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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  21 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 187/2012 
 
ΘΕΜΑ: Επιστροφή  δηµοτικών  τελών  -  δηµοτικού  φόρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6469/17-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου κα Θεοδωρίδου Αθηνά.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το 
γεγονός ότι έχουµε δύο περιπτώσεις όπου εισπράχτηκαν αχρεωστήτως ποσά από δηµοτικά τέλη 
και δηµοτικό φόρο ως εξής:  
Έχοντας  υπ’ όψη  µας: 

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων 21 και 22  του  Β∆ 24-9/20-10-1958  περί  θεσµοθέτησης 
των τελών καθαριότητας και φωτισµού ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τα οποία 
ενοποιήθηκαν  σε  ενιαίο  τέλος  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  25  παρ.  12  του  Ν 
1828/89  και  τροποποιήθηκαν  µε  τον  Ν  25/75. 

2. Τις  τροποποιήσεις  και  συµπληρώσεις  από  τις  διατάξεις  του  Ν 25/75,  των  
άρθρων  4, 5  του  Ν 1080/80,  του  άρθρου  25  του  Ν 1828/89,  του  άρθρου  37 του  
Ν 2072/92,  του  άρθρου  16,  παρ.  6  και  άρθρου  27,  παρ.  3  και  4  του  Ν 
2130/93, του άρθρου 7, παρ. 26 του Ν 2307/95, του άρθρου 10, παρ. 16 του Ν 
2503/97  και  του  άρθρου  25,  παρ. 3  του  Ν 2539/97. 

3. Το  άρθρο  10  του  Ν 1080/80,  όπως  συµπληρώθηκε  από  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 25, παρ. 13, του Ν 1828/89 περί δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων 
χώρων  ή  µη. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν 2130/93 περί επιβολής τέλους ακίνητης 
περιουσίας   υπέρ  των  ∆ήµων.  

5. Την υπ΄ αριθµό 109/2012 Α∆Σ Μενεµένης, περί καθορισµού τελών καθαριότητας και 
φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων.  
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Ως προς την πρώτη αίτηση: 
 

1. Την  υπ΄ αριθµό  6283/14-05-2011 αίτηση  του ∆ίδη Νικολάου  του  ∆ήµου,  
που  αφορά  την  επιστροφή  χρηµατικού  ποσού  από  τέλος ακίνητης 
περιουσίας, δηµοτικά  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισµού,  δηµοτικού  φόρου,  σε  
λογαριασµούς  ρεύµατος  του  ισογείου καταστήµατος   στο    5ο χιλιόµετρο 
Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης  µε  αριθµό  παροχής  92201977. 

2. Την επιµέτρηση του πολιτικού Μηχανικού ΣΤΑΒΙΑΝΗ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ αρ. µητρώου 
24114 Ε.∆.Ε. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α) Την  επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  δηµοτικών  τελών  και  δηµοτικού  
φόρου,  που  αφορούν  τη  διαφορά  εµβαδού  που  αφορούν  τα Τ.Α.Π.,  ∆.Τ.,  ∆.Φ.,  που  
χρεώθηκαν  σε  λογαριασµούς  ρεύµατος   του  ισογείου καταστήµατος,  που  βρίσκεται  
στο 5ο χιλιόµετρο Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης  µε  αριθµό  παροχής  
92201977,  ως  εξής: 
 
1) Τ.Α.Π : 900 €/τ.µ  (τιµή ζώνης για το 2012) Χ 1492 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού)Χ 0,00035           
(συντελεστής Τ.Α.Π.)Χ 0,8 (συντελεστής παλαιότητας) Χ30/365 ηµέρες = 30,90 € 
 
2)  ∆ηµοτικά  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισµού:  3,39 €  (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 1985τ.µ. 
(διαφορά  εµβαδού)x30/365 ηµέρες = 553,08 € 
 
3)  ∆ηµοτικός  φόρος  ηλεκτροδοτούµενων  χώρων: 0,30 € (συντελεστής ∆.Φ.) Χ1792 τ.µ. 
(διαφορά εµβαδού)x30/365 ηµέρες =44,18 € 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 628,16€  
 
Ως προς την δεύτερη αίτηση: 
 
Την  υπ΄ αριθµό 17515/15-12-2011  αίτηση  της  κ. ΓΚΙΟΥΖΑΛΙ∆ΟΥ  ΕΜΜΑΣ  του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  που  αφορά  την  επιστροφή  χρηµατικού  ποσού  από  δηµοτικά  τέλη  
καθαριότητας  και  φωτισµού,  δηµοτικού  φόρου,  σε  λογαριασµούς  ρεύµατος  του  
διαµερίσµατος πρώτου   ορόφου  της  οικοδοµής  στην  οδό  Υπ. Αγγελάκη   αρ.  47,  
µε  αριθµό  παροχής  20513969. 
Ύστερα  από  τα  παραπάνω, 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α) Την  επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  δηµοτικών  τελών  και  δηµοτικού  
φόρου,  που  αφορούν  τη  διαφορά  εµβαδού  που  αφορούν  τα  ∆.Τ.,  ∆.Φ.,  που  
χρεώθηκαν  σε  λογαριασµούς  ρεύµατος  του  διαµερίσµατος πρώτου ορόφου της  
οικοδοµής,  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Υπ. Αγγελάκη  αρ.  47, µε  αριθµό  παροχής    
20513969,  ως  εξής: 
 
1) Τ.Α.Π. 2009: 900€/τ.µ  (τιµή ζώνης για το 2009) Χ 16 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού)Χ 0,00035 

(συντελεστής Τ.Α.Π.)Χ 0,6 (συντελεστής παλαιότητας) = 3,02 ευρώ 
2010 900€/τ.µ  (τιµή ζώνης για το 2010) Χ 16 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού)Χ0,60(συντελεστής 
παλαιότητας) Χ 0,00035 (συντελεστής Τ.Α.Π.)  = 3,02 ευρώ 
 
2011 900€/τ.µ  (τιµή ζώνης για το 2011) Χ 16 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού)Χ0,60(συντελεστής 
παλαιότητας) Χ 0,00035 (συντελεστής Τ.Α.Π.)  = 3,02 ευρώ 
 
ΣΥΝΟΛΟ : 9,06€. 
 
2)  ∆ηµοτικά  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισµού: 
   
2009      1,59  ευρώ  (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 7τ.µ. (διαφορά  εµβαδού) = 11,13 ευρώ 
2010      1,79  ευρώ  (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 7 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού) = 12,53 ευρώ 
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2011     1,79  ευρώ  (Συντελεστής ∆.Τ.) Χ 7 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού) = 12,53 ευρώ  
ΣΥΝΟΛΟ : 36,19 €. 
 
2)  ∆ηµοτικός  φόρος  ηλεκτροδοτούµενων  χώρων: 
   
2009     0,30 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 7 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού)*4/12 = 2,1 ευρώ 
2010     0,30 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 7 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού) = 2,1 ευρώ 
2011     0,30 ευρώ (συντελεστής ∆.Φ.) Χ 7 τ.µ. (διαφορά  εµβαδού) = 2,1 ευρώ 
 ΣΥΝΟΛΟ: 6,3 € 
          
Γενικό  σύνολο  επιστρεφόντων  δηµοτικών  τελών  και  δηµοτικού  φόρου  
(∆. Τ. + ∆. Φ.) = 9,06 € + 36,19 €+ 6,3€   =  51,55 €  (πενήντα ένα ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτά 
         . 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, και τα ανωτέρω παρατιθέµενα στοιχεία,  
 

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την επιστροφή  ποσού συνολικού ύψους 628,16€ στον ∆ίδη Νικόλαο του  ∆ήµου 
ως αχρεωστήτως  καταβληθέν για οφειλές δηµοτικών  τελών  και  δηµοτικού  φόρου,  που  
αφορούν  τη  διαφορά  εµβαδού  που  αφορούν  τα Τ.Α.Π.,  ∆.Τ.,  ∆.Φ.,  που  χρεώθηκαν  σε  
λογαριασµούς  ρεύµατος του  ισογείου καταστήµατος,  που  βρίσκεται  στο 5ο χιλιόµετρο 
Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης  µε  αριθµό  παροχής  92201977. ,   
 
Β) Εγκρίνει επιστροφή ποσού συνολικού ύψους  51,55€ στην Γκιουζαλίδου Έµα  του 
Αναστασίου, ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  δηµοτικών  τελών  και  δηµοτικού  φόρου,  
που  αφορούν  τη  διαφορά  εµβαδού  που  αφορούν  τα  ∆.Τ.,  ∆.Φ.,  που  χρεώθηκαν  σε  
λογαριασµούς  ρεύµατος  του  διαµερίσµατος πρώτου ορόφου της  οικοδοµής,  που  
βρίσκεται  επί  της  οδού  Υπ. Αγγελάκη  αρ.  47, µε  αριθµό  παροχής    20513969. 
 
Γ) Τα  παραπάνω ποσά θα βαρύνουν αµφότερα τον  ΚΑ  8261  προϋπολογισµού  του 
οικονοµικού  έτους  2012 και δη τον ΚΑ  8261, και ψηφίζονται σε βάρος του και υπέρ των 
δικαιούχων κατά την εισήγηση.  

       ∆).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 187/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 22 - 5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


