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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  3 - 11 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.311/2014 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση αδιάθετων  εγκεκριµένων αδειών υπαίθριου εµπορίου έτους  2014.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 3η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15323/30-10-2014 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: Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, 
Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη ενώ η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης απουσίαζε.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης Γαβρ. 
έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι  
  

Σχετικά µε το θέµα  και έχοντας υπόψη:  
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 όπου η αρµοδιότητα 
χορήγησης (µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου και ο 
καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους.  
2. - Tις σχετικές διατάξεις των Ν.2323/95, Ν. 3377/05 και του Π.∆. 254/05 περί ρυθµίσεων του 
υπαίθριου εµπορίου και λοιπών διατάξεων. 
3. - Tην ΚΥΑ  Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'). 
4.- Tην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’) σύµφωνα µε την οποία: 
       «Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των 
ορίων κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου καθορίζεται ετησίως για 
το επόµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής: 
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε 
άδεια τύπου Β', µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη 
των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ∆ηµοτικών 
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Συµβουλίων υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος 
αριθµός των υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά κατηγορία, στους οικείους ∆ήµους. 
β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών 
προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους.  
Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση των αρµόδιων 
Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη.  
        Η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώµη του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς 
την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. 
Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ∆ήµους µε απόφαση του κατά τόπον 
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31 
∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.» 
        
 Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη : 
 

α) Την υπ’ αριθ.372/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης µε την οποία γνωµοδοτήσατε προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα χορηγηθεί το 2014, 

    β) Την   µε την υπ’ αριθ. 88076/21-11-2013 απόφαση του ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  καθόρισε τον ανώτατο αριθµό των  αδειών που 
θα χορηγηθούν στο ∆ήµο µας  για  άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υπαίθριου 
πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Β',  για το έτος 2014 ως εξής : 15 (δεκαπέντε) άδειες τύπου 
Β΄  υπαιθρίου  πλανόδιου εµπορίου και 1 (µία) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου(σε ιδιωτικό 
χώρο) 

  γ) Την υπ΄αρ.52/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης εγκρίθηκε για το τρέχον έτος 2014, σε δικαιούχους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 
η  χορήγηση νέων έξι (6) άδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. Σηµειωτέον, ότι 
παραµένουν αδιάθετες  9 (εννέα) άδειες τύπου Β΄  υπαιθρίου  πλανόδιου εµπορίου και 1 (µία) 
άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (σε ιδιωτικό χώρο) όπως αυτές καθορίστηκαν µε την 
ανωτέρω υπ’ αριθ. 88076/21-11-2013 απόφαση του  Γενικύ Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης και οι οποίες πρέπει να ανακληθούν.   

  δ) Οι παρακάτω εγκεκριµένες άδειες όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, 
δεν παρελήφθησαν έως σήµερα,  είτε γιατί οι δικαιούχοι µε υπαιτιότητα τους δεν προσκόµισαν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση τους,  είτε γιατί υπέβαλαν αίτηση στην αρµόδια 
υπηρεσία του δήµου µας για ανάκληση της (προ)εγκρίσεως που τους χορηγήθηκε και θα 
ανακληθούν δεδοµένου και της  έναρξης της διαδικασίας καθορισµού νέων αδειών για το 
επόµενο ηµερολογιακό έτος 2015.  

Συγκεκριµένα: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ  Α∆ΕΙΑΣ 

ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑ & ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ 
HOT DOG 

ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ 
(ΤΥΠΟΥ B) 

ΖΕΪΡΑ ΣΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ 
(ΤΥΠΟΥ Β) 

ΣΚΟΥΡΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ 
(ΤΥΠΟΥ Β) 

ΣΥΝΟΛΟ Α∆ΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΕΙΣ   (3)  
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Εισηγούµαστε  
 
Α). Την ανάκληση των αδιάθετων  9 (εννέα) άδειες τύπου Β΄  υπαιθρίου  πλανόδιου 

εµπορίου καθώς και της 1 (µίας) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (σε ιδιωτικό χώρο) όπως 

αυτές καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθ. 88076/21-11-2013 απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης. 
 
 
Β).Την ανάκληση των παρακάτω εγκεκριµένων αδειών όπως αυτές αναγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΤΥΠΟΣ  Α∆ΕΙΑΣ 

1 ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑ & ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ HOT DOG ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ B) 

2 ΖΕΪΡΑ ΣΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ Β) 

3 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ Β) 

 ΣΥΝΟΛΟ Α∆ΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΕΙΣ   (3)  

 
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: 

 
 Α). Την ανάκληση των αδιάθετων  9 (εννέα) άδειες τύπου Β΄  υπαιθρίου  πλανόδιου 

εµπορίου καθώς και της 1 (µίας) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (σε ιδιωτικό χώρο) όπως 

αυτές καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθ. 88076/21-11-2013 απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης. 
 
 
Β).Την ανάκληση των παρακάτω εγκεκριµένων αδειών όπως αυτές αναγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί (σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης). 
 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΤΥΠΟΣ  Α∆ΕΙΑΣ 

1 ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑ & ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ HOT DOG ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ B) 

2 ΖΕΪΡΑ ΣΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ Β) 

3 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ (ΤΥΠΟΥ Β) 

ΣΥΝΟΛΟ Α∆ΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΕΙΣ   (3)  

 

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
                            

            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 311/2014 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  4 - 11 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


