
 

 

 

 

 

 

 

 

 Πυθαγόρειο Σάμου, 21/12/2020 

Αρ.Πρωτ. 76 

Προς 

1. Δήμο Ικαρίας / Υπόψη Δημάρχου Νικόλαου 

Καλαμπόγια 

 

 
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να απευθυνθούμε στα 

Δημοτικά συμβούλια καθώς και προσωπικά στους Δημάρχους 

του νομού μας σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής των 

διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρ. 37 της από 20/03/2020 

ΠΝΠ που σχετίζονται με την αναστολή λειτουργίας μεταξύ 

άλλων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οι οποίες 

πλήττονται από την αναστολή λειτουργίας τους λόγω της 

πανδημίας του COVID-19.  

Βάσει της εν λόγω ΠΝΠ, με απόφαση του εκάστοτε 

δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 

λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για 



το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την 

απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται επίσης θέματα 

συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση 

που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής.  

  Όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρήσεις μας στηρίζουν την 

τοπική μας κοινωνία και οικονομία. Αυτή την στιγμή 

χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, τώρα που τίθεται σε κίνδυνο η 

ίδια η βιωσιμότητά των ξενοδοχείων μας. Μετά το δεύτερο 

lockdown που επιβλήθηκε στη χώρα από τις αρχές Νοεμβρίου, 

τα ξενοδοχεία τύποις μόνο παρέμειναν ανοικτά, καθώς στην 

πράξη, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις 

μετακινήσεις, στερούνται αντικειμένου δραστηριότητας. Τα 

περισσότερα μέλη μας επέλεξαν να διακόψουν εκ νέου τη 

λειτουργία τους. Ακόμα, όμως και όσα επέλεξαν να μη κλείσουν 

τυπικά, ουσιαστικά παραμένουν άδεια – χωρίς πελάτες. Είναι 

αυταπόδεικτο πως οι επιχειρήσεις μας, κλειστές ή τυπικά μόνο 

ανοικτές, δεν επιβαρύνουν τις υπηρεσίες του Δήμου σας. 

Ως Ένωση Ξενοδόχων Νομού Σαμου, αιτούμεθα οι Δήμοι  

μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως προχωρήσουν το 

συντομότερο στις σχετικές ρυθμίσεις. Προς ενημέρωση σας να 

σας γνωστοποιήσουμε πως ίδια αιτήματα έχουν κατατεθεί από 

την πλειοψηφία των Ξενοδοχειακών Ενώσεων , όλης της χώρας 

και ειδικότερα του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η ίδια επιστολή 

φυσικά έχει σταλεί και στους Δημάρχους της Σάμου. Επίσης σας 

επισυνάπτουμε και την ανάλογη επιστολή από τον Πρόεδρο 

ΚΕΔΕ για το σχετικό θέμα.  

Κύριε Δήμαρχε, μην ξεχνάτε ότι οι επιχειρήσεις μας όλα 

αυτά τα χρόνια προσφέρουν θέσεις εργασίας και έσοδα στην 

τοπική κοινωνία και οικονομία και στηρίζουν τα έσοδα του 

Δήμου σας. Σήμερα ζητάμε κάτι που θεωρούμε απόλυτα δίκαιο 

αίτημα, την απαλλαγή των επιχειρήσεών μας από την 

υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για όσο χρόνο ισχύει 



το lockdown και την εφαρμογή του νόμου. Πιστεύουμε πως 

είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τις 

επιχειρήσεις μας να είναι παρούσες την επόμενη ημέρα και να 

συνεχίσουν να στηρίζουν τον τόπο μας που όλοι αγαπάμε. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και 

ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας στο αίτημα μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Βαλλής Εμμ. 
 

 


