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Γεκνζίαο πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ 
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[Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ,αξηζκ. 28/25.11.2011] 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

Πξόηαζε Φεθίζκαηνο γηα ηελ πξνσζνύκελε θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα 

Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ 
 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.-Υ.Κνξδώλεο-Πξόεδξνο 

2.-Δ.Κπξαηδήο-Υξπζνζηόκνπ, 

Αληηπξόεδξνο 

3.-Β.Υνριάθα-Γξακκαηέαο 

4.-Θ.Αζαλάζεο 

5.-Δ.Αιεμίνπ 

6.-Α.Αλησλέιιε 

7.-Υ.Αξγπξίνπ 

8.-Κ.Αζηπξαθάθεο 

9.-Η.Βαηόο 

10.-Γ.Βεινύηζνο 

11.-Δ.Βνγηαηδήο 

12.-Γ.Βνπλάηζνο 

13.-Δ.Γηαβάζεο 

14.-Π.Γπκλάγνο 

15.-.Γόιθα 

16.-Γ.Εαθεηξίνπ 

17.-Π.Εαθεηξίνπ 

18.-Δ.Καξαγεσξγίνπ 

19.-Γ.Κάζζηνο 

20.-Ν.Καηξάλεο 

21.-Κ.Κνηδαδεκεηξίνπ 

 

22.-Α.Κνπκαξάο 

23.-Ζ.Κνπληαξέιιεο  

24.-Γ.Κπξηαδήο 

25.-Δ.Κύηειεο 

26.-Δ.Κσλζηαληηδέιιεο 

27.-Γ.Λεκνλόο 

28.-.Μαξηλάηνο 

29.-Δ.Παιαηνιόγνο 

30.-Γ.Πάιιεο 

31.-Π.Παξαζθεπατδεο  

32.-Π.Παηεξέιιεο 

33.-Α.Παηέζηνο 

34.-Σ.Πλαθά 

35.-Πνιίηεο ηαύξνο 

36.-Π.άββα 

37.-Α.νππηάδνπ-

Βακβνπξέιιε 

38.-Π.ηακάηεο 

39.-Α.Σαμείδεο 

40.-Η.Σζαθίξεο  

41.-Κ.Φξαγθόπνπινο 

42.-Α.Υαηδεθνκλελόο  

43-Κ.Φαξόπνπινο 
 

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ-ΣΟΠΗΚΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ 

Μπηηιήλεο, Ιππείνπ, Σπθνύληαο, 

Πεξάκαηνο, Αζσκάηνπ  

Λ.Θεξκήο,Παλαγηνύδαο,Λαθηώλα,

Κάπεο,Κ.Τξίηνπο,  

Λεπεηύκλνπ,  Σπθακηλέαο, 

Αξγέλνπ,Κώκεο,Πεγήο,Σηγξίνπ 

θαη Νενρσξίνπ 

1.-Α.Αζαλαζηάδεο 

2.-Κ.Πεηξέιιεο 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο δηαπηζηώλεη όηη ππάξρεη απαξηία θαη θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο, παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Λέζβνπ θ. Γεκεηξίνπ Βνπλάηζνπ  πνπ 

πξνζθιήζεθε λόκηκα. 



ην ζεκείν απηό έθπγαλ  νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ.  Δ.Κσλζηαληηδέιιεο θαη 

Π.Παξαζθεπατδεο 

Πξηλ αξρίζεη ε εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζην Γήκαξρν 

Λέζβνπ θ. Γεκήηξην Βνπλάηζν ν νπνίνο εηζεγήζεθε ζην ζώκα ηελ ζπδήηεζε ζέκαηνο εθηόο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, γηα ηελ πξνσζνύκελε θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα Νεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ  , δηέλεηκε δε ην ζρεηηθό ςήθηζκά ηνπ ζε όια ηα κέιε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ. Τν 

Σπκβνύιην έθξηλε νκόθσλα όηη ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ θαη πξνρώξεζε ζηελ ζπδήηεζή ηνπ.  

 Σν ώκα δέρεηαη ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ,ζύκθσλα κε ηε παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 
 

Δπαθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζη΄απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, 

κεηά ηελ νπνία  

    ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

(α).-ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ λόκνπ 3852/2010 

(β).- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010 θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη δερόκελν ην θαηεπείγνλ ηεο πξνηάζεσο  
 

Απνθαζίδεη  νκόθσλα 
     Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ πνπ αθνξά ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ησλ 

πξνσζνύκελε θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ ,όπσο 

παξαθάησ: 

Μεηαμύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ εηζάγεηαη ηηο επόκελεο κέξεο ζηε Βνπιή γηα 

επηβνιή λέσλ νηθνλνκηθώλ κέηξσλ ,πεξηιακβάλεηαη (ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηηο αζελατθέο 

εθεκεξίδεο Ζ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κέηξν πνπ 

είρε θαηαθηεζεί από ηνπο Νεζηώηεο κε πνιπεηείο αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο, σο αληηζηάζκηζκα ησλ 

πνιιώλ νηθνλνκηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο Νεζησηηθόηεηαο. 

 Καινύκε όινπο ηνπ θνξείο ησλ Νεζηώλ, ηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηνπο Γήκνπο, 

ηα Δπηκειεηήξηα, ηνπο Δκπνξηθνύο πιιόγνπο, ηα Δξγαηηθά Κέληξα, ηνπο πιιόγνπο Σνπξηζηηθώλ 

Πξαθηόξσλ θιπ λα θηλεηνπνηεζνύκε άκεζα θαη δπλακηθά, ώζηε λα κελ θαηαπιαθώζεη ηελ ήδε 

πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή δσή ησλ Νεζηώλ καο, ε ηαθόπιαθα ηεο θαηάξγεζεο ησλ κεησκέλσλ 

ζπληειεζηώλ ΦΠΑ, πνπ ζπλέζηεζαλ ζηνπο θπβεξλώληεο νη «Σνπνηεξεηέο» Δπίηξνπνη ηνπ Γηεζλνύο 

Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ. 

Σν επαρζέο απηό λέν πιήγκα ζα βπζίζεη ηελ νηθνλνκία ησλ Νεζηώλ ζε βαζύηεξε ύθεζε κε 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο δσήο, ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ πεξαηηέξσ πηώζε ηνπ 

βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ ζπλδεκνηώλ καο θαη, ελ ηέιεη ,ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ εζόδσλ ηνπ 

Κξάηνπο. 

Χο θνξείο ησλ Νεζηώλ έρνπκε ππνρξέσζε λα ππεξαζπηζηνύκε ηελ επηβίσζε θαη ηελ παξακνλή ησλ 

ζπκπαηξησηώλ καο ζηελ παξακεζόξηα πεξηνρή καο, αληηζηεθόκελνη ζηα δηαδνρηθά πιήγκαηα πνπ 

ππνβαζκίδνπλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο ηε δσή ζηα Νεζηά καο. 
            
  Αλαζέηεη ζηνλ Γήκαξρν θ. Γεκήηξην Βνπλάηζν ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο θαη θάζε άιιε 

παξαπέξα ελέξγεηα. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                                                       Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ                                            

 πκβνπιίνπ Λέζβνπ                                                                        πκβνπιίνπ Λέζβνπ 

 ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΧΝΖ                                                               ΒΑΗΛΗΚΖ ΥΟΥΛΑΚΑ 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Μπηηιήλε 5.12.2011 

Με εληνιή Γεκάξρνπ 

Ζ ΔΗΓ.ΓΡΑΜ.ΣΟΤ ΓΖΜ.ΤΜΒ.  


