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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 2

εο
/26-1-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     29/2022 
 

 

 

ΘΔΜΑ 17
ν 

Ζ/Γ: Καζνξηζκόο Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ 

γηα ηελ Λεηηνπξγία Πεξηπηέξωλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 

ζύκθωλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 17/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 
 

ήκεξα, ηελ 26
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα έλαξμεο 6:00 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηαθηηθή, κεηθηή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο [δηα 

δώζεο ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηώηε 1, 

Μπηηιήλε) θαη ηαπηόρξνλα κέζσ ηειεδηάζθεςεο (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence)], ύζηεξα 

από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1507/21-1-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υαηδεγηάλλε 

Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

67 ηνπ Ν. 3852/2010, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020), γ) ηελ ΚΤΑ αξ.Γ1α/ΓΠ.νηθ. 2158/14-1-2022 (ΦΔΚ Β΄ 67) θαη δ) 

ηελ αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΓΑ: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ήηαλ παξόληα ηα ηξηάληα δύν (32) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                         ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο**  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο (e-presence)               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα                          

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή (e-presence) 

6. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο  

7. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

8. Άλεκνο Ησάλλεο (e-presence)                                 

9. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

10. Βαιάθνο Παλαγηώηεο (e-presence) 

11. Βάιεζεο Παλαγηώηεο (e-presence) 

12. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο (e-presence)                   

1. Φιώξνο Γεώξγηνο 
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13. Βαηόο Ησάλλεο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε (e-presence)          

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο (e-presence)                  

18. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο (e-presence)    

20. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο (e-presence)             

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο (e-presence)                                    

24. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

25. Σζηξηγώηε Νίθε 

26. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

27. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Υαξαιάκπνπο πκεώλ (e-presence) 

30. Υησηέιιε Δξηθύιε 

31. Υνριάθα Βαζηιηθή**** 

32. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο*** 

 

 

 

 

            

             

 

 

* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο  

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα. Υνριάθα Βαζηιηθή 

 

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 (e-presence), 2) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε 

Γηακάληε (e-presence), 3) Κάησ Σξίηνπο: Πνιπρξόλεο Θεόδσξνο (e-presence) θαη 4) 

Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο. 

 

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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ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 17
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε ν νπνίνο 

έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο πξνο έγθξηζε ηελ αξηζ. 17/2022 εηζεγεηηθή Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν «Καζνξηζκόο Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ 

Υώξνπ γηα ηελ Λεηηνπξγία Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 573/11-1-2022 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & 

Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Καζνξηζκόο Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηελ Λεηηνπξγία 

Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

ΥΔΣ: α) Σελ αξηζκ. 684/2005 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

   β) Σελ αξηζκ. 403/2008 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

   γ) Σελ αξηζκ. 814/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

   δ) Σελ αξηζκ. 298/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ «Έγθξηζε 

Καλνληζκνύ Υξήζεο Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ Γήκνπ Λέζβνπ» 

   ε) Σν άξζξν 13 παξ.3 ΒΓ 24/9-20/10/58, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ 

λ. 1080/80  θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/2004 

ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Το ηέλορ οπίδεηαι εηήζιο δι' αποθάζεωρ ηος Δεμοηικού ή 

Κοινοηικού Σςμβοςλίος καηά ηεηπαγωνικό μέηπο ανεξαπηήηωρ σπόνος σπήζεωρ και 

αναλόγωρ ηερ πεπιοσήρ ηερ πόλεωρ ή ηος σωπιού ειρ ηεν οποία κείηαι ο 

σπεζιμοποιούμενορ σώπο» . 

ζη) Σν άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) ζύκθσλα κε ην νπνίν ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα ζρέδηα 

θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ. 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ 

Με ηελ 684/2005 απόθαζε (α. ζρεηηθή) θαζνξίζηεθαλ ηα ηκήκαηα ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαζώο θαη ην ύςνο ηνπ 

ηέινπο, αλαιπηηθά γηα θάζε πεξίπησζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80.  Με 

ηελ 403/2008 απόθαζε (β. ζρεηηθή) απνθαζίζζεθε ε  κείσζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ από πεξίπηεξα, γηα ηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο θαη ηα Γεκνηηθά ηεο 

Γηακεξίζκαηα, ηνπ ηέσο Γήκνπ Μπηηιήλεο, από εθαηό (100) ζε νγδόληα (80) επξώ θαη από 

εβδνκήληα (70) ζηα πελήληα (50) επξώ αληίζηνηρα ελώ κε ηελ 814/2011 (γ. ζρεηηθή) 

απνθαζίζηεθε όπσο όια ηα ηέιε, θόξνη, δηθαηώκαηα θιπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Λέζβνπ, λα 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ όπσο απηά είραλ θαζνξηζζεί κε απνθάζεηο ησλ ηέσο Γήκσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ζηε ΓΔ Λνπηξνπόιεσο Θεξκήο, ηέσο Γήκνο Λνπηξνπόιεσο 

Θεξκήο, ην ηέινο ρξήζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από πεξίπηεξα, πνπ ίζρπε θαη 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη βάζεη ηεο 814/2011 απόθαζεο, αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 3 επξώ/η.κ..  

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηό όηη, κε ηηο πθηζηάκελεο ηηκέο ππάξρεη κεγάιε αληζόηεηα θαη 

δπζαλάινγε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζώλ ρξεώζεσλ.  
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Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ πθηζηάκελε άληζε θαη δπζαλάινγε δηαθνξνπνίεζε ηηκώλ, όζν αθνξά ην ηέινο 

ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από πεξίπηεξα, αλά Κνηλόηεηα ηνπ λπλ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο. 

2. Σν γεγνλόο όηη από 1.1.2014 νη δηθαηνύρνη ησλ πεξηπηέξσλ ππόθεηληαη ζε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν  πνπ θαηαιακβάλεη θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ (παξ.10 ηνπ άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93 Α΄)). 

3. Σηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, νη νπνίεο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά από ηελ 

έθδνζε ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πεξηπηεξνύρνπο, ηα θέξδε ηνπο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ελώ ε θνξνινγία θαη ν 

αληαγσληζκόο, κε ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο ςηιηθώλ θαη εηδώλ πεξηπηέξνπ, 

απμάλεηαη. Πνιιά πεξίπηεξα αλαγθάδνληαη ηειηθά λα θιείζνπλ ελώ, απηά πνπ 

εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά, 

επεθηείλνληαη παξαλνκώληαο θαη αιινηώλνληαο ηελ αηζζεηηθή ηεο πόιεο.). 

4. Σν γεγνλόο όηη ηα πεξίπηεξα, βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε  

θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ, ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ πεξηνξηζκέλν ρώξν κε 

απνηέιεζκα θαη πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά νθέιε (ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Γήκν καο, 

κε ηελ δ) ζρεηηθή, θαζνξίζηεθε σο κέγηζηε παξαρσξνύκελε επηθάλεηα ηα 7,00 η.κ. 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα θάζε πεξίπηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζώκαηνο ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαη ησλ δηαδξόκσλ πνπ πηζαλόλ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ.).  

5. Σελ εκπνξηθόηεηα ηεο ζέζεο ησλ πθηζηάκελσλ πεξίπηεξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνζβαζηκόηεηα (πιαηεία, πεδνδξνκν, 

θνκβηθό ζεκείν θιπ) θαη άιισλ ζπλζεθώλ.   

6. Πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ, έπεηηα από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θαηά 

ηόπνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο, αλά δεκνηηθή ελόηεηα, ζρεηηθά κε ηηο ηζρύνπζεο 

ηηκέο ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από πεξίπηεξα θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο 

γηα ην  ύςνο ηνπ λένπ πξνηεηλόκελνπ ηέινπο, θαζώο εθείλνη γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ 

Σνλ θαζνξηζκό ηνπ εηήζηνπ ηέινπο αλά ηεηξαγσληθό ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ  γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, σο εμήο: 

 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ ΚΥ  (€ /η.κ.) 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΗΥΤΟΤΑ ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ 

Γ.Δ. 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

ΠΟΛΖ  80 60 

ΛΟΗΠΔ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 50 30 

Γ.Δ. ΑΓΗΑΟΤ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΣΔΛΟΤ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ 30 
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Γ.Δ. ΓΔΡΑ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΣΔΛΟΤ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ 30 

Γ.Δ. ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΣΔΛΟΤ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ 30 

Γ.Δ. ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ 

ΘΔΡΜΖ 3 30 

Γ.Δ. ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΟΦΑΖ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΣΔΛΟΤ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ 30 

 

Παξαθαιώ όπσο  εηζεγεζείηε αξκνδίσο ην ζέκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο, θαζώο πξόθεηηαη γηα θαλνληζηηθή απόθαζε  πνπ εηζεγείηαη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ελ ζπλερεία ππόθεηηαη ζε έιεγρν 

λνκηκόηεηαο.» 

 

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

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινύζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Δίθνζη νθηώ (28) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη νθηώ (28) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

Ζ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» θα. Σζηξηγώηε Νίθε  

δήισζε όηη ςεθίδνπλ «ππέξ» κε ηελ επηθύιαμε ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ηνπ 

απμεκέλνπ ηέινπο από ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ πεξηπηέξσλ θαη ην ελδερόκελν κείσζήο ηνπ 

αξγόηεξα. 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

πεξί αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη ηελ 

αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΓΑ: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

3. Σν άξζξν 13 παξ.3 ΒΓ 24/9-20/10/58, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ λ. 

1080/80  θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/2004 ζύκθσλα 

κε ην νπνίν: «Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην δη' απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν αλεμαξηήησο ρξόλνπ ρξήζεσο θαη αλαιόγσο ηεο 

πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ηνπ ρσξηνύ εηο ηελ νπνία θείηαη ν ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξν» 

4. Σελ αξηζκ. 814/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ζέκα 

«Kαζνξηζκόο ηειώλ-θόξσλ θαη δηθαησκάησλ» 

5. Σελ αξηζκ. 298/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ζέκα 

«Έγθξηζε Καλνληζκνύ Υξήζεο Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ Γήκνπ Λέζβνπ» 
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6. Σελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 572/11-1-2022  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & 

Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

7. Σελ αξηζκ. 17/2022 εηζεγεηηθή Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ζέκα 

«Καζνξηζκόο Δηήζηνπ Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηελ Λεηηνπξγία 

Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

8. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

9. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ην εηήζην ηέινο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ  γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Πεξηπηέξσλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, σο εμήο: 

 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

 

ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ   

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΗΜΖ (€/η.κ.) 

Γ.Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

ΠΟΛΖ  60 

ΛΟΗΠΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 30 

Γ.Δ. ΑΓΗΑΟΤ 30 

Γ.Δ. ΓΔΡΑ 30 

Γ.Δ. ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 30 

Γ.Δ. ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ 30 

Γ.Δ. ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 30 

 

 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 29. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                  Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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