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

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της 27 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 032/ 2014 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµό 359/2012 Α∆Σ ως προς τον καθορισµό των  τελών 
κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2013 (και η οποία παρατάθηκε και για το 2014 µε την υπ΄ 
αριθµό 399/2013 Α∆Σ) ,ως προς τον καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές όπου 
δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων (εκτός σχεδίου πόλης και 
εκτός ζώνης)  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 968/23 -1-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρµπατζάνη–Τσοµπανόγλου Μαρία,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, 
Μπουντούρη Παρασκευή,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Ηρακλής, 
Χοϊδης Χαράλαµπος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι     
έχοντας υπόψη µας την υπ΄ αριθµό 6/2014 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής που αφορά 
τροποποίηση της υπ΄ αριθµό 359/2012 Α∆Σ (Καθορισµός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 
2013) όπου εγκρίνει και καθορίζει τα τέλη κοινοχρήστων χώρων πλέον και στις περιοχές όπου δεν 
ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων(εκτός σχεδίου πόλης και 
εκτός ζώνης) ως εξής: 

-Επί του αριθµού 1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, το τέλος, ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης, ορίζεται σε 
5€ κατά τµ το χρόνο, 

-Επί του αριθµού 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, το τέλος, ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης 
ορίζεται σε 12 € κατά τµ το χρόνο. 
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-Επί του αριθµού 9. ΚΟΥΝΙΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, το τέλος, ορίζεται ως εξής: για χώρο 
έκτασης µέχρι 100 τµ σε 30 € την ηµέρα, για χώρο πάνω από 100 και µέχρι 200 τµ σε 60 € την 
ηµέρα και πάνω από 200 τµ σε 90 € την ηµέρα. 

-Επί του αριθµού 11. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: α)για την τοποθέτηση µηχανηµάτων (µπετονιέρες, 
σκαπτικά µηχανήµατα, βαρέλες µπετόν κλπ) µπαζών, οικοδοµικών υλικών περιφραγµάτων και 
σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προς της ανεγειροµένης οικοδοµής, το 
τέλος, ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης, ορίζεται σε 12 € ανά τµ το µήνα, καταβάλλεται πριν από τη 
χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε µήνα, β)για τα κοντέινερ συλλογής και απόρριψης 
οικοδοµικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο(πεζοδρόµιο ή οδόστρωµα), το τέλος ορίζεται σε 28 € 
την εβδοµάδα και καταβάλλεται πριν τη χρήση του χώρου. Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση 
για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η εταιρία µισθώσεως κοντέινερ οπωσδήποτε θα πρέπει 
να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 

-Επί του αριθµού 12. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Ορίζονται τέλη 
για χρήση κοινοχρήστων χώρων διέλευσης διαµορφωµένου πεζοδροµίου από οχήµατα (πρατήρια 
υγρών καυσίµων, συνεργεία αυτοκινήτων , επαγγελµατικά πάρκιγκ αυτοκινήτων, αποθήκες, κλπ) 
σε 7 € κατά τµ το χρόνο. 

-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σε 21 €/κυβ.µέτρο 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

Εγκρίνει την τροποποίηση υπ΄ αριθµό 6/2014 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής που 
αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθµό 359/2012 Α∆Σ (Καθορισµός τελών κοινοχρήστων χώρων 
για το έτος 2013), η οποία παρατάθηκε και για το 2014 µε την υπ΄ αριθµό 399/2013 Α∆Σ, 
καθορίζοντας τα τέλη των κοινοχρήστων χώρων πλέον και στις περιοχές όπου δεν ισχύει το 
σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων(εκτός σχεδίου πόλης και 
εκτός ζώνης) ως εξής: 

• Επί του αριθµού 1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, το τέλος, ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης, 
ορίζεται σε 5€ κατά τµ το χρόνο, 
• Επί του αριθµού 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, το τέλος, ανεξαρτήτου 
χρόνου χρήσης ορίζεται σε 12 € κατά τµ το χρόνο. 
• Επί του αριθµού 9. ΚΟΥΝΙΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, το τέλος, ορίζεται ως εξής: 
για χώρο έκτασης µέχρι 100 τµ σε 30 € την ηµέρα, για χώρο πάνω από 100 και µέχρι 200 τµ σε 
60 € την ηµέρα και πάνω από 200 τµ σε 90 € την ηµέρα. 
• Επί του αριθµού 11. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: α)για την τοποθέτηση µηχανηµάτων 
(µπετονιέρες, σκαπτικά µηχανήµατα, βαρέλες µπετόν κλπ) µπαζών, οικοδοµικών υλικών 
περιφραγµάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προς της 
ανεγειροµένης οικοδοµής, το τέλος, ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης, ορίζεται σε 12 € ανά τµ το 
µήνα, καταβάλλεται πριν από τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε µήνα, β)για τα 
κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο(πεζοδρόµιο ή 
οδόστρωµα), το τέλος ορίζεται σε 28 € την εβδοµάδα και καταβάλλεται πριν τη χρήση του χώρου. 
Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η εταιρία 
µισθώσεως κοντέινερ οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 
• Επί του αριθµού 12. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ορίζονται τέλη για χρήση κοινοχρήστων χώρων διέλευσης διαµορφωµένου πεζοδροµίου από 
οχήµατα (πρατήρια υγρών καυσίµων, συνεργεία αυτοκινήτων , επαγγελµατικά πάρκιγκ 
αυτοκινήτων, αποθήκες, κλπ) σε 7 € κατά τµ το χρόνο. 
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σε 21 €/κυβ.µέτρο.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄ αριθ. 359/2012 Α∆Σ,  την υπ΄ αριθµό 6/2014 απόφαση της 
Ο.Ε. 
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     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                         Κατά πλειοψηφία 
 
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής 
Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος), αποχή 5 (Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας). 

Α). Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµό 359/2012 Α∆Σ (σύµφωνα µε την εισηγητική 
απόφαση υπ’ αριθ. 6/2014 της Ο.Ε) που αφορά τον καθορισµό των  τελών κοινοχρήστων χώρων 
για το έτος 2013 και η οποία παρατάθηκε και για το 2014 µε την υπ΄ αριθµό 399/2013 Α∆Σ, 
καθορίζοντας τα τέλη των κοινοχρήστων χώρων πλέον και στις περιοχές όπου δεν ισχύει το 
σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων(εκτός σχεδίου πόλης και 
εκτός ζώνης) ως εξής: 

• Επί του αριθµού 1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, το τέλος, ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης, 
ορίζεται σε 5€ κατά τµ το χρόνο, 
• Επί του αριθµού 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, το τέλος, ανεξαρτήτου 
χρόνου χρήσης ορίζεται σε 12 € κατά τµ το χρόνο. 
• Επί του αριθµού 9. ΚΟΥΝΙΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, το τέλος, ορίζεται ως εξής: 
για χώρο έκτασης µέχρι 100 τµ σε 30 € την ηµέρα, για χώρο πάνω από 100 και µέχρι 200 τµ σε 
60 € την ηµέρα και πάνω από 200 τµ σε 90 € την ηµέρα. 
• Επί του αριθµού 11. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: α)για την τοποθέτηση µηχανηµάτων 
(µπετονιέρες, σκαπτικά µηχανήµατα, βαρέλες µπετόν κλπ) µπαζών, οικοδοµικών υλικών 
περιφραγµάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προς της 
ανεγειροµένης οικοδοµής, το τέλος, ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης, ορίζεται σε 12 € ανά τµ το 
µήνα, καταβάλλεται πριν από τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε µήνα, β)για τα 
κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο(πεζοδρόµιο ή 
οδόστρωµα), το τέλος ορίζεται σε 28 € την εβδοµάδα και καταβάλλεται πριν τη χρήση του χώρου. 
Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η εταιρία 
µισθώσεως κοντέινερ οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 
• Επί του αριθµού 12. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ορίζονται τέλη για χρήση κοινοχρήστων χώρων διέλευσης διαµορφωµένου πεζοδροµίου από 
οχήµατα (πρατήρια υγρών καυσίµων, συνεργεία αυτοκινήτων , επαγγελµατικά πάρκιγκ 
αυτοκινήτων, αποθήκες, κλπ) σε 7 € κατά τµ το χρόνο. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ σε 21 €/κυβ.µέτρο. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                           
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 032/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


