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ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, η οποία 

λόγω ηων καηεπειγόνηων μέηρων ποσ έτοσν ληθθεί για ηην αποθσγή ηης 

διάδοζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19   πραγμαηοποιήθηκε      ΚΕΚΛΕΘΜΕΝΩΝ 

ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ   θαη ΄εθαξκνγή  : α)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο απφ 

11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε 

αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «χγθιεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο 

παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)    εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»   δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ. 163/29-5-2020 (ΑΓΑ: 

Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)   εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» φπνπ   α) δηα δψζεο ζχγθιηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-

2020 (Β’ 1988) , ελψ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ  θαη  χζηεξα  απφ ηελ 4256/20-04-2022 πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (20) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

17.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

19.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

20.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

        ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ψξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

ΑΔΑ: ΩΜΞΔ46ΜΦΟ8-ΗΚΠ



 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηψηνπ Κπξηάθνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ον: Αίηηζη ηης ΄Ενωζης Ξενοδότων Νομού άμοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (3
ν
)  ηξίην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ εηδηθφ ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ θ.Δκκαλνπήι Υηψηε 

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

   Γπλάκεη εγγξάθνπ αηηήκαηφο ζαο, κνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ ζρεηηθά κε ηε κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4147/18.04.2022 αίηεζε ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Ν. άκνπ, κε 

ζέκα ηελ επαλεμέηαζε ησλ θαθέισλ/αηηήζεσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζην Γήκν καο, γηα ην νπνίν εθζέησ ηα εμήο: 

 

   Σν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», πνπ 

αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεη φηη: 

 «1. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, 

εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή 

άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή 

ηνπ. 

 2. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη γλσκνδνηεί φπνηε δεκφζηεο Αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. 

3. Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο». 

   Καηά ην άξζξν 11 Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α 134/9.8.2019): «Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 νξηζκφο θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηηο ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο 
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ησλ παξαηάμεσλ. Οη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπλνδεχνληαη απφ εηζήγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Καηά ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

παξαηάμεηο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ παξέρνπλ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν. Χο 

εγθεθξηκέλε ζεσξείηαη ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ θακία πξφηαζε δελ ζπγθεληξψζεη 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ θαη ζεσξείηαη 

εγθεθξηκέλε ε πξφηαζε πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο επί ησλ παξφλησλ». 

   χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 429/1976 (ΦΔΚ 235/76), νξίδεηαη φηη 

«1.   Βηνκεραλίαη,   θηλεκαηνζέαηξα   θαη   ελ   γέλεη  επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαη  

επνρηαθψο   ππνρξενχληαη   εηο   ηελ   θαηαβνιήλ   ηειψλ θαζαξηφηεηνο  θαη  

θσηηζκνχ  αλαιφγσο  πξνο  ηνλ ρξφλνλ ιεηηνπξγίαο θαη πάλησο νπρί νιηγψηεξνλ ηνπ 

ηξηκήλνπ. Υξφλνο κείδσλ  ηνπ  δεθαπελζεκέξνπ ινγίδεηαη νιφθιεξνο κήλαο. 

 

2.   Πεξί  ηνπ  ρξφλνπ  ηεο  επνρηαθήο  ιεηηνπξγίαο  απνθαζίδεη  ην δεκνηηθφλ ή 

θνηλνηηθφλ ζπκβνχιηνλ δη’ απνθάζεσο απηνχ, "εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ  Ννκάξρνπ 

(δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4555/2018 απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νηθίαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο)"  κεηά πξνεγνπκέλελ  ππνβνιήλ  ππφ  ηνπ ππνρξένπ εηο 

ηνλ δήκνλ ή ηελ θνηλφηεηα ππεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ  άξζξνπ  1  ηνπ  Ν.Γ.  105/1969  

"πεξί  αηνκηθήο επζχλεο ηνπ δεινχληνο ή βεβαηνχληνο"». Καηά δε ην άξζξν κφλν, 

παξ.1, πεξ. Β΄, εδαθ. ηα` ηνπ Π.Γ. 22/1982 (Α`3)  «Καηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην λνκάξρε επί ησλ πξάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 σο "έγθξηζε"». 

   Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.  ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ «Ο  δήκνο  ή  ε  

θνηλφηεο  επί ηε βάζεη ηνπ θαζνξηζζέληνο ρξφλνπ πξνζδηνξίδεη ην εηο ηεηξαγσληθά 

κέηξα πιαζκαηηθφλ  εκβαδφλ,  ην  νπνίνλ πνιιαπιαζηαδφκελνλ   επί   ηνλ  ηζρχνληα  

θαηά  θαηεγνξίαλ  ζπληειεζηή απνδίδεη πνζφλ ηειψλ ίζνλ πξνο ην αλαινγνχλ εηο ηνλ 

ρξφλνλ ιεηηνπξγίαο». 

   Γηα δε ηνπο ρψξνπο ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο χπλν θαη ηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπο πξνβιέπεηαη εηδηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηά «ππνινγίδνληαη επί ηνλ ηζρχνληα δηά ηαο θαηνηθίαο ζπληειεζηήλ», 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.25/1975. Βνεζεηηθνί ρψξνη 

ησλ ππλνδσκαηίσλ ππφθεηληαη ζε ηέινο θαζαξηφηεηαο ππνινγηδφκελν ζηνλ ηζρχνληα 

γηα ηηο θαηνηθίεο ζπληειεζηή θαη λννχληαη νη ρψξνη πνπ είλαη πξννξηζκέλνη λα 

ππνβνεζνχλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππλνδσκαηίσλ (φπσο νη πξνζάιακνη, ηα 

ινπηξά θ.ι.π.) ηνπ ηζνγείνπ, ε είζνδνο ππεξεζίαο, ν δηάδξνκνο θαη  ν ρψξνο ησλ 

πιπληεξίσλ. Λνηπνί ρψξνη ζεσξνχληαη ε αίζνπζα πξσηλνχ, καγεηξείσλ, θχξηα 

είζνδνο, ρψξνο ππνδνρήο, κπαξ, ζαιφλη, απνζήθε ππνγείνπ, κεραλνζηάζην, 

θιηκαθνζηάζην θαη απνζήθε δψκαηνο, αίζνπζα δηαιέμεσλ, εζηηαηφξηα θ.ι.π., πνπ 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ηέινο ζην ζπληειεζηή γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο (ηΔ 

4142/1988 Σκ. Α΄).  

   ∆εδνµέλνπ δε φηη εληαίν θξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο απνηειεί ην εµβαδφλ 

ησλ αθηλήησλ, λνµνινγηαθά έρεη γίλεη δεθηφ (744/1998 ηΔ) φηη ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ.429/1976 είλαη επηηξεπηφο ν ζπλππνινγηζµφο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηµέξνπο ρψξσλ / ηµεµάησλ µηαο επηρείξεζεο γηα ηνλ θαζνξηζµφ ηνπ 
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αλαινγνχληνο ηέινπο (π.ρ θαπλεµπνξηθή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ν ρψξνο πνπ 

θαηαιαµβάλνπλ ηα γξαθεία ηεο ιεηηνπξγεί φιν ην έηνο, ελψ νη αίζνπζεο επεμεξγαζίαο 

θαπλνχ νξηζµέλνπο µήλεο µφλν ή μελνδνρείν, ηνπ νπνίνπ ηα δσµάηηα θαη νη 

βνεζεηηθνί ηνπο ρψξνη θαζψο θαη ε αίζνπζα ζπλεδξίσλ ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ ην µπαξ θαη ην εζηηαηφξην µφλν ηελ ηνπξηζηηθή / πςειή 

πεξίνδν). πλεπψο, ζηηο ζπγθεθξηµέλεο δηαηάμεηο µπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ µελ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, νη ρψξνη πνπ θαηαιαµβάλνπλ ζπγθεθξηµέλα ηµήµαηά ηνπο 

ρξεζηµνπνηνχληαη (ιεηηνπξγνχλ) µφλν νξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα (αλαίξεζε ηεο 

60/1991 Απφθαζεο ηνπ ∆ΔθΘεζζ. απφ ηελ 744/1998 Απφθαζε ηνπ ηΔ). 

Δπηζεµαίλεηαη σζηφζν φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηρείξεζε ή ηµήµα ηεο θαηά 

πεξηφδνπο ιεηηνπξγεί πεξηζηαζηαθά, ζπλάγεηαη ε ιεηηνπξγία απηήο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (π.ρ εζηηαηφξην μελνδνρείνπ πνπ εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ ιεηηνπξγεί µφλν πεξηζηαζηαθά γηα πξνγξαµµαηηζµέλεο εθδειψζεηο πξέπεη 

λα δειψλεηαη σο εηήζηα ιεηηνπξγία). Δπίζεο ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εθηεινχληαη 

εξγαζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο εληφο ησλ ρψξσλ µηαο επηρείξεζεο, ινγίδνληαη σο 

ρξφλνο ιεηηνπξγίαο (ρξήζεο) ησλ ρψξσλ απηψλ. ηην περίπηωζη ποσ σπάρτει, 

ζύµθωνα µε ηα προαναθερόµενα, διαθοροποίηζη ηοσ τρόνοσ λειηοσργίας 

οριζµένων τώρων / ηµηµάηων ηης επιτείρηζης, θα πρέπει να αναγράθονηαι ζηη 

δήλωζη λεπηοµερώς ηο είδος ηων τώρων (π.τ δωµάηια, γραθεία κλπ), ηο 

εµβαδόν ηοσς (η.µ) και ο ανηίζηοιτος τρόνος λειηοσργίας ηοσς, µε αναθορά 

ζσγκεκριµένων ηµεροµηνιών. Όµνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε 

αχμεζεο ή µείσζεο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαδνρήο ηνπ 

θαηαλαισηή ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο ( 71251/78/19-12-07 εγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.).  

   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ησλ Ο.Σ.Α ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ ηφζν πξνιεπηηθφ φζν θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν 

ζηηο επηρεηξήζεηο (ηφζν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο-δήισζεο θαη πξηλ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ / θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ ζπκπίπηεη 

ρξνληθά κε πεξίνδν κε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηε δεισζείζαο πεξηφδνπ κε ιεηηνπξγίαο (άξζξν 5, παξ. 1 ηνπ Ν. 25/1975). 

Δπηπιένλ νη Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ 

ηπρφλ αλαγθαία ζηνηρεία απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίνη αληίζηνηρα 

ππνρξενχληαη λα ηα ρνξεγνχλ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο (άξζξν 47 ηνπ Ν.1416/1984, ΦΔΚ 18 Α' θαη 

άξζξν 8, παξ.4 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΔΚ 75 Α'). 

   Σν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα 

εθδίδνληαο απφθαζε, κε ηελ νπνία είηε απνδέρεηαη ηε δεισζείζα επνρηθή ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ειέγρνπ απηήο, είηε ηελ απνξξίπηεη 

αηηηνινγεκέλα. Η αηηηνινγία αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε επνρηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα πξνθχπηεη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (π.ρ., έθζεζε απηνςίαο απφ δηελεξγεζέληα 

έιεγρν, αληίγξαθα ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ κφληκνπ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

νηθείαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο). ∆εδνµέλνπ φηη, µε ηελ απφθαζε απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ε βάζε επηβνιήο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζµνχ γηα ηνλ 

αηηνχληα ππφρξεν, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ ην δεµνηηθφ / θνηλνηηθφ ζπµβνχιην 
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είλαη ππνρξεσηηθή θαη δε ρσξεί απφξξηςε ηνπ αηηήµαηνο δηα ηεο ζησπεξήο άξλεζεο 

έθδνζήο ηεο. Η απφθαζε πξέπεη επίζεο λα εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήµαηνο απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ηξίµελν.    

    

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ παξαπάλσ Γλσκνδφηεζε  

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 4147/18-04-2022 Αίηεζε ηεο ΄Δλσζεο Ξελνδφρσλ Ννκνχ άκνπ 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 143/29-12-2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

6. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 Όηη  βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο επηρείξεζεο σο επνρηθήο είλαη 

λα έρεη ππνβιεζεί δήισζε κεηαβνιήο ζην κεηξψν ηεο ΓΟΤ (άκνπ), κε ηελ νπνία λα 

δειψλεηαη ε επνρηαθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο αθξηβψο είρε απνθαζηζηεί 

θαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 143/29-12-2021 πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  26/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   27  Απριλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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