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συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Αριθ. Απόφ. 406/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων για
τις υπαίθριες πλανόδιες – στάσιµες – εµπορικές δραστηριότητες έτους 2012.
Καθορισµός αδειών κατά κατηγορία επαγγέλµατος και προσδιορισµός ισάριθµων
συγκεκριµένων θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2012.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 10ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17532/17 -122011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή,
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος,
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός
Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος,
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία.
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων
και Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι
Έχοντας υπόψη :
1)το αρθ.83 παρ.1 περιπτ.γ του Ν.3852/10
2)το αρθ.79 του 3463/06 ∆ηµοτικού Κώδικα παρ.1 περίπτωση δ΄ εως στ΄
3)Το πρακτικό της 24/11/2011 επιτροπής γνωµοδότησης για χορήγηση αδειών πλανόδιου
εµπορίου για το έτος 2012 στα όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης
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4) Το πρακτικό της 24/11/2011 επιτροπής γνωµοδότησης για χορήγηση αδειών σε ισάριθµες
συγκεκριµένες θέσεις στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας για το 2012 στα όρια του ∆ήµου
Αµπελοκήπων Μενεµένης
5)Τις παρ.4 & 6 του αρθ. 1 του 3377/2008 όπου ορίζεται ότι «µε αποφάσεις του δηµοτικού
συµβουλίου που λαµβάνονται έως 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο
έτος ,καθορίζονται α) ο ανώτατος αριθµός των αδειών ,κατά κατηγορία επαγγελµάτων
πλανόδιου εµπορίου καθώς και β) του ανώτατου αριθµού αδειών κατά κατηγορία
επαγγελµάτων σε συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
6) Την υπ΄αριθµ. 190/2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων
7) Την υπ΄αριθµ. 83/2011απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης
8)Την υπ’αριθµ.25/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η όποια δηµοσιεύθηκε
όπως ορίζει ο νόµος.
Εισηγούµαστε να εγκρίνετε την κανονιστική απόφαση ως προς:
Α. Τον καθορισµό των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων για τις υπαίθριες(πλανόδιεςστάσιµες) εµπορικές δραστηριότητες Οι κατέχοντες τις σχετικές άδειες προτείνεται να
πληρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
2. Να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο της δραστηριότητας
τους.

3. Να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην οµαλή κυκλοφορία των πεζών ,οχηµάτων και
ειδικότερα των συνανθρώπων µας µε κινητικά προβλήµατα.

4. Να είναι συνεπείς στις όποιες πιθανές οικονοµικές συναλλαγές µε τις Υπηρεσίες του
∆ήµου.

5. Να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων από οχλαγωγικές
δραστηριότητες.
Οι παραβάτες των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας για την άσκηση υπαίθριου
(στάσιµου-πλανόδιου) εµπορίου υπόκεινται σε πρόστιµα τα οποία προβλέπει ο κανονισµός
καθαριότητας του ∆ήµου καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του ∆ήµου.
Β. Τον καθορισµό ανώτατου αριθµού ,τριών (3) αδειών κατά κατηγορία επαγγέλµατος και
προσδιορισµός ισάριθµων συγκριµένων θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης για το έτος 2012, ως εξής:
α)Πλατεία Αγ.Βαρβάρας 1 (µία) θέση για Καντίνα
β)Εντός ∆ηµοτικού σταδίου οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, 1 (µία) θέση για Καντίνα
γ) Εντός ∆ηµοτικού αµαξοστασίου –οδός Μακεδονίας 1 (µία) θέση για Καντίνα
Γ. Τον καθορισµό ανώτατου αριθµού, τεσσάρων (4) αδειών κατά κατηγορία επαγγέλµατος
και προσδιορισµός ισάριθµων συγκριµένων θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων για το έτος 2012 ,ως εξής:
α)Ελ.Βενιζέλου- Λοχ.Ντούρµα για πώληση οπωρολαχανικών µία (1) θέση
β) Ελ.Βενιζέλου- Πέραν µε για πώληση οπωρολαχανικών µία θέση(1)θέση .
γ)Θεµιστοκλέους - Γ.Χαλκίδη για πώληση οπωρολαχανικών µία (1)θέση
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δ)28ης Οκτωβρίου - Ελευθερίας για πώληση οπωρολαχανικών µία (1)θέση
ε)Βενιζέλου µε Πανταζοπούλου κατάργηση της θέσης (όπως αυτή είχε καθοριστεί στην
αρ.αποφ.5/2009 ∆.Σ Αµπελοκήπων)
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος,
Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,
Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης
Χαράλαµπος), λευκά 3 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας).
Α). Εγκρίνει:
Τον καθορισµό των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων για τις υπαίθριες(πλανόδιες-στάσιµες)
εµπορικές δραστηριότητες Οι κατέχοντες τις σχετικές άδειες προτείνεται να πληρούν τους
παρακάτω όρους:

1. Να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
2. Να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο της
δραστηριότητας τους.

3. Να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην οµαλή κυκλοφορία των πεζών ,οχηµάτων
και ειδικότερα των συνανθρώπων µας µε κινητικά προβλήµατα.

4. Να είναι συνεπείς στις όποιες πιθανές οικονοµικές συναλλαγές µε τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου.

5. Να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων από οχλαγωγικές
δραστηριότητες.
Οι παραβάτες των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας για την άσκηση υπαίθριου
(στάσιµου-πλανόδιου) εµπορίου υπόκεινται σε πρόστιµα τα οποία προβλέπει ο κανονισµός
καθαριότητας του ∆ήµου καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του ∆ήµου.
Β. Τον καθορισµό ανώτατου αριθµού ,τριών (3) αδειών κατά κατηγορία επαγγέλµατος και
προσδιορισµός ισάριθµων συγκριµένων θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης για το έτος 2012, ως εξής:
α)Πλατεία Αγ.Βαρβάρας 1 (µία) θέση για Καντίνα
β)Εντός ∆ηµοτικού σταδίου οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, 1 (µία) θέση για Καντίνα
γ) Εντός ∆ηµοτικού αµαξοστασίου –οδός Μακεδονίας 1 (µία) θέση για Καντίνα
Γ. Τον καθορισµό ανώτατου αριθµού, τεσσάρων (4) αδειών κατά κατηγορία επαγγέλµατος
και προσδιορισµός ισάριθµων συγκριµένων θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων για το έτος 2012 ,ως εξής:
α)Ελ.Βενιζέλου- Λοχ.Ντούρµα για πώληση οπωρολαχανικών µία (1) θέση
β) Ελ.Βενιζέλου- Πέραν µε για πώληση οπωρολαχανικών µία θέση(1)θέση .
γ)Θεµιστοκλέους - Γ.Χαλκίδη για πώληση οπωρολαχανικών µία (1)θέση
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δ)28ης Οκτωβρίου - Ελευθερίας για πώληση οπωρολαχανικών µία (1)θέση
ε)Βενιζέλου µε Πανταζοπούλου κατάργηση της θέσης (όπως αυτή είχε καθοριστεί στην
αρ.αποφ.5/2009 ∆.Σ Αµπελοκήπων)
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 406/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 27 – 12 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης
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Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

