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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  05-11-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :294/2018       
 
ΘΕΜΑ: Περί της παροχής δυνατότητας προς τους πολίτες να καταβάλουν σε δόσεις τις 
οφειλές από Τέλη κοινοχρήστου χώρου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Νοεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 21120/01-11-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο(22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Εµεινίδης Αναστάσιος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Μεζίκης Βασίλειος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Μαυρίδου Αναστασία 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
12 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Σουσλόγλου Νικόλαος 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Αθανασιάδης Ιωάννης 17  
18 Καζαντζίδης Γεώργιος 18  
19 Αβραµίδης Μωυσής 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Νοτάκης Ιωάννης 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  
Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». . 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο13 παρ.3γ του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80, τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και 
συµπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) σχετικά µε 
τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ισχύουν τα παρακάτω:  
 
«Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε µετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο οικείο 
δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφοµένου επ' αυτής του 
αριθµού του γραµµατίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής 
επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση του 
οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Εάν διαπιστωθεί 
καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήµος ή η κοινότητα προβαίνει άµεσα στις 
ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.  
 
Με όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος 
τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 
εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας µέρος του τέλους.  
 
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να 
καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθµός των δόσεων για την εξόφληση του 
υπολειπόµενου ποσού. 
 
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων 
προθεσµιών, αναγραφοµένης επί αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό 
που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθµού των δόσεων που αποµένουν προς εξόφληση και 
των προθεσµιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω και µίας εκ των δόσεων 
συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν 
επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το 
δήµο, αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών των σχετικών γραµµατίων είσπραξης.» 
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά, και σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, 
προτείνεται η καταβολή να γίνεται µε τους εξής δύο τρόπους: 

 
Α) Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο. Πριν την παράδοση 
της άδεις χρήσης, αναγραφόµενου επ΄ αυτής του αριθµού γραµµατίου είσπραξης (όπως ισχύει έως και 
σήµερα στον ∆ήµο µας), είτε,  
 
Β) Η καταβολή να γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον: 
1. Το αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος  
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2. Καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 40% του τέλους και  
3. Το συνολικό τέλος που καλείται να καταβάλει ανέρχεται σε ποσό άνω των 350,00€ 
 
Η εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού να γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής, πχ για το έτος 2019 (το 
ίδιο προτείνεται να ισχύει και για τα υπόλοιπα έτη, έως την ανάκληση της παρούσας ή την έκδοση άλλης 
απόφασης µε αντίθετο περιεχόµενο): 
 
1η ∆όση: µέχρι τις 30/04/2019 
 
2η ∆όση: µέχρι τις 30/06/2019, 
 
ανεξαρτήτου του χρονικού σηµείου υποβολής της αίτησης. Ο νόµος απαιτεί οι σχετικές αιτήσεις να 
υποβάλλονται µε την έναρξη του έτους, εφόσον η καταβολή του τέλους αφορά το έτος συνολικά, 
ανεξαρτήτου του χρονικού σηµείου καταβολής του ποσού .  
 
Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήµο, 
αναγραφόµενων επί αυτής των αριθµών των σχετικών γραµµατίων είσπραξης. 
 
Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή των δόσεων έστω και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται 
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει η  καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο. Πριν την 
παράδοση της άδεις χρήσης, αναγραφόµενου επ΄ αυτής του αριθµού γραµµατίου είσπραξης (όπως ισχύει 
έως και σήµερα στον ∆ήµο µας), είτε,  
 
Β)Εγκρίνει η καταβολή να γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, 
εφόσον: 
1. Το αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος  
2. Καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 40% του τέλους και  
3. Το συνολικό τέλος που καλείται να καταβάλει ανέρχεται σε ποσό άνω των 350,00€ 
 
Η εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού να γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής, πχ για το έτος 2019 (το 
ίδιο προτείνεται να ισχύει και για τα υπόλοιπα έτη, έως την ανάκληση της παρούσας ή την έκδοση άλλης 
απόφασης µε αντίθετο περιεχόµενο): 
 
1η ∆όση: µέχρι τις 30/04/2019 
 
2η ∆όση: µέχρι τις 30/06/2019, 
 
ανεξαρτήτου του χρονικού σηµείου υποβολής της αίτησης. Ο νόµος απαιτεί οι σχετικές αιτήσεις να 
υποβάλλονται µε την έναρξη του έτους, εφόσον η καταβολή του τέλους αφορά το έτος συνολικά, 
ανεξαρτήτου του χρονικού σηµείου καταβολής του ποσού .  
 
Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήµο, 
αναγραφόµενων επί αυτής των αριθµών των σχετικών γραµµατίων είσπραξης. 
 
Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή των δόσεων έστω και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται 
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 
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Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 294/ 2018 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
  Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  06 - 11 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


