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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 24 - 1 - 2011
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621
Αριθ. Απόφ. 006/ 2011
ΘΕΜΑ :
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό:
1. «Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης για το έτος 2011».
2. «Καθορισµού των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και υπεδάφους του ∆ήµου».
3. «Καθορισµού της κατά τ.µ. τιµής ακινήτου των περιοχών του ∆ήµου που δεν έχουν
καθορισθεί µε υπουργική απόφαση για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας»
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 566/20-1-2011 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:
1. Ακτσελής Γεώργιος
2. Αβραµίδης Κυριάκος
3. Αποστολίδου Μαρία
4. Αρµπατζάνη Μαρία
5. Γρούγιος Ηλίας
6. Ιωαννίδης Εµµανουήλ
7. Καζαντζίδης Γεώργιος
8. Καραλιόπουλος Σωτήρης
9. Καρράς Ευστράτιος
10. Κουσενίδης Αλέξανδρος
11. Κουσίδης Γεώργιος
12. Μεζίκης Βασίλειος
13. Μπουντούρη Παρασκευή
14. Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
15. Παναγιωτίδης Γαβριήλ

16.Πατσιάς Γεώργιος
17.Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
18.Σιώπης Κωνσταντίνος
19.Σουσλόγλου Νικόλαος
20.Αθανασιάδης Αθανάσιος
21.Κυριλλίδης Γεώργιος
22.Λαδάς Παράσχος
23.Λεµονίδου ∆έσποινα
24.Χοϊδης Χαράλαµπος
25.Σαπρανίδου Σωτηρία
26. Τσιριγώτης Αρσένιος
27. Παυλίδου Αθηνά
28.Κατσαρός Ιωάννης
29.Βούζας Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Βαλάνος Νικόλαος
2. Αγοραστός Κωνσταντίνος
3. Σάββα Αικατερίνη
4. Παπαδήµας Αναστάσιος
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, είτε αποχώρησαν στην συνέχεια, 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.
Προσεκλήθησαν αρµοδίως και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων
και Μενεµένης, Κεσόγλου Παύλος και Μανωλόπουλος Βασίλειος αντίστοιχα.
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
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Oι k. Βαλάνος Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήµας Αναστάσιος αποχώρησαν πριν από το 2ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου
ότι
Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Αµπελοκήπων µε τις αποφάσεις του:
-. υπ’ αριθ. 355/2010 περί «Καθορισµού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού» και
362/2010 αποφάσεις του αποφάσισε την µηδενική αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισµού
των ακινήτων του ∆ήµου καθώς και την µηδενική αύξηση των τελών χρήσης κοινοχρήστων
χώρων και υπεδάφους του ∆ήµου για το έτος 2011 αντίστοιχα.
- υπ’ αριθ. 362/2010 περί «Καθορισµού των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και υπεδάφους
του ∆ήµου»
αποφάσισε µηδενική αύξηση των ανωτέρω τελών για το έτος 2011.
Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Μενεµένης µε τις αποφάσεις του:
- υπ αριθ. 188/2010 περί «Καθορισµού τελών εµπορικών διαφηµίσεων»
- υπ’ αριθ. 189/2010 περί «Καθορισµού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – αθλητισµού –
πολιτισµού – δυνητικού τέλους κοινωνικής πολιτικής
- υπ’ αριθ. 190/2010 περί «Καθορισµού της κατά τ.µ. τιµής ακινήτου των περιοχών του ∆ήµου
που δεν έχουν καθορισθεί µε υπουργική απόφαση για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας και
δ. υπ’ αριθ. 191/2010 περί «Καθορισµού τελών πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».
αποφάσισε µηδενική αύξηση των ανωτέρω τελών για το έτος 2011.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τις υπ’ αριθ. 32514/15-12-2010 και 32507/15-12-2010
αποφάσεις της, ακύρωσε αντίστοιχα τις υπ’ 355/2010 και 362/2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αµπελοκήπων ως εµπίπτουσες στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6
του Ν. 3463/10.
Για το ∆ήµο Μενεµένης δεν απεστάλησαν µέχρι στιγµής ανάλογες ακυρωτικές αποφάσεις.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης καλείται µε απόφαση του να εµµείνει στις
ανωτέρω ληφθείσες αποφάσεις των πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης.
Στην συνέχεια καλεί τα µέλη να τοποθετηθούν επι του θέµατος.
Ο κ. Λαδάς εκ µέρους της παράταξης ΟΡ.Μ.Η. ζητά την ενιαιοποίηση των τελών για ολόκληρο το
∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης.
Ο κ. Κατσαρός εκ µέρους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» συµφωνεί µε την ανωτέρω
πρόταση για ενιαιοποίηση των τελών για ολόκληρο το ∆ήµο, ζητώντας επιπλέον µείωση κατά 5%
των τελών καθώς και απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωµής των ανέργων για όσο καιρό
αυτοί είναι άνεργοι.
Ο κ. Βούζας προτείνει η εξίσωση των τελών να γίνει προς τα κάτω και να υπάρξει µείωση των
τελών.
Ο πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία τις επιµέρους προτάσεις.
Υπέρ της εισήγησης (πρόταση της ∆ιοίκησης) δεκαεννέα (19)
Υπέρ της πρότασης της παράταξης ΟΡ.Μ.Η. πέντε (5 )
Υπέρ της πρότασης της παράταξης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τέσσερις (4)
Εγκρίνεται η πρόταση της ∆ιοίκησης.
Ο κ. Βούζας είναι κατά όλων των κατατεθειµένων προτάσεων.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των µελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 19 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη
– Τζοµπανοπούλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος,
Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος,
κατά 10 (Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λεµονίδου ∆έσποινα,
Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Αθηνά, Κατσαρός
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, οι οποίοι κατέθεσαν δικές τους προτάσεις).
Α). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης εµµένει στις ανωτέρω ληφθείσες
αποφάσεις των πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, επιβεβαιώνοντας την ισχύ τους
για το έτος 2011 και συγκεκριµένα:
α. υπ’ αριθ. 355/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Αµπελοκήπων περί µηδενικής αύξησης των
τελών καθαριότητας και φωτισµού των ακινήτων του ∆ήµου για το έτος 2011.
β. υπ’ αριθ. 362/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Αµπελοκήπων περί µηδενικής αύξησης των
τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και υπεδάφους του ∆ήµου για το έτος 2011.
γ. υπ αριθ. 188/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μενεµένης περί µηδενικής αύξησης των τελών
εµπορικών διαφηµίσεων.
δ. υπ’ αριθ. 189/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μενεµένης περί µηδενικής αύξησης των
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – αθλητισµού – πολιτισµού – δυνητικού τέλους κοινωνικής
πολιτικής.
ε. υπ’ αριθ. 190/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μενεµένης περί µηδενικής αύξησης της κατά
τ.µ. τιµής ακινήτου των περιοχών του ∆ήµου που δεν έχουν καθορισθεί µε υπουργική απόφαση
για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας και
στ. υπ’ αριθ. 191/2010 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μενεµένης περί µηδενικής αύξησης των
τελών πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» και επαναβεβαιώνει την ισχύ τους για το
έτος 2011, µε εξαίρεση την παρ. 19 της παραπάνω αναφερόµενης απόφασης του ∆ήµου
Μενεµένης (υπ’ αριθ. 191/2010), την οποία ακυρώνει και επιβάλλει ενιαίο τέλος για την τέλεση
πολιτικών γάµων σε όλο το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης το ποσό των 20,00€.
Συνυποβάλλονται µε την παρούσα απόφαση και οι παραπάνω αναφερόµενες αποφάσεις των
πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων – Μενεµένης, οι οποίες και αποτελούν συστατικό στοιχείο της
ληφθείσης απόφασης.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 006 / 2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 25 - 1 - 2011
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος
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Ε. Κουκουλιώτης

Γεώργιος Καζαντζίδης
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