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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               08.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  309/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς το Α3 ΚΑΙ Β4 Σκέλος 

  

ΘΕΜΑ: Σημειακή Τροποποίηση στην Εισήγηση για τον καθορισμό συντελεστών για την επιβολή 

ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)  για το έτος 2022  

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

23347/04-11-2021 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4)  Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα.   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργ 1 περίπτωση ζ του Ν.3852/2010 η Οικονομική επιτροπή εισηγείται στο 

Δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για τον λόγο αυτόν εισάγεται προς 

συζήτηση το παρόν θέμα, ώστε να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους 

συντελεστές ανταποδοτικών τελών έτους 2022 για τον Δήμο μας. 

 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας Εσόδων με το Ελεγκτικό Όργανο (Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης) στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας της ΑΔΣ του Δήμου μας με αριθμό 

94/20201 περί του καθορισμού των συντελεστών για την επιβολή ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού)  για το έτος 2022, μας ζητήθηκε να προβούμε στην εξής Σημειακή Τροποποίηση: 

 

Α. Στην ενότητα περί των μειωμένων χρεώσεων αναφέρεται στο σημείο 3 το εξής: 

 

3. Συντελεστές στερουμένων ηλεκτρικής εγκατάστασης ακινήτων. 
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Στις περιπτώσεις τόσο της ΚΑΘ, όσο και ολοκλήρου της περιφέρειας του Δήμου οι στερούμενοι 

ηλεκτρικής εγκατάστασης υποχρεούνται κατά εφαρμογή του άρθρ.3 του Ν.25/75 στην πληρωμή τελών 

καθαριότητας και Φωτισμού με βάση τους αυτούς συντελεστές που καθορίστηκαν ανωτέρω γι' αυτούς που 

έχουν μετρητή υπόχρεους καταναλωτές. 

 

Για τους ανωτέρω όσο και για τους οφειλέτες που διαγράφονται από την ΔΕΗ ή αποχωρούν από το 

ακίνητο θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος σε βάρος των ιδιοκτητών και θα αποστέλλεται στο Δημοτικό 

ταμείο για είσπραξη. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το ΔΣ την εξάλειψη του σημείου αυτού, εφόσον 

προβλέπεται ρητώς από τον νόμο, δεν είναι θέμα προς Απόφαση.  

 

Β. Στην ίδια ενότητα περί των μειωμένων χρεώσεων αναφέρεται στο σημείο 4 το εξής: 

 

4. Οι εργοταξιακές παροχές θα χρεώνονται, μέσω της Δ.Ε.Η, τετραγωνικά μέτρα που αφορούν το 30% 

της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας.  

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να τροποποιήσει το ανωτέρω σημείο ως εξής: «Σύμφωνα με το 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 7699/2012, η οικοδόμηση ενός κτίσματος προϋποθέτει 

χρήση οικοπέδου (μη στεγασμένου χώρου), εντός του οποίου ανεγείρεται, καθώς και κατανάλωση ρεύματος. 

Επειδή η παροχή εργοταξιακού ρεύματος καθιστά το οικόπεδο ηλεκτροδοτούμενο, αυτό (το οικόπεδο) 

προτείνεται να χρεώνεται με συντελεστή 0.93€/τμ για εμβαδό μικρότερο από 6.000τμ και με συντελεστή 

0,27€/τμ για εμβαδό μεγαλύτερο από 6.000τμ.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 281/2021. 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση     

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

                                                                     Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά 

 

Α) Εγκρίνει τη σημειακή τροποποίηση ως εξής:  

 

Α. Στην ενότητα περί των μειωμένων χρεώσεων αναφέρεται στο σημείο 3 το εξής: 

 

3. Συντελεστές στερουμένων ηλεκτρικής εγκατάστασης ακινήτων. 

 

Στις περιπτώσεις τόσο της ΚΑΘ, όσο και ολοκλήρου της περιφέρειας του Δήμου οι στερούμενοι 

ηλεκτρικής εγκατάστασης υποχρεούνται κατά εφαρμογή του άρθρ.3 του Ν.25/75 στην πληρωμή τελών 

καθαριότητας και Φωτισμού με βάση τους αυτούς συντελεστές που καθορίστηκαν ανωτέρω γι' αυτούς που 

έχουν μετρητή υπόχρεους καταναλωτές. 

 

Για τους ανωτέρω όσο και για τους οφειλέτες που διαγράφονται από την ΔΕΗ ή αποχωρούν από το 

ακίνητο θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος σε βάρος των ιδιοκτητών και θα αποστέλλεται στο Δημοτικό 

ταμείο για είσπραξη. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή  εισηγείται  προς το ΔΣ την εξάλειψη του σημείου αυτού, εφόσον προβλέπεται 

ρητώς από τον νόμο, δεν είναι θέμα προς Απόφαση.  

 

Β. Στην ίδια ενότητα περί των μειωμένων χρεώσεων αναφέρεται στο σημείο 4 το εξής: 
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4. Οι εργοταξιακές παροχές θα χρεώνονται, μέσω της Δ.Ε.Η, τετραγωνικά μέτρα που αφορούν το 30% 

της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας.  

 

 

 

Επίσης τροποποιεί  το ανωτέρω σημείο ως εξής: «Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με αριθμό 7699/2012, η οικοδόμηση ενός κτίσματος προϋποθέτει χρήση οικοπέδου (μη στεγασμένου 

χώρου), εντός του οποίου ανεγείρεται, καθώς και κατανάλωση ρεύματος. Επειδή η παροχή εργοταξιακού 

ρεύματος καθιστά το οικόπεδο ηλεκτροδοτούμενο, αυτό (το οικόπεδο) προτείνεται να χρεώνεται με 

συντελεστή 0.93€/τμ για εμβαδό μικρότερο από 6.000τμ και με συντελεστή 0,27€/τμ για εμβαδό μεγαλύτερο 

από 6.000τμ.» 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 281/2021. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  309/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  09.11.2021 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


