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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  22-10-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :280/2018       
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση αδείας  λειτουργίας καταστήµατος «Επιχείρηση προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 20407/18-10-2018 
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 παρόντες είκοσι τέσσερις(24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αβραµίδης Μωυσής 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Μανωλόπουλος Βασίλης 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. 
Αποστολίδου Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
 
   Έχοντας υπόψη: 

1. To N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Την υπ΄αριθµό 1107414/1491/ΤΕΦ/03 (ΦΕΚ 1827 Β’/8-12-03) KYA των υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποκέντρωσης –
∆ηµόσιας Τάξης –Εµπορικής Ναυτιλίας, που αφορά τον καθορισµό των όρων, των 
προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την χορήγηση αδειών λειτουργίας 
επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεµάτων για την εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν 3037/2002, άρθρο 1 παρ. 1 « Η άδεια για τη λειτουργία επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.3037/2002, χορηγείται από τον οικείο ∆ήµο ή την Κοινότητα στην Περιφέρεια του οποίου 
βρίσκεται το κατάστηµα  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» σύµφωνα µε τις οποίες οι Ο.Τ.Α. ασκούν σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 
αρµοδιότητες , οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως συγκεκριµένα µεταξύ άλλων και η χορήγηση, 
ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων της. (εδάφιο II παρ. 17) 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 20002/10-10-2018 αίτηση του Αναστασιάδη Θωµά του 
∆αµιανού, µε την οποία αιτείται, στα ανωτέρω πλαίσια, ως ιδιοκτήτης, την ακύρωση της υπ’ αρ. 
πρωτ. 9346/02-10-2009 άδειας καταστήµατος «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου (Internet)», για το κατάστηµα επί της οδού Γ. Χαλκιδη αρ. 02, στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αµπελοκήπων. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

    Την ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 9346/02-10-2009 άδειας καταστήµατος «Επιχείρηση 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)»,  που χορηγήθηκε από το ∆ήµο 
Αµπελοκήπων και ήδη Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στον Αναστασιάδη Θωµά του 
∆αµιανού, για το κατάστηµα επί της οδού Γ. Χαλκιδη αρ. 02, στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελοκήπων, λόγω παύσης της δραστηριότητας αυτής. 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν 
του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  
 
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ. 9346/02-10-2009 άδειας καταστήµατος 
«Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)»,  που χορηγήθηκε από το 
∆ήµο Αµπελοκήπων και ήδη Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στον Αναστασιάδη Θωµά του 
∆αµιανού, για το κατάστηµα επί της οδού Γ. Χαλκιδη αρ. 02, στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελοκήπων, λόγω παύσης της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 280/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
  Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  23 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


