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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  4 - 11 - 2013 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 397/2013 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη µετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου Καραφυλλίδου Χρυσής, µε  
κατάργηση της θέσης  του, επί  της  οδού Αµπελώνων 37 στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων  που βρίσκεται 
σήµερα και την δηµιουργία νέας θέσης για την εγκατάσταση του υπό µετατόπιση περιπτέρου, στο 
πάρκο που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Χρ.Ράπτη και Καπετάν Άγρα».     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 4η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16989/31-10-2013 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: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης 
Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοΐδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 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 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης 
Εµµ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε ότι µέχρι πρότινος η 
χορήγηση της άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου, ανήκε στην αρµοδιότητα των νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων κατά το άρθρο 18 του Ν.∆.1044/71, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριµένα 
στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του Ν∆ 1044/71 ορίζονται τα εξής: 
«Το κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄) όπως ισχύει σήµερα, δικαίωµα 
εκµετάλλευσης περιπτέρου ασκείται µε άδεια που χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος, ύστερα από εισηγήσεις του αρµόδιου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω 
ευεργετήµατος.» 

Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων 
περιήλθε από τις Νοµαρχίες στους ∆ήµους. 

       Συνεπώς η άδεια χορηγείται πλέον µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από εισηγήσεις του δηµοτικού 
συµβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήµατος. 

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

  



 

 
 

[2] 
 

       Στην υπ' αριθµ. Πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, επισηµαίνεται ότι στην ανωτέρω αρµοδιότητα περιλαµβάνεται το 
σύνολο της εκµετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκµίσθωση, µετατόπιση κλπ). 

        Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011, παύει να ισχύει η 
απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος.  
Στην περίπτωση των περιπτέρων και κυλικείων, οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων, αφού συλλέξουν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προβαίνουν στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε 
σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη λειτουργία 
τους και θα εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας. Επισηµαίνεται ότι η εκµετάλλευση περιπτέρων 
και κυλικείων γίνεται σε δηµόσιους χώρους και σε χώρους δηµοσίων οργανισµών και για το λόγο αυτό 
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας.  

        Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 50 του Υπ.Εσωτερικών (αρ.πρωτ.45256/30-11-2012) ισχύει ο νέος νόµος 
4093/2012 και ειδικότερα η υποπαράγραφος ΣΤ.2 της παρ.ΣΤ του ανωτέρω που αφορά την 
διαδικασία παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρων   

        Στην υποπαράγραφο ΣΤ2 του ανωτέρου νόµου, ρυθµίζεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης 
των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγµατος, 
κατά τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση των 
σχετικών επαγγελµάτων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, και λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του 
ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/2.3.2011), επιδιώκεται αφενός η εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µε τις 
συνταγµατικές επιταγές περί επαγγελµατικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων άσκησης του 
συγκεκριµένου δικαιώµατος, εναρµονισµένων µε την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και το 
δικαίωµα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δηµόσια ασφάλεια και άλλα έννοµα αγαθά. Υπό το 
πρίσµα αυτό, αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω 
δικαιωµάτων, από την έναρξη ισχύος του νόµου 4093/2012, θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες 
όσες διατάξεις αντίκεινται στο περιεχόµενο και στο σκοπό του. 
 
        Εφαρµοστέες διατάξεις για την παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρων εντός 
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κυλικείων εντός κτιρίων όπου στεγάζονται δηµόσιες εν γένει 
υπηρεσίες, είναι αυτές της παρ. ΣΤ2 του νόµου 4093/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 
1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθµίζει την λειτουργία και εκµετάλλευση περιπτέρων, 
κυλικείων, καφενείων και κουρείων, κατά το µέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άµεσα ή έµµεσα, 
µε τον εν θέµατι νόµο. 
        Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζεται 
και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, απαιτούνται 
σωρευτικά γνώµη του συµβουλίου της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, εισήγηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής. Για τον καθορισµό των 
θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην 
προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των 
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική 
φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. 
       Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 άδειες εκµετάλλευσης δεν θίγονται 
και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν µπορούν να 
µεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του άρθρου 16 του ν. 1044/19 είτε βάσει κληρονοµικής διαδοχής. 
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο 
χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
1080/1980.  

Για τον καθορισµό των θέσεων προς τοποθέτηση ή µετατόπιση περιπτέρου, λαµβάνονται υπ' 
όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η 
αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ.3 Ν∆ 1044/71). 

        Για την τοποθέτηση ή τη µετατόπιση του περιπτέρου λαµβάνεται επίσης υπόψιν η επιβάρυνση που 
προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό καθώς και η δυνατότητα 
τοποθέτησης ή µετατόπισης του περιπτέρου σε σηµείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση.  

      Η µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του 
περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας 
έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του νοµάρχη, πλέον 



 

 
 

[3] 
 

∆ηµάρχου ύστερα από εισηγήσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της οικείας οργάνωσης 
των αναπήρων και θυµάτων πολέµου.  

        Η µετατόπιση γίνεται σε µικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η 
αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων. 

        Σε περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. 
Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας 
περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη µετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία 
του οποίου γίνεται η µετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής µετατοπίσεως το περίπτερο 
επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική 
δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν 
αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. (άρθρο 20 παρ.2 Ν∆ 1044/71) όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄). 

        Στην υπηρεσία του δήµου µας υποβλήθηκε η  υπ΄άριθµ.12927/6-8-2013 αίτηση – καταγγελία, της 
Σπανίδου Βασιλικής κατοίκου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αµπελώνων 37 µε 
συννηµένη την µε αριθµ.πρωτ.1052/3/197-β΄ Βεβαίωση του Τµήµατος Ασφάλειας Αµπελοκήπων 
σύµφωνα µε την οποία, το περίπτερο που βρίσκεται επί της Αµπελώνων 37 αποτελεί εστία 
κακόβουλων πράξεων και κλοπής αφού χρησιµοποιήθηκε ως µέσο προκειµένου άγνωστος δράστης 
να σκαρφαλώσει από το εν λόγω περίπτερο στο µπαλκόνι της και να της αφαιρέσει χρήµατα. Επίσης 
αναφέρει ότι και στο παρελθόν προσπάθησαν δια µέσου του περίπτερου να εισέρθουν στην οικία της 
και για αυτό ζητά την άµεση αποµάκρυνση του.  

      
Η Υπηρεσία του δήµου µας προέβη σε έρευνα και κάλεσε σε ακρόαση την ιδιοκτήτρια του 

περιπτέρου Καραφυλλίδου Χρυσής η οποία µε την υπ΄άριθµ.13374/20-8-2013 αίτηση της και αφού 
έλαβε υπόψη την ανωτέρω καταγγελία, ζητά και αποδέχεται την µετατόπιση του περίπτερου της από 
την οδό  Αµπελώνων 37 που βρίσκεται σήµερα, σε  κοντινό σηµείο της παλιάς θέσεως της και  
συγκεκριµένα στο πάρκο επί των οδών Χρ.Ράπτη µε Καπ.΄Αργα στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα – σχέδιο (σκαρίφηµα) που συνέταξε η αρµοδία υπηρεσία 
της ∆.Τ.Υ. του δήµου µας.  

 Σχετικά µε τα έξοδα της εν λόγω µετατόπισης  θα εφαρµοστεί το άρθρο 6 του Ν.3648/2008 (όπως 
αυτό  αντικατέστησε το άρθρο 9 του ν. 1043/1980 το οποίο µε τη σειρά του αντικατέστησε τη 
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971), το οποίο αναφέρει ότι η «Σε περίπτωση 
µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε 
περίπτωση αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση 
λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη µετατόπιση 
βαρύνουν αυτόν επ` ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής 
µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις εκλείψουν οι λόγοι 
που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, 
η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ` ωφελεία του οποίου γίνεται η 
µετατόπιση». 

      Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 4/2013 πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της επιτροπής Ελέγχου αδειών 
εκµετάλλευσης Περιπτέρων και Λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων η εν λόγω 
επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις άνωθεν αιτήσεις συναινεί στην µετεγκατάσταση / µετατόπιση του εν 
λόγω περιπτέρου.  

        
      Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Aµπελοκήπων , αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω 

εισήγηση, συνεδρίασε στις 9-9-2013 και µε την υπ΄άριθµ.158/2013 οµόφωνη Απόφαση του, 
γνωµοδότησε θετικά για την κατάργηση της θέσης  του περιπτέρου  της δικαιούχου Καραφυλλίδου  
Χρυσής  χας  Ηλία ,  η οποία  βρίσκεται  επί  της  οδού Αµπελώνων 37  στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων και 
την δηµιουργία νέας θέσης για την εγκατάσταση του υπό µετατόπιση περιπτέρου, στο πάρκο που 
βρίσκεται στην συµβολή των οδών Χρ.Ράπτη και Καπετάν Άργα στην ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελοκήπων (σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα – σχέδιο (σκαρίφηµα) που συνέταξε η 
αρµοδία υπηρεσία της ∆.Τ.Υ. του δήµου µας). 
      Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, συνεδρίασε στις  
30-9-2013 και µε την υπ΄άριθµ.17/2013 οµόφωνη Απόφαση της, εγκρίνει την κατάργηση της θέσης  
του περιπτέρου, της δικαιούχου Καραφυλλίδου  Χρυσής  χας  Ηλία, η οποία  βρίσκεται  επί  της  οδού 
Αµπελώνων 37  στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων και την δηµιουργία νέας θέσης για την εγκατάσταση του υπό 
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µετατόπιση περιπτέρου, στο πάρκο που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Χρ.Ράπτη και Καπετάν 
Άργα στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων και παραπέµπει το συγκεκριµένο θέµα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης για τη λήψη της τελικής απόφασης. 
     Η Οµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου µε το υπάριθµ.886/27-9-2013 έγγραφο της  
συναινεί ως προς τη µετατόπιση του εν λόγω  περιπτέρου, στο οποίο συγκεκριµένα αναφέρει:  «….και 
ύστερα από την αποδοχή της δικαιούχου, συναινούµε ως προς τη µετατόπιση, αυτή στη νέα θέση δεν 
µειώνεται η αποδοτικότητα του περιπτέρου …… ενώ ως προς τα έξοδα θα εφαρµοστεί το άρθρο 9 
του ν. 1043/1980 όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 6 του Ν.3648/2008.» 

      Για την έκδοση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικής απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας 
αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της 
κυκλοφορίας πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων 
σε περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρακτης αυτής, 
τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. 
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών 
περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και 
λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής 
χρήσης. 

 Η υπηρεσία του δήµου µας µε το υπ΄αριθµ.15331/27-9-2013 έγγραφο της, ζήτησε τη γνωµοδότηση 
της οικίας αστυνοµικής αρχής στην οποία επιδόθηκε µε αποδεικτικό την 3/10/2013.  

 
Eπί του εγγράφου µας, η αστυνοµική αρχή δεν έχει µέχρι σήµερα αποφανθεί ούτε έχει 

απαντήσει αρνητικά και επειδή έχει παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των 20 ηµερών για την 
παροχή της γνώµης της, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου 
από πλευράς ασφάλειας. 

      Σε συνέχεια των ανωτέρω, θέτουµε υπόψη σας την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία εγκρίνει την κατάργηση της θέσης  του περιπτέρου, της δικαιούχου Καραφυλλίδου  Χρυσής  
χας  Ηλία, η οποία  βρίσκεται  επί  της  οδού Αµπελώνων 37  στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων και την 
δηµιουργία νέας θέσης για την εγκατάσταση του υπό µετατόπιση περιπτέρου, στο πάρκο που 
βρίσκεται στην συµβολή των οδών Χρ.Ράπτη και Καπετάν Άργα στην ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελοκήπων σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα – σχέδιο (σκαρίφηµα) που συνέταξε η 
αρµοδία υπηρεσία της ∆.Τ.Υ. και παρακαλούµε για την λήψη της τελικής απόφασης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, υπ’ αριθ.158/2013 απόφαση της ∆ΚΑ, την υπ΄αριθ.17/2013 
απόφαση της ΕΠΖ 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                  Κατά πλειοψηφία 

   Με ψήφους 20 υπέρ (Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος), 
λευκό 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης). 

 
Α). Εγκρίνει την κατάργηση της θέσης  του περιπτέρου, της δικαιούχου Καραφυλλίδου  Χρυσής  του 
Ηλία, η οποία  βρίσκεται  επί  της  οδού Αµπελώνων 37  στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων και την δηµιουργία 
νέας θέσης για την εγκατάσταση του υπό µετατόπιση περιπτέρου, στο πάρκο που βρίσκεται στην 
συµβολή των οδών Χρ.Ράπτη και Καπετάν Άργα στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων σύµφωνα 
µε το τοπογραφικό διάγραµµα – σχέδιο (σκαρίφηµα) που συνέταξε η αρµοδία υπηρεσία της ∆.Τ.Υ.  
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 397/2013 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  5 - 11 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


