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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  07-06-2021 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 55/2021       

 
ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση της με  αριθμό 294/2018 Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου 
και παράταση της ισχύος της με αριθμό 94/2020 όμοιας, στα πλαίσια της αρωγής των 
πολιτών από τις δυσμενείς οικονομικές  συνέπειες από τη λήψη των μέτρων αποτροπής 
της διασποράς του κορωνοϊού  covid-19.  

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου έτους 2021, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-
03-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 
11584/03-06-2021 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 οι είκοσι (20) και απόντες δεκατρείς (13). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Κατζικάς Γεώργιος 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καζαντζίδης Γεώργιος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Γυμνόπουλος Κοσμάς 

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Φουκίδης Απόστολος 

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 

7 Κουσίδης Γεώργιος 7 Παπαδήμας Αναστάσιος 

8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Ζυγανιτίδης Απόστολος 

9 Σεμερτζίδου Αγγελική 9 Αβραμίδης Μωυσής 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Νοτάκης Ιωάννης 

11 Καρράς Ευστράτιος 11 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13 Μύθυμη Ελένη 

14 Σουσλόγλου Νικόλαος 14  

15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  

16 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 16  

17 Γκαλέτσης Αθανάσιος 17  

18 Ράπτου Όλγα 18  

19 Σμήλιος Ηλίας 19  

20 Καρασαρλίδου Σοφία 20  

21  21  

22  22  

23  23  

24  24  

25  25  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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26  26  

27  27  

28  28  

29     29  

30  30  

31  31  

32  32  

33  33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη. 

 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».  

 
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 
 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο13 παρ.3γ του Β.Δ 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 Δημοτικού 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 Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 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 
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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.» 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η με αριθμό 294/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ: ΩΑΔ9ΩΨΕ-ΨΑ5), η οποία ισχύει έως της ανακλήσεώς της.  Στα πλαίσια της λήψης μέτρων αρωγής 
προς τα καταστήματα του Δήμου μας για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των μέτρων 

αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  covid-19, εξεδόθη η με αριθμό 94/202 ΑΔΣ  
 (ΑΔΑ: ΨΞΣ5ΩΨΕ3ΨΔ) με την οποία 

τροποποιήθηκε η ανωτέρω ΑΔΣ, ώστε να διευκολυνθούν όσοι αδυνατούν να καταβάλουν το συνολικό 
ποσό εφάπαξ,.  
 
Προτείνεται  η παράταση της ισχύος της 94/2020, εφόσον ισχύουν ακόμη οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επέφερε η πανδημία και ήδη έχουν παραταθεί όλες οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην κατάβολή 
Τελών λόγω των μακροχρόνιων αναστολών λειτουργίας των καταστημάτων. Η παράταση που προτείνεται 
έχει ως εξής: 
 
«Β) Mόνο για το χρονικό διάστημα από 08/06/2021 έως και 31/12/2021, και για τους έκτακτους λόγους  
που προκάλεσαν τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  covid-19 η καταβολή θα 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:  
 
1η Δόση: μέχρι τις 31/08/2021 
 
2η Δόση: μέχρι τις 30/11/2021, 
 
ανεξαρτήτου του χρονικού σημείου υποβολής της αίτησης.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 294/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  

 
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει την παράταση της ισχύος της 94/2020, εφόσον ισχύουν ακόμη οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επέφερε η πανδημία και ήδη έχουν παραταθεί όλες οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στην καταβολή 
Τελών λόγω των μακροχρόνιων αναστολών λειτουργίας των καταστημάτων.  
Η παράταση έχει ως εξής: 
 
«Β) Mόνο για το χρονικό διάστημα από 08/06/2021 έως και 31/12/2021, και για τους έκτακτους λόγους  
που προκάλεσαν τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού  covid-19 η καταβολή θα 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:  
 
1η Δόση: μέχρι τις 31/08/2021 
 
2η Δόση: μέχρι τις 30/11/2021, 
 
ανεξαρτήτου του χρονικού σημείου υποβολής της αίτησης.  
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 294/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
  2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2021. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
         
  Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  08 - 06 – 2021 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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