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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  10 - 12 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 395/2012 
 
ΘΕΜΑ: Κατάργηση θέσεως περιπτέρου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17886/6-12-2012 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, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Καρράς Ευστράτιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς 
Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος.  
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 7ο  θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  

1.Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. ∆ιατάγµατος 1044/1971, όπως τροποποιήθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν από τις όµοιες του ν. 1043/1980, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του ν.1416/1984 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 του ν. 3421/13-12-05 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 3648/2008(ΦΕΚ 38/2008). 

2.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  

3.Την µε αριθµ.1849/9-12-2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων Μενεµένης περί 
ανακλήσεως της άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου στην Σαµιωτάκη-Σαµίου Αντωνία επί της 
οδού Μοναστηρίου 200, λόγω θανάτου της και λαµβάνοντας υπόψη : 

Το γεγονός ότι η θέση του περιπτέρου είναι άγονη αφού συµπεριλήφθηκε στην κατάσταση των 
σχολαζόντων περιπτέρων 2 (δύο) φορές σε αντίστοιχες προκηρύξεις που αναρτήθηκαν 
νοµίµως στα ∆ηµοτικά µας καταστήµατα για την περαιτέρω διάθεση του, χωρίς να υπάρξει 
ενδιαφέρον από κανέναν. 

Το γεγονός ότι το εν λόγω περίπτερο δεν υφίσταται ως κατασκευή-κουβούκλιο, αφού έχει 
καταστραφεί και αποµακρυνθεί. 
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Το γεγονός ότι στο δήµο µας δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης-χάραξης νέας θέσης 
περιπτέρου, αφού δεν 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 αλλά και να µην παρεµποδίζουν την κυκλοφορία 
των πεζών. 

4.-Τo υπ΄αριθµ.πρωτ.703/28-11-12 έγγραφο της Οµοσπονδίας Αναπήρων & Θυµάτων 
Πολέµου Β.Ελλάδος. 

Εισηγούµαστε :  

Την κατάργηση της θέσης του σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Μοναστηρίου 200, για 
τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.  

 
 
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 κατάργηση της θέσης του σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Μοναστηρίου 
200, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση του θέµατος.  

  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.                        

 
                             Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 395/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 11 - 12 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


