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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  7 - 11 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 350/2011 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15268/3-11-2011 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, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς 
Παράσχος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς 
Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης Γ. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών αναλυτικό πίνακα µε όλες τις περιπτώσεις όπου επιβάλλονται τέλη  
χρήσης  κοινοχρήστου χώρων και τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν µέχρι την 31-12-2011, 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων  των πρώην ∆ήµων, Αµπελοκήπων  και  
Μενεµένης,  που ελήφθησαν  το  2010 προκειµένου να διαµορφώσετε  γνώµη  και  να  προβείτε 
στον καθορισµό των τελών χρήσης  κοινοχρήστων στων χώρων  για το 2012. 
Σηµειωτέον ότι εκτός από τις διαφορετικές τιµές  που ισχύουν ανά ∆ηµοτική Κοινότητα  υπάρχουν 
και περιπτώσεις, όπου,  στην µεν µία Κοινότητα επιβάλλονται  τέλη  και στην άλλη όχι. 
Ενδεικτικά αναφέρω,  την περίπτωση των πυλωτών κατοικιών, τα ∆ηµοτικά πάρκιγκ, τα ογκώδη 
απορρίµµατα- µπάζα, την χρέωση του  30% της δοµήσιµης επιφάνειας στις υπό ανέγερση 
οικοδοµές. 
Σας ενηµερώνω επίσης , ότι, σύµφωνα µε απολογιστικά στοιχεία µέχρι και την 31-10-2011  τα 
έσοδα που  προέκυψαν  ανέρχονται  στα παρακάτω ποσά: 
Από τα  δύο  ∆ηµοτικά πάρκιγκ 88.465,96 € (µόνο για την τρέχουσα χρήση) 
Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις 78.156 €. 
Από τις Λαϊκές Αγορές  63.616,14 (µέσω του Οργανισµού Λαϊκών  Αγορών) 
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∆ηλαδή τα έσοδα που προέκυψαν από τις ανωτέρω περιπτώσεις ανέρχονται στα 230.238,10 €. 
Μέχρι  την 31-10-2011 και τα έσοδα που εκτιµούµε ότι θα εισπραχθούν µέχρι τέλους του έτους θα 
είναι 30.000 € περίπου. ΄Αρα το συνολικό ποσό για όλο το έτος θα είναι ύψους 260.000,00 € 
περίπου. 
Στα έσοδα αυτά δεν περιλαµβάνονται αυτά που εισπράττονται µέσω ∆ΕΗ από τις προσωρινές 
παροχές ηλεκτροδότησης  των υπό ανέγερση οικοδοµών, διότι συνεισπράττονται µε τα 
ανταποδοτικά τέλη 
 
Ο ∆ήµαρχος προτείνει µηδενική αύξηση για το έτος 2012 και την επόµενη χρονιά να πάµε σε µια 
µελέτη συνολική του χώρου µε βάση την οποία θα κινηθούµε στο µέλλον.  
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                     Κατά πλειοψηφία 
Απέχοντος του κ. Βούζα Ηλία.  
 
Α). Εγκρίνει µηδενική αύξηση των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012 και σύνταξη 
µελέτης για τον επόµενο χρόνο προκειµένου να αποτυπωθούν µε ακρίβεια τα δεδοµένα των δυο 
περιοχών του ∆ήµου. 

  Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                         
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 350 /2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
 
                                               Αµπελόκηποι  9 – 11 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


