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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: 66Ο746ΜΓΘΓ-ΧΜΚ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 17

εο
/26-10-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     291/2022 

 

ΘΔΜΑ 5
ν  

Ζ/Γ: Καζνξηζκόο εληαίνπ ζπληειεζηή γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 
θωηηζκνύ ηωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίωλ θαη 
θαζνξηζκόο ζπληειεζηή ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ ζε αθίλεηα εθηόο 

ζρεδίνπ πόιεωο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ. 

 

ήκεξα ηελ 26
ε
 Οθηωβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 6:30κ.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. 

35429/21-10-2022 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 ηξία (23) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ              ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο                 

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγ.*****  

6. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

7. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

8. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο    

9. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο***                 

10. Βαηόο Ησάλλεο       

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

12. Καηδαλόο Γεώξγηνο* 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

14. Κόκβνο Δπζηξάηηνο**** 

15. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο         

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

3. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

4. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

5. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

6. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

7. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

8. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

9. Υνριάθα Βαζηιηθή** 

10. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 
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16. Μακάθνο Μηραήι 

17. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

19. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

20. Σζηξηγώηε Νίθε**** 

21. Φιώξνο Γεώξγηνο 

22. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

23. Υησηέιιε Δξηθύιε 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 
 

* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Καηδαλόο Γεώξγηνο θαη επαλήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνζήιζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Υνριάθα Βαζηιηθή 

*** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη θ.θ. Σζηξηγώηε Νίθε, Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

***** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο 

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) Λνπηξώλ, θ. Μακώιεο Βαζίιεηνο θαη 2) Πισκαξίνπ, θ. Ξαλζνύιεο Ησάλλεο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο 

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

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 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. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν 

ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ 

ώκαηνο πξνο έγθξηζε ηελ αξηζ. 613/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν 

«Καζνξηζκόο εληαίνπ ζπληειεζηή γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίσλ θαη θαζνξηζκόο ζπληειεζηή ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ ζε αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 31288/19-09-2022 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

ΘΔΜΑ: α) Καζνξηζκόο εληαίνπ ζπληειεζηή γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίσλ θαη β) Καζνξηζκόο ζπληειεζηή ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζε αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλνπ 

νηθηζκνύ. 
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ΥΔΣ.:   

1) Οη δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Ν. 25/75 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 

185 ηνπ Ν. 4555/2018 

2) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Ν. 2130/93 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3) Οη  αξηζκ. 258/2011, 781/2011, 692/2012 θαη 656/2013 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ       

πκβνπιίνπ Λέζβνπ, πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ θαη ηνπ  

δεκνηηθνύ θόξνπ  

4) Οη αξηζκ. 371 θαη 372/2012 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ πνπ αθνξνύλ 

ζην   Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) 

5) Οη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ 77150/4-9-1969 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πνπ αθνξά  

ζηα αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ πόιεο 

6) Ζ αξηζκ. 79/2003 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο  πεξί επηβνιήο ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ  θαη ΣΑΠ ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ 

πόιεο θαη νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκώλ. 

7) Ζ αξηζκ. 724/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ 

ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζε απνζήθεο θαη γεσξγηθά θηίξηα εθηόο νηθηζκνύ. 

8) Οη δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 72 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

αξζξ. 3 ηνπ Ν. 4623/19 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ αξζξ. 40 ηνπ Ν. 4735/2020 (αξκνδηόηεηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

   

ύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζρεηηθό 1) δηαηάμεηο, ν δήκνο Μπηηιήλεο έρεη θαζνξίζεη 

θαη θνηλνπνηήζεη ζηε ΓΔΖ δύν ζπληειεζηέο γηα ηε ρξέσζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο 

θαη θσηηζκνύ ησλ αθηλήησλ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα έλαλ γηα 

νηθηαθή ρξήζε θαη έλαλ δεύηεξν γηα γεληθή ρξήζε.  

Με ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζρεηηθό 3) απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ, νη 

ζπληειεζηέο πνπ είραλ θαζνξηζηεί θαη ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα γηα ηα αθίλεηα ηεο Κνηλόηεηαο 

Μπηηιήλεο, όζνλ αθνξά ζηελ νηθηαθή ρξήζε είλαη 1,64  θαη ζηε γεληθή (επαγγεικαηηθή) ρξήζε 

3,70 . Γηα ηηο ινηπέο θνηλόηεηεο, εθηόο Μπηηιήλεο,  ηζρύνπλ νη ζπληειεζηέο 1,40 θαη 2,50 

αληίζηνηρα. 

Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ησλ πνιπθαηνηθηώλ θαη ησλ ινηπώλ θηηξίσλ κε ζύζηαζε νξηδνληίνπ 

ηδηνθηεζίαο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία απαιιάζζνληαη από ην Σέινο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) θαη ε ρξέσζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο 

γεληθήο ρξήζεο, θαζώο ζηα θηίξηα απηά είλαη δπλαηόλ λα ζπλππάξρνπλ νηθίεο θαη 

επαγγεικαηηθνί ρώξνη. Γηα ην ιόγν δε απηό, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ δειώλνληαη ζηε ΓΔΖ ή 

ζηνπο άιινπο παξόρνπο κε ηνλ ζπληειεζηή γεληθήο ρξήζεο, πξνθύπηνπλ κεηά από ππνινγηζκό 

πιαζκαηηθνύ εκβαδνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαθεξόκελνπ ζην ζρεηηθό 1) λόκνπ. 

Παξ’ όια απηά ε ππεξεζία καο πνιύ ηαθηηθά γίλεηαη απνδέθηεο παξαπόλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξέσζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο γεληθήο ρξήζεο θη 

απηό γηαηί ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ δηαρεηξηζηώλ ησλ πνιπθαηνηθηώλ (ή ηδηνθηεηώλ 

ησλ αθηλήησλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο), απηνί αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζε 

νηθίεο.  Ηδηαίηεξα δε όζνλ αθνξά ηηο πνιπθαηνηθίεο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθαηξε θαη 

ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ από κέξνπο ηνπο γηα ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ 

αθηλήησλ από νηθηαθή ζε επαγγεικαηηθή ρξήζε ή αληίζηξνθα.  

Δπίζεο, κείδνλ πξόβιεκα απνηειεί ν θαζνξηζκόο ησλ ζσζηώλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαζώο έρεη δηαπηζησζεί όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ην 



 

 4 

εκβαδό πνπ έρεη δεισζεί ζηε ΓΔΖ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ  πξαγκαηηθόηεηα. Καηά ζπλέπεηα 

δελ απνδίδνληαη ζηνλ  δήκν ηα ζσζηά δεκνηηθά ηέιε κε ηελ όπνηα δηαθπγή ζπλεπάγεηαη απηό 

ησλ δεκνηηθώλ εζόδσλ.  

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνβιέπεηαη απηνςία από αξκόδην ππάιιειν ηνπ δήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδνληαη ζσζηά νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη θαη ελ ζπλερεία λα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηόξζσζε ησλ ηκ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΖ ή άιισλ παξόρσλ. Γεγνλόο 

θαζόινπ εύθνιν ιόγσ ηεο δπζθνιίαο αθόκα νξηζκνύ αξκόδηνπ κεραληθνύ από ηηο Σερληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ αθηλήησλ εθηόο ζρεδίνπ 

πόιεο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκώλ, ν δήκνο ζύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο ζηε ζρεηηθή 

6) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δύλαηαη λα επηβάιιεη δεκνηηθά ηέιε θαη ζηα αθίλεηα 

ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Άιισζηε θαη ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο κε απνθάζεηο ηνπ έρεη θάλεη 

δεθηό όηη παξά ηνλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα ηνπο, ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ 

θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απ’ όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ άζρεηα από ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ή κε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ή ηελ πιεκκειή εμππεξέηεζε ή ηελ εμ 

νινθιήξνπ έιιεηςε εμππεξέηεζεο ησλ πεξηνρώλ απηώλ από ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ 

δήκνπ. 

Ο δήκνο Μπηηιήλεο κε ηε ζρεηηθή 6) απόθαζή ηνπ είρε εγθξίλεη ηελ επηβνιή ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ΣΑΠ γηα ηηο θνηλόηεηεο Μπηηιήλεο θαη Παλαγηνύδαο, θαζώο 

θαη γηα ηηο ππόινηπεο θνηλόηεηεο ρσξίο ζρέδην πόιεο, κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ γηα ηα 

αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ. 

Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, 

ππόθεηληαη ζην ΣΑΠ κόλν ηα θηίζκαηα, όπσο απηό θαζνξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνύ 

2) θαη ηελ αξηζκ.  8752/22-2-1994 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη κε θύξην κέιεκα ηελ απξόζθνπηε είζπξαμε ησλ 

δεκνηηθώλ ηειώλ θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ, αιιά θαη ηελ απνθπγή επηβάξπλζεο ησλ πνιηηώλ 

κε επηπιένλ ρξεώζεηο δεδνκέλεο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ζηελ 

ελέξγεηα  

 

πξνηείλνπκε 
πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ δήκνπ Μπηηιήλεο ηα εμήο: 

 

Α)  Σνλ θαζνξηζκό εληαίνπ ζπληειεζηή δεκνηηθώλ ηειώλ 1,64 γηα ηα αθίλεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο θαη ηνλ ζπληειεζηή 1,40 γηα ηα αθίλεηα ησλ ινηπώλ θνηλνηήησλ ηνπ 

δήκνπ Μπηηιήλεο ζηηο παξνρέο πνπ ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίσλ κε ζύζηαζε νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθώλ 1) θαη 3). 

 

Β) Σνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηή δεκνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ησλ αθηλήησλ ζε 

πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκώλ όπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ 

ηζρύνπλ ζήκεξα γηα ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ. πγθεθξηκέλα: α) γηα ηελ νηθηαθή ρξήζε 

αθηλήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ζε 1,64 θαη 1,40 γηα ηηο ινηπέο θνηλόηεηεο ηνπ 

δήκνπ Μπηηιήλεο θαη β) γηα ηε γεληθή ρξήζε αθηλήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ζε 

3,70 θαη 2,50 γηα ηηο ινηπέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ Μπηηιήλεο. 

 



 

 5 

Γ) Γηα ηε κείσζε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζε απνζήθεο θαη γεσξγηθά θηίξηα 

εθηόο νηθηζκνύ εμαθνινπζνύλ θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο 7) απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ. 

  

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηηο 

αλαθεξόκελεο ζην ζρεηηθό 8) δηαηάμεηο.». 

 

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: Γεθαελλέα (19) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γεθαελλέα (19) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

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

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 

ηνπ Ν.4735/20, αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Ν. 25/75 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αξζξ. 185 ηνπ Ν. 4555/2018 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Ν. 2130/93 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ 77150/4-9-1969 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πνπ 

αθνξά ζηα αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ πόιεο 

6. Σηο αξηζκ. 258/2011, 781/2011, 692/2012 θαη 656/2013 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Λέζβνπ, πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ 

θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ  

7. Σηο αξηζκ. 371 θαη 372/2012 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ πνπ 

αθνξνύλ ζην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) 

8. Σελ αξηζκ. 79/2003 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο  πεξί επηβνιήο 

ηειώλ θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ  θαη ΣΑΠ ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο 

εθηόο ζρεδίνπ πόιεο θαη νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκώλ 

9. Σελ αξηζκ. 724/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ ζρεηηθά κε ηε 

κείσζε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζε απνζήθεο θαη γεσξγηθά θηίξηα εθηόο 

νηθηζκνύ 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 31288/19-09-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

11. Σελ αξηζ. 613/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Καζνξηζκόο εληαίνπ 

ζπληειεζηή γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίσλ θαη θαζνξηζκόο ζπληειεζηή ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ ζε αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ», ε νπνία 

είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

12. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  
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13. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ε εηζήγεζε έιαβε ηελ απαηηνύκελε απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ εληαίν ζπληειεζηή δεκνηηθώλ ηειώλ 1,64€ γηα ηα αθίλεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο θαη ζπληειεζηή 1,40€ γηα ηα αθίλεηα ησλ ινηπώλ θνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηηο παξνρέο πνπ ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

πνιπθαηνηθηώλ θαη ινηπώλ θηηξίσλ κε ζύζηαζε νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο. 

 

Β. ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ζπληειεζηή δεκνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ησλ αθηλήησλ ζε 

πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκώλ όπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ 

θαη ηζρύνπλ ζήκεξα γηα ηα αθίλεηα εληόο νηθηζκνύ. πγθεθξηκέλα: 

1. γηα ηελ νηθηαθή ρξήζε αθηλήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ζε 1,64€ θαη 

1,40€ γηα ηηο ινηπέο θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη  

2. γηα ηε γεληθή ρξήζε αθηλήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ζε 3,70€ θαη 2,50€ 

γηα ηηο ινηπέο θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

Γ. ΟΡΗΕΔΗ όηη γηα ηε κείσζε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζε απνζήθεο θαη 

γεσξγηθά θηίξηα εθηόο νηθηζκνύ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε ππ’ αξηζκ. 724/2017 (ΑΓΑ: 

75ΞΤΧΛΦ-Υ4Λ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ. 

 

 

 Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο 

λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 118 ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο, θαζώο θαη δπλαηόηεηα 

άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2690/1999. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 291. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                         Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


