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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               14.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  323/2020 

 

 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για παράταση ισχύος και για το έτος 2021 των ΑΔΣ: 

1. 292/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών διαφήμισης έτους 2019), 

2.  293/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019)  

3.  295/2018 (Καθορισμός συντελεστών ΤΑΠ έτους 2019) 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 18677/9-10-

2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργ.1ζ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο 

την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών .   

 

Προτείνεται η παράταση ισχύος και για το έτος 2021 των Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

 

1. 292/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών διαφήμισης έτους 2019), 

 

2. 293/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019), λαμβάνοντας 

υπόψη την με αριθμό 69626/30-11-2018 Ακυρωτική Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας –Θράκης, με την οποία η 293/2018 ΑΔΣ ακυρώθηκε μερικώς, ως προς το σημείο 10 

«ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», το οποίο δεν θα περιληφθεί, ως ακυρωμένο, 

και στα προς χρέωση Τέλη έτους 2021.  

 

3. 295/2018 (Καθορισμός συντελεστών ΤΑΠ έτους 2019) 

 

οι οποίες είχαν παραταθεί ομοίως και για το έτος 2020 με την ΑΔΣ 252/2019. 

ΑΔΑ: ΨΟΚΞΩΨΕ-ΕΞΔ
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους 7 υπέρ, 2 κατά οι Ράπτου Όλγα και η Τσομπανοπούλου Μελίσα) 

 

Α)  Εγκρίνει παράταση ισχύος και για το έτος 2021 των Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

 

1. 292/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών διαφήμισης έτους 2019), 

 

2. 293/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019), λαμβάνοντας 

υπόψη την με αριθμό 69626/30-11-2018 Ακυρωτική Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας –Θράκης, με την οποία η 293/2018 ΑΔΣ ακυρώθηκε μερικώς, ως προς το σημείο 10 

«ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», το οποίο δεν θα περιληφθεί, ως ακυρωμένο, 

και στα προς χρέωση Τέλη έτους 2021.  

 

3. 295/2018 (Καθορισμός συντελεστών ΤΑΠ έτους 2019) 

 

οι οποίες είχαν παραταθεί ομοίως και για το έτος 2020 με την ΑΔΣ 252/2019. 

 

-Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων που μειοψήφισαν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της 

συνεδρίασης. 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

   

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  323/2020. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  15.10.2020  

         

         

        O Πρόεδρος  

             

 

                     Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΨΟΚΞΩΨΕ-ΕΞΔ
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