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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου – προσθήκη νέας δραστηριότητας.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10ην του µήνα Ιουνίου έτους 2013
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8776/6 - 6 -2013 έγγραφη πρόσκληση του
προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη–Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας,
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος,
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος,
Καρράς Ευστράτιος,
Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος,
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος,
Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης
Αρσένιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς
Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά
δεν παρέστησαν.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι
σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε ότι για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η
κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρµόδιο, κατά τόπο, δηµοτικό συµβούλιο, κατά
περίπτωση (άρθρο 1 παρ.3 Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί µε το Ν.3190/03,
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3377/05).
Με την υπ’αριθµ 335/2012 απόφαση του ∆.Σ Αµπελοκήπων Μενεµένης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του δήµου µας, γνωµοδότησε προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας Θράκης ως προς τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου
εµπορίου για το έτος 2013.
Με την υπάριθµ.πρωτ.713/16/1/2013 αίτηση του, ο Ποπίδης Γεώργιος αιτήθηκε να του χορηγηθεί
άδεια υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε αντικείµενο δραστηριότητας καλλυντικά µπιζού.
Με την υπ΄αριθµ. 73/2013 απόφαση του ∆.Σ Αµπελοκήπων Μενεµένης εγκρίθηκε η χορήγηση της
ανωτέρω άδειας στον Ποπίδη Γεώργιο του Γκουράµι.
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Στον ανωτέρω χορηγήθηκε η µε αρ.πρωτ.5150/2013 άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εµπορίου Τύπου Β΄ µε αντικείµενο δραστηριότητας καλλυντικά µπιζού.
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρο 5 του Π∆ 254/2005 επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας
υπαιθρίου εµπορίου, ως προς το αντικείµενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, µε αίτησή του,
που υποβάλλεται µέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή.
Με την υπ΄άριθµ.8127/27-5-2013 αίτηση του, ο Ποπίδης Γεώργιος του Γκουράµι ,αιτείται την
τροποποίηση της άδειας του ως προς το αντικείµενο της δραστηριότητας του και συγκεκριµένα
ζητά την προσθήκη νέας δραστηριότητας µε αντικείµενο την πώληση παιδικών παιχνιδιών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας υποβάλλουµε για την έγκριση ή µη, της τροποποίησης της υπ΄
αριθµ. 5150/2013 άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου τύπου Β΄ µε αντικείµενο δραστηριότητας
‘’µπιζού καλλυντικά’’, που χορηγήθηκε στον Ποπίδη Γεώργιου του Γκουράµι από το δήµο µας και
συγκεκριµένα την προσθήκη νέας δραστηριότητας µε αντικείµενο τη πώληση παιδικών παιγνιδιών.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 5150/2013 άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου
τύπου Β΄ µε αντικείµενο δραστηριότητας ‘’µπιζού καλλυντικά’’, που χορηγήθηκε στον Ποπίδη
Γεώργιου του Γκουράµι από το δήµο µας µε την προσθήκη νέας δραστηριότητας µε αντικείµενο
τη πώληση παιδικών παιγνιδιών.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 226/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 12 - 6 - 2013
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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