
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  16/2021 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 3
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  25
ης

  Φεβροσαρίοσ  2021. 

 

ΘΕΜΑ : Αίηημα ΄Ενφζης Ξενοδότφν άμοσ για ηην απαλλαγή δημοηικών 

ηελών. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

 Φεβξνπαξίνπ 2021 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε, 

ύζηεξα από ηελ 1842/19-02-2021 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γήκνπ-Ρίγιε Αξηάδλε, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζύγθιηζεο ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνύ». 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ Πξόεδξν, όηη πσο 

ππήξρε ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) κειώλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο epresence.gov.gr  (23) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

σμμεηέτονηες  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Γρ/τέας  

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ μέλος 

10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ πρόεδρος 

11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Αντ/ρχος 

12.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

13.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

14.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

15.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

16.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

17.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

18.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

19.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

20.-ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

21.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

22.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

23.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος
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        Μη ζσμμεηέτονηες 

 

1.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

2.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

3.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

4.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος 

 

Προζελεύζεις  - Αποτφρήζεις 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:57΄ απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη  θ.Παλνύζνο Αξηέκηνο θαη θ.Καξαγηάλλε Ησάλλα. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινύ 

Δκκαλνπήι, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ν 

πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο  θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο θαη ν πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Λέθθαο θ.Μαζηόο Κσλ/λνο . 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε Πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,  

θ.Καξαγηαλλίδεο Ησάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ησάλλεο, θ.θηαζάο Κσλ/λόο, θ.Υηώηεο 

Δκκαλνπήι  θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε Ησάλλα  νη νπνίνη 

θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ θαη Β] ν θνζκήηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θ.Μεηαθηζήο Βαζίιεηνο, ν θνζκήηνξαο Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ Πνιπηερληθήο ρνιήο θ.Κνθθνιάθεο πύξνο, ν θ.Εάραξεο Νηθόιανο θαη νη 

Πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη θ.Κάξιαο Δκκαλνπήι θαη θ.Αλδξεάδε νπιηάλα.  

 

 

ΘΕΜΑ 12ον: Αίηημα ΄Ενφζης Ξενοδότφν άμοσ για ηην απαλλαγή δημοηικών 

ηελών. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην (12
ν
)  δσδέθαην ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζην εηδηθό ζπλεξγάηε γηα λνκηθά ζέκαηα, θ.Δκκαλνπήι 

Υηώηε θαη ν νπνίνο  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 
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Με ην άξζξν 37 παξ. 8 ηεο από 20/03/2020 ΠΝΠ νξίδεηαη όηη: «Με απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19 θαη δελ θάλνπλ ρξήζε παξαρσξεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 13 ηνπ από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), κπνξεί λα απαιιάζζνληαη από ηα 

αλαινγνύληα ηέιε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ 

απόθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο 

απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απαιιαγήο.  

Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο αλσηέξσ ΠΝΠ νξίδεηαη όηη «Με απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ 

ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 κπνξεί λα 

απαιιάζζνληαη ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηνπ 

πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί. Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα ξπζκίδνληαη 

θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο».  

Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο ελ ιόγσ ΠΝΠ αλαθέξεηαη ζηα ηέιε ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ από 24-9/20-10-1958 

β.δ. (Α΄ 171) θαη αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δηαθόπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19, νη νπνίεο αζξνηζηηθά ησλ αλσηέξσ θαη ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ δελ έθαλαλ ρξήζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ζε απηέο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.    

Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο πην πάλσ ΠΝΠ αλαθέξεηαη ζην εληαίν 

αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74) θαη αθνξά απνθιεηζηηθά επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ παξαγξάθσλ ε από 20/03/2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πξνβιέπεη δπλαηόηεηα απαιιαγήο από ηα 

αλαινγνύληα ηέιε απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη 

πεξηνξηζκνί, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα απηή απόθαζε 

κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο απαιιαγήο. 

Ζ Έλσζε Ξελνδόρσλ άκνπ έρεη απνζηείιεη ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

75/18.12.2020 επηζηνιή ηεο, κε ηελ νπνία δεηά λα απαιιαγνύλ νη επηρεηξήζεηο-

κέιε ηεο από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δεκνηηθώλ ηειώλ γηα όζν ρξόλν ηζρύεη ην 

lockdown, επηθαινύκελε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 παξ. 8 θαη 9 ηεο από 

20/03/2020 ΠΝΠ. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ γλσκνδνηώ ηα εμήο: 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε απόθαζή ηνπ, δύλαηαη λα 

απαιιάμεη από ηα ηέιε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

13 ηνπ από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), όζεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία)-κέιε  
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ηεο Έλσζεο Ξελνδόρσλ άκνπ απνδεδεηγκέλα δηέθνςαλ ή πεξηόξηζαλ 

ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19, νη νπνίεο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ απηώλ δελ έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

παξαρσξεκέλνπ ζε απηέο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.  

Πεξαηηέξσ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κε απόθαζή ηνπ, 

δύλαηαη λα απαιιάμεη από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), 

όζεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία)-κέιε ηεο Έλσζεο Ξελνδόρσλ άκνπ 

απνδεδεηγκέλα δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 

Σέινο, ε απαιιαγή από ηα αλσηέξσ αλαινγνύληα δεκνηηθά ηέιε δύλαηαη  λα 

ρνξεγεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ νη 

πεξηνξηζκνί, κε ηελ απηή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα απηή 

απόθαζε κπνξεί λα ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα ζπκςεθηζκνύ κε κειινληηθέο 

απαηηήζεηο ηειώλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί πνζά εληόο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απαιιαγήο. 

 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ  εηζήγεζε ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ 

2. Σν ππ΄ αξηζ. 75/18-12-2020 αίηεκα ηεο  Έλσζεο Ξελνδόρσλ άκνπ  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Καηά Πλειουηθία 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

 

Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο ΄Δλσζεο Ξελνδόρσλ άκνπ γηα ηελ απαιιαγή ησλ 

δεκνηηθώλ ηειώλ. 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Αλαζηάζηνο Καιαηδήο, θ.Νηθόιανο Αλδξεάδεο θαη ε 

θ.Αξηαδλή Γήκνπ – Ρίγιε ςήθηζαλ παξόλ ελώ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Αξηέκηνο 

Παλνύζνο θαη ε θ.Ησάλλα Καξαγηάλλε ςήθηζαλ ζεηηθά  επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

΄Δλσζεο Ξελνδόρσλ άκνπ.  

 

     Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  22:28΄ . 
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  Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   16/25-02-2021 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη. 

           

      Η        ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                  ΣΑ  ΜΕΛΗ 
   ΔΗΜΟΤ – ΡΘΓΛΗ ΑΡΘΑΔΝΗ                                                            Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

                    

                                                                        Καρλόβαζι   25   Φεβροσαρίοσ  2021 

                                        Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                                     Η  Πρόεδρος ηοσ Δ.. 

          ΔΗΜΟΤ – ΡΘΓΛΗ ΑΡΘΑΔΝΗ 
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