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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  17 - 9 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 298/2012 
 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 62/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί µετατόπισης 
του περιπτέρου της κας Γιώτση Παναγιώτας και ανάκληση καταργήσεως της άδειας και θέσεως 
του περιπτέρου της.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15617/13 - 9-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος,  Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης 
Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  

Έχοντας υπόψη : 

1- Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 6 εδ. 34 και αρ. 95 παρ. 1α του νόµου 3852/2010 περί 
πρόσθετων αρµοδιοτήτων που περιέρχονται στους ∆ήµους 

2.- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.∆.1044/71 οι οποίες τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν από τις όµοιες διατάξεις του Νόµου 1043/80 (ΦΕΚ 87/80), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1416/84 (ΦΕΚ 18/84 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 
του Ν.3421/05 καθώς και τις διατάξεις του αρθ 1 του Ν 3648/2008. 

3.- Την αριθµ.82/5-3-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η µετατόπιση του περιπέρου της δικαιούχου Γιώτση 
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Παναγιώτας του Αθανασίου που βρίσκεται επί της οδού Αµπελώνων 59-61 στο απέναντι παρκο 
επί των οδών Χρ.Ράπτη µε Καπ.Άργα.  

4.- Την αρ.απόφ.714-7-5-2012 του ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων Μενεµένης περί µετατόπισης του εν 
λόγω περιπτέρου.  

5.- Την µε αρ.πρωτ.9491/13-7-2012 αίτηση της δικαιούχου του ανωτέρου περιπτέρου κ. Γιώτση 
Παναγιώτα σύµφωνα µε την οποία ζητά να ανακληθεί η υπ΄άριθµ. 10/21247/4-9-2003 άδεια 
εκµετάλλευσης περιπτέρου που της χορηγήθηκε από τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, την 
αποµάκρυνση-καταστροφή του περιπτέρου της και εποµένως την ακύρωση της απόφασης 
µετατόπισης. 

Το εν λόγω περίπτερο παραµένει κλειστό πάνω από δύο χρόνια, η δικαιούχος δεν µπορεί να βρει 
ενοικιαστή και η θέση του περιπτέρου τόσο στην Αµπελώνων 59-61 όσο και στο απέναντι πάρκο 
επί των οδών Χρ.Ράπτη µε Καπ. Άργα είναι άγονος. 

Το γεγονός ότι, τα περίπτερα χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και του 
δηµόσιου συµφέροντος, θα πρέπει να λειτουργούν συνέχεια, το συγκεκριµένο περίπτερο 
παραµένει κλειστό πάνω από 2 χρόνια και µόνο προβλήµατα δηµιουργεί σύµφωνα και µε 
παλαιότερες καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής ,όπως εστία µολύνσεως ,παρεµπόδισης 
κυκλοφορίας και ασφάλειας των πεζών . 

Για την κατάργηση περιπτέρου λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες ασφάλειας, αισθητικής εν γένει 
του περιβάλλοντος , η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άγονη θέση) και η επιβάρυνση που 
προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών / καταστηµάτων που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό.  

To γεγονός ότι στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης νέων 
περιπτέρων διότι : 

• Tα περίπτερα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δηµοτικής κοινότητας 
είναι ήδη πολλά 
• ∆εν υπάρχουν ελεύθερα πεζοδρόµια τα οποία να πληρούν το ελάχιστο πλάτος των 
2,70 µ.(Πλάτος 1,30 - Μήκος 1,50 µ. -Ελεύθερη δίοδος διέλευσης πεζών 0,80 µ) που απαιτείται για 
τις ευνοϊκές συνθήκες διέλευσης των πεζών. 
• ∆εν υπάρχουν θέσεις σε κοινόχρηστους χώρους ,οι οποίες να πληρούν τις 
προϋποθέσεις αφενός της αποδοτικότητας της θέσης και αφετέρου να µην βλάπτουν την 
αποδοτικότητα των άλλων καταστηµάτων. 

6.Το υπ’αριθµ.1/29-8-2012 πρακτικό της επιτροπής έλεγχου αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων 
και λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων(θέµα 4ο),όπου η επιτροπή συναινεί και 
εισηγείται την ανάκληση της άδειας εκµετάλλευσης του περιπτέρου της κ.Γιώτση Παναγιώτα 
καθώς και την κατάργηση της θέσεως της. 

7. Το υπ.αριθµ.πρωτ.657/3-9-2012 έγγραφο της Οµοσπονδίας Αναπήρων & Θυµάτων Πολέµου 
Β.Ελλάδος, µε το οποίο συναινεί στην ανάκληση της άδειας εκµετάλλευσης της δικαιούχου του 
περιπτέρου κ.Γιώτση Παναγιώτας καθώς και την κατάργηση της θέσεως του εν λόγω περιπτέρου 
επί της οδού Αµπελώνων 59-61. 

Εισηγούµαι : 

α)Την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 82/5-3-2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης, σύµφωνα µε την οποία, εγκρίθηκε η µετατόπιση του περιπτέρου της 
δικαιούχου Γιώτση Παναγιώτας του Αθανασίου ,που βρίσκεται επί της οδού Αµπελώνων 59-61 
στο απέναντι πάρκο επί των οδών Χρ. Ράπτη µε Καπ.Άργα,κατόπιν αιτήσεως της και για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω  

β)Την ανάκληση της υπ΄άριθµ.10/21247/4-9-2003 απόφασης του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης περί 
χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης(σχολάζοντος) περιπτέρου στην Γιώτση Παναγιώτα του 
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Αθανασίου και την κατάργηση της θέσης του εν λόγω περιπτέρου, επί της οδού Αµπελώνων 59-
61 για τους ίδιους λόγους. 
 
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). Ανακαλεί:  

α)Την υπ΄αριθµ. 82/5-3-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων Μενεµένης, 
σύµφωνα µε την οποία, εγκρίθηκε η µετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου Γιώτση 
Παναγιώτας του Αθανασίου , που βρίσκεται επί της οδού Αµπελώνων 59-61 στο απέναντι πάρκο 
επί των οδών Χρ.Ράπτη µε Καπ.Άργα, κατόπιν αιτήσεως της και για τους λόγους που 
αναφέρονται παραπάνω  

β)την υπ΄άριθµ.10/21247/4-9-2003 απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης περί χορήγησης άδειας 
εκµετάλλευσης(σχολάζοντος) περιπτέρου στην Γιώτση Παναγιώτα του Αθανασίου και καταργεί τη 
θέσης του εν λόγω περιπτέρου, επί της οδού Αµπελώνων 59-61 για τους ίδιους λόγους. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 298/2012 

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

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                                     Αµπελόκηποι 19 - 9 -2012                                           
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
                                                                       


