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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: ΦΚΠ946ΜΓΘΓ-ΧΚΦ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 11

εο
/03-06-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     143/2022 

 

ΘΔΜΑ 20
ν  

Ζ/Γ: Απαιιαγή επηρεηξήζεωλ από ην δεκνηηθό ηέινο 0,5% επί ηωλ 

αθαζαξίζηωλ εζόδωλ. 
 

ήκεξα ηελ 3
ε
 Ηνπλίνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 7:00κ.κ. ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηώηε 1, Μπηηιήλε), 

ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξωη. 16990/30-05-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 

ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) 

κειώλ ήηαλ παξόληα ηα είθνζη έμη (26) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

                  ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-

Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο-  

Αληηπξόεδξνο*******  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο*****               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα*****                          

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο***                   

10. Βαηόο Ησάλλεο 

11. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε****           

12. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

13. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

14. Καηδαλόο Γεώξγηνο 

1. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο 

Παλαγηώηεο 

2. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

4. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

5. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

6. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

7. Υνριάθα Βαζηιηθή** 
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15. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

16. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

17. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο              

18. Μακάθνο Μηραήι****** 

19. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

20. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

21. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

22. Σζηξηγώηε Νίθε 

23. Φιώξνο Γεώξγηνο 

24. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

25. Υησηέιιε Δξηθύιε 

26. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

 

 

 

            

             

 

 

* Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ Αλαθνηλώζεσλ-Δξσηήζεσλ πξνζήιζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 

ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.   

** Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ Αλαθνηλώζεσλ-Δξσηήζεσλ πξνζήιζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Υνριάθα Βαζηιηθή θαη απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.  

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο. 

**** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε. 

***** Πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζαλ νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Εεξβνύ Μαξία θαη Αιεμαλδξή Γήκεηξα. 

****** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ν 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μακάθνο Μηραήι 

******* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ν 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο. 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο Δπζηξάηηνο, βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Πξνζθιήζεθαλ όινη νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη νη 

πξόεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε 

θαη 3) Μόξηαο: Μαζηξνγηάλλεο Ησάλλεο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο 

Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 
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 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ ώκαηνο ην 20
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε 

θαη ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 20
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε ν 

νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο πξνο έγθξηζε ηελ αξηζ. πξση. 16437/25-05-2022 

εηζήγεζε, κε ηίηιν «Απαιιαγή επηρεηξήζεσλ από ην δεκνηηθό ηέινο 0,5% επί ησλ 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ», σο εμήο: 

 

«ΔΗΖΓΖΖ 

  

ΥΔΣ: α) Ζ ππ’ αξηζκ. 297/2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

              β) Ζ ππ’ αξηζκ. 77/2013 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ                                            

 

Με ην αξ. πξση. 10226/01-04-2022 έγγξαθν ε Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Γξαθείσλ 

Δλνηθηάζεσο Η.Υ. Απηνθηλήησλ δεηά ηελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθπξνζσπεί 

από ην δεκνηηθό ηέινο 0,5% γηα ηνπιάρηζηνλ δύν έηε. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 297/2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο (ΑΓΑ: 

6ΓΗ46ΜΓΘΓ-Ο03) απνθαζίζηεθε ε αλαζηνιή ηνπ β΄ ζθέινπο ηεο ππ’ αξηζκ. 77/2013 

Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ (ΑΓΑ:ΒΔ27ΧΛΦ-Λ0) θαη ε απαιιαγή 

από ην ηέινο 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ έσο ην θαινθαίξη ηνπ 2022 γηα ηα 

θαηαζηήκαηα α) ηνπξηζηηθώλ εηδώλ, β) εηδώλ ιατθήο ηέρλεο, γ) ελζπκίσλ θαη δώξσλ, δ) 

ελνηθηάζεηο ζθαθώλ αλαςπρήο ηνπηθνύ ραξαθηήξα, ζαιάζζησλ πνδειάησλ, 

ηζηηνζαλίδσλ, εηδώλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζηελ παξαιία, ε) εηδώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ ζάιαζζα από ηνπο ινπόκελνπο, ζη) εηδώλ «ζπνξ», «ζθη» θαη «νξεηβαζίαο», δ) 

ζρνιώλ εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη εθκάζεζεο θαηαδύζεσλ, ε) ελνηθηάζεηο 

απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ θαη πνδειάησλ.  

Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 62 ηνπ Ν. 4483/2017 πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 20 

ηνπ Ν. 2539/1997 θαη επεηδή νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ιήθζεθε ε αλσηέξσ απόθαζε 

εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη, ήηνη ε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή δπζπξαγία σο ζπλέπεηα 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, ε 

ζπξξίθλσζε ησλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ππνηνληθή ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ 

πιήηηεη θαίξηα ηηο επηρεηξήζεηο  

 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ 

 

Σελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο ππ’ αξηζκ. 297/2020 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, γηα δύν (2) επηπιένλ έηε, πνπ αθνξά ηελ απαιιαγή από ην 

ηέινο 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ γηα ηα θαηαζηήκαηα α) ηνπξηζηηθώλ εηδώλ, β) 

εηδώλ ιατθήο ηέρλεο, γ) ελζπκίσλ θαη δώξσλ, δ) ελνηθηάζεηο ζθαθώλ αλαςπρήο ηνπηθνύ 

ραξαθηήξα, ζαιάζζησλ πνδειάησλ, ηζηηνζαλίδσλ, εηδώλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζηελ 
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παξαιία, ε) εηδώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζάιαζζα από ηνπο ινπόκελνπο, ζη) εηδώλ 

«ζπνξ», «ζθη» θαη «νξεηβαζίαο», δ) ζρνιώλ εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη εθκάζεζεο 

θαηαδύζεσλ, ε) ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ θαη πνδειάησλ. Ζ απόθαζε 

ζα έρεη δηεηή ηζρύ θαη ε επηβνιή ηνπ ηέινπο ζα επαλεμεηαζζεί ην θαινθαίξη ηνπ 2024.  

Παξαθαιώ γηα ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επί ηνπ ζέκαηνο.» 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινύζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Δίθνζη επηά (27) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη επηά (27) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σν άξζξν 62 ηνπ Ν. 4483/2017 πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 2539/1997 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 77/2013 (ΑΓΑ: ΒΔ27ΧΛΦ-Λ0) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Λέζβνπ κε ζέκα «Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ 

θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηηο πεξηνρέο 

εθηόο αληηθεηκεληθνύ ζπζηήκαηνο θαη επέθηαζε θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία». 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 297/2020 (ΑΓΑ: 6ΓΗ46ΜΓΘΓ-Ο03) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Λέζβνπ κε ζέκα «Απαιιαγή επηρεηξήζεσλ από δεκνηηθό ηέινο 0,5% 

επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ» 

5. Σελ Α.Π. 38579/04-09-2020 (ΑΓΑ: 6Σ0ΟΡ1Η-ΥΣΖ) απόθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ε λνκηκόηεηα ηεο 

297/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

6. Σν αξηζκ. πξση. 10226/01-04-2022 έγγξαθν ε Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Γξαθείσλ 

Δλνηθηάζεσο Η.Υ. Απηνθηλήησλ 

7. Σν γεγνλόο όηη επεηδή νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ιήθζεθε ε ππ’ αξηζκ. 297/2020 

(ΑΓΑ: 6ΓΗ46ΜΓΘΓ-Ο03) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εμαθνινπζνύλ 

λα πθίζηαληαη 

8. Σελ αξηζ. πξση. 16437/25-05-2022 γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

9. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

10. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο ππ’ αξηζκ. 297/2020 (ΑΓΑ: 6ΓΗ46ΜΓΘΓ-

Ο03) Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, αλαζηέιινληαο ην Β΄ ζθέινο 

ηεο ππ’ αξηζκ. 77/2013 (ΑΓΑ: ΒΔ27ΧΛΦ-Λ0) Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Λέζβνπ γηα δύν (2) επηπιένλ έηε, ήηνη: 

 

Απαιιάζζνληαη από ην ηέινο 0,5% επί ηωλ αθαζαξίζηωλ εζόδωλ, ηα θαηαζηήκαηα:  

1. ηνπξηζηηθώλ εηδώλ,  

2. εηδώλ ιατθήο ηέρλεο,  

3. ελζπκίσλ θαη δώξσλ,  

4. ελνηθηάζεηο ζθαθώλ αλαςπρήο ηνπηθνύ ραξαθηήξα, ζαιάζζησλ πνδειάησλ, 

ηζηηνζαλίδσλ, εηδώλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζηελ παξαιία,  

5. εηδώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζάιαζζα από ηνπο ινπόκελνπο,  

6. εηδώλ «ζπνξ», «ζθη» θαη «νξεηβαζίαο»,  

7. ζρνιώλ εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη εθκάζεζεο θαηαδύζεσλ,  

8. ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ θαη πνδειάησλ  

 

 Ζ απόθαζε έρεη δηεηή ηζρύ θαη ε επηβνιή ηνπ ηέινπο ζα επαλεμεηαζζεί ην 

θαινθαίξη ηνπ έηνπο 2024. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα». 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 143. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                 Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


