει 
υπόψη του Σώματος τις θέσεις του Δήμου Ρόδου για το θέμα της 
εποχικότητας ξενοδοχειακών μονάδων που έχει ως εξής: 

 
 «Βασική αρχή για τον υπολογισμό και επιβολή του Ενιαίου 
Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και φωτισμού, είναι η αρχή της 
ανταποδοτικότητας. Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και 
Φωτισμού (ΕΑΤ), είναι η ενοποίηση του τέλους καθαριότητας και του 
τέλους φωτισμού (που παλαιότερα ήταν χωριστά τέλη), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/89. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με 
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση 
των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και 
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες Δημοτικές ή 
Κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του 
συντελεστή του τέλους  και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 
τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76  (ΦΕΚ Α 235)  και του άρθ.  5 του ν. 
1080/80»).  Σύμφωνα και με τις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ 2623-24, 
3850/85 τα τέλη καθαριότητας, είναι ανταποδοτικά, δεδομένου ότι 
επιβάλλονται για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης και 
λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας 
και κατά συνέπεια η σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου, για τον καθορισμό των κατά κατηγορίες υπόχρεων 
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συντελεστών των τελών, πρέπει να αποβλέπει στην πραγματοποίηση 
εσόδων κατά βάση αναλόγων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα.   
 Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρέχεται 
από τον Δήμο όλο τον χρόνο και όχι μόνο σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Τα απορριμματοφόρα και οι σαρωτές προβαίνουν στον 
απαραίτητο καθαρισμό τόσο των κάδων όσο και των οδών μπροστά και 
περιμετρικά οποιασδήποτε επιχείρησης , είτε αυτή λειτουργεί εποχιακά είτε 
όχι, καθ’ολη την διάρκεια του έτους .  
 Άλλωστε , ανάμεσα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά 
υπάρχουν κάποιες που λειτουργούν σε ετήσια βάση αλλά και οικίες 
γεγονός που καθιστά αδύνατη την μη διέλευση των απορριμματοφόρων ή 
την μη χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

Οι εποχικά λειτουργούσες επιχειρήσεις και ειδικά οι ξενοδοχειακές 
μονάδες, στο διάστημα του χρόνου λειτουργίας τους επιβαρύνουν 
υπέρμετρα την καθαριότητα του νησιού. Είναι γεγονός ότι η παραγωγή 
απορριμμάτων στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου διπλασιάζεται.  
Συνεπώς κατά μέσο όρο επιβαρύνουν το Δήμο τουλάχιστον όσο μια 
επιχείρηση που λειτουργεί σε ετήσια βάση, ίσως και περισσότερο. 

 Μπορεί λοιπόν κατά τους χειμερινούς μήνες λογιστικά να 
αποτυπώνεται οικονομική και συναλλακτική αδράνεια , οι επιχειρήσεις 
όμως εξακολουθούν και μετά την απομάκρυνση των πελατών να εκτελούν 
εργασίες που σχετίζονται με την καθαριότητα , συντήρηση , φύλαξη των 
χώρων κ.α. Το αντίστοιχο βέβαια ισχύει και πριν την έναρξη λειτουργίας 
της τουριστικής μονάδας όπου οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την νέα 
σεζόν ανακαινίζοντας τους χώρους , καθαρίζοντας κ.λ.π. 

Είναι γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις και ο Δήμος βρίσκονται 
σε σχέση εξάρτησης, καθώς προκειμένου ένας προορισμός να είναι 
ελκυστικός και ανταγωνιστικός και να μπορεί να ανταπεξέλθει στους 
χιλιάδες των τουριστών που επισκέπτονται το νησί μέσα σε μικρά χρονικά 
διαστήματα , πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο προϋποθέσεων που 
περιλαμβάνουν δαπάνες για υπηρεσίες και έργα υποδομής και στήριξης του 
τουρισμού. Όλα αυτά δημιουργούνται, κατασκευάζονται, 
χρηματοδοτούνται , συντηρούνται και στηρίζονται από τον Δήμο.  
 Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολό  τους είναι 
αυτό που παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της 
τουριστικής οικονομίας , στην ελκυστικότητα του προορισμού , ώστε να 
προκαλέσει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους συσχετιζόμενους τομείς 
της εγχώριας οικονομίας. 
 Επίσης ο φωτισμός παρέχεται καθ’όλη την διάρκεια του έτους είτε 
λειτουργεί μια επιχείρηση είτε όχι, προσφέροντας έτσι και ένα επίπεδο 
ασφαλείας των επιχειρήσεων και της περιουσίας αυτών. 
 Τέλος , το κόστος των δαπανών που καταχωρούνται στους κωδικούς 
προϋπολογισμού του Δήμου είναι ιδιαίτερα υψηλό και αφορά τις 
μισθοδοσίες των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών, τις εργοδοτικές 
εισφορές τους , τα δικαιώματα της ΔΕΗ , τα ασφάλιστρα οχημάτων και 
γενικά κινητών ή ακινήτων που ανήκουν στις υπηρεσίες αυτές, 
συντηρήσεις , σέρβις και ανταλλακτικά αυτών. 

Η αποδοχή της «εποχικότητας», πρακτικά σημαίνει απώλεια εσόδων 
και συνεπώς διατάραξη της έννοιας της ανταποδοτικότητας που όμως δεν 
επιτρέπεται να διαταραχθεί. Η απώλεια εσόδων πρέπει να καλυφθεί και ο 
μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να αυξηθούν σημαντικά οι 
συντελεστές των τελών σε όλες τις κατηγορίες των υπόχρεων. Ο Δήμος 
λοιπόν, δεν πρόκειται και δεν επιτρέπεται να χάσει έσοδα, ωστόσο 
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καλούνται την ελάφρυνση των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά να 
την «επιδοτήσουν» στην ουσία όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως τα νοικοκυριά. 
Κι αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται ιδιαίτερα σύμφωνο με βασικές αρχές 
του δικαίου και του συντάγματος». 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο Α. 

Κωνσταντίνου απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.429/1976 και της 
υπ΄αριθ.78/19/12/2007 εγκυκλίου , του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα 

 
Απορρίπτει το υπ΄αριθ. πρωτ. 2/16309/2018 αίτημα του κ. ΣΚΙΤΖΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου μισθωτή του ξενοδοχείου «TIVOLI» που 
βρίσκεται στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας 
Καλλιθέας, σύμφωνα με το οποίο αιτείται τον χαρακτηρισμό της 
ξενοδοχειακής μονάδας ως εποχικής, επειδή υπό όλες τις παραπάνω 
παραμέτρους αιτιολογίας δεν υφίσταται εποχικότητα η οποία 
συναρτάται και εκ του νόμου και ως ουσιώδης όρος με τη διακοπή 
της ηλεκτροδότησης με βεβαίωση της ΔΕΗ και τη μη εντεύθεν 
εκτέλεση λειτουργικών εργασιών που δεν είναι απαραίτητο μόνον να 
αφορούν τη ξενοδοχειακή –πελατειακή διαμονή, αλλά και την 
προετοιμασία για την παροχή αυτής, σε συνδυασμό και με το 
γεγονός ότι ο Δήμος συνεχίζει όλο το χρόνο να παρέχει 
κοινόχρηστες υπηρεσίες Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού υπέρ του 
ξενοδοχείου , τις οποίες αν απαλλαχτεί η επιχείρηση, θα 
επιβαρυνθούν άδικα και χωρίς ανταποδοτικότητα οι απλοί κάτοικοι –
δημότες και λοιπές επιχειρήσεις- χρήστες. 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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