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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  22 - 4 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 159/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε την λειτουργία εµποροπανηγύρεων ενόψει 
εορτασµού  θρησκευτικών εορτών.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 22α του µήνα Απριλίου έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6219/18 - 4 -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: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Χοΐδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης,  Βούζας 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:Αποστολίδου Μαρία,Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος,  Πατσιάς Γεώργιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης 
Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή.  
 
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 παρέστησαν. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Κουσενίδης 
Αλ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών  την εισήγηση της υπηρεσίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης 
σχετικά µε την λειτουργία εµποροπανηγύρεων ενόψει εορτασµού θρησκευτικών εορτών. Για το 
ανωτέρω θέµα προηγήθηκε σαν µέρος της προβλεπόµενης διαδικασίας, η λήψη αντίστοιχων 
αποφάσεων από τις ∆ηµοτικές Κοινότητες των πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων (αριθ. απόφ. 
60/2013) και Μενεµένης (αριθ. απόφ. 19/2013) και στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε 
την υπ’ αριθ. 7/2013 απόφαση της γνωµοδότησε θετικά και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και τις προτεινόµενες θέσεις για την 
λειτουργία των εµποροπανηγύρεων στα διοικητικά πλαίσια του ∆ήµου µας.  
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και µε βάση τις ληφθείσες αποφάσεις των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων και την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  τις ανωτέρω ληφθείσες αποφάσεις των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων (αριθ. 60/2013 απόφαση της ∆ΚΑ και 19/2013 απόφαση ∆ΚΜ),την υπ’ 
αριθ. 7/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 

Εγκρίνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Χοΐδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης), 1 αποχή 
(Βούζας Ηλίας). 
 
Α). Αποδέχεται πλήρως την εισήγηση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γνωµοδοτεί θετικά ως 
προς την προτεινόµενη λειτουργία εµποροπανηγύρεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων 
ενόψει εορτασµού θρησκευτικών εορτών καθώς και τις προτεινόµενες θέσεις και συγκεκριµένα:  

 
Εγκρίνεται η λειτουργία εµποροπανηγύρεων: 
Στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής µε την ευκαιρία εορτασµού του Ι.Ναού της Ζωοδόχου Πηγής 
κάθε έτος την παραµονή και ανήµερα της εορτής επί των οδών Κλεοµένους και Ζωοδόχου Πηγής 
από το ύψος της Επτανήσου έως την Χρήστου Κανάκη.  

• Με την ευκαιρία εορτασµού του Ι.Ναού του Αγίου Παντελεήµονος κάθε έτος την 
παραµονή και ανήµερα της εορτής επί της οδού Φιλιππουπόλεως στο τµήµα αυτής µεταξύ των 
οδών Λ. Καλλιθέας και Ελευθερίας.  
• Στην περιοχή του Καϊστρίου µε την ευκαιρία εορτασµού του Ι. Ναού της Αγίας 
Παρασκευής κάθε έτος την παραµονή και ανήµερα της εορτής επί της οδού Κατσάνου στο τµήµα 
αυτής µεταξύ των οδών Λ.Καλλιθέας και Καµπάνη.  

       Στην περιοχή της Μενεµένης µε την ευκαιρία του εορτασµού του Ιερού Ναού της Αγίας 
Παρασκευής κάθε έτος την παραµονή και ανήµερα της εορτής επι της πλατείας Τσοµπάνογλου 
στο τµήµα αυτής που βρίσκεται παράλληλα µε την οδό Χατζίκου. Με µέριµνα της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας θα γίνει διευθέτηση του χώρου ως προς 
την ανάπτυξη των πάγκων των πωλητών, θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων αυτές τις 
ηµέρες στις προαναφερθείσες οδούς.    

Με µέριµνα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας θα γίνεται 
διευθέτηση του χώρου ως προς την ανάπτυξη των πάγκων των πωλητών, θα διακόπτεται η 
κυκλοφορία των οχηµάτων αυτές τις ηµέρες στις προαναφερθείσες οδούς. 

Η παραχώρηση αδειών στους πωλητές θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Ν. 3769/2009 (ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου- κυριακάτικες αγορές) και οι άδειες θα ισχύουν 
για τον συγκεκριµένο χώρο και χρονικό διάστηµα µε την καταβολή του αναλογούντος τέλους 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Θα γίνεται ενηµέρωση των κατοίκων στις οδούς που θα πραγµατοποιείται κάθε εµποροπανήγυρη 
τρείς ηµέρες νωρίτερα, µε την τοποθέτηση σηµειωµάτων, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα 
οχήµατά τους. 

Για όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της εµποροπανήγυρης εφόσον κριθεί απαραίτητο µπορεί 
να ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα. 

Επιτρεπόµενα είδη πώλησης θα είναι: τα προσφερόµενα από τις καντίνες, καλαµπόκι ψητό-
βραστό, «µαλλί γριάς», ποπ-κορν, παιχνίδια, αντικείµενα διακόσµησης, εκκλησιαστικά είδη, 
µπιζού, είδη ρουχισµού-υπόδησης, καθώς επίσης µπορεί να γίνει εγκατάσταση µικρών 
χειροκίνητων αιώρων (κούνιες) και περιστρεφόµενης µικρής πίστας που θα φέρει πακτωµένα επ’ 
αυτής µικρά τρίκυκλα ή αυτοκινητάκια. 
Εάν τυχόν παραστεί πρόβληµα ασφαλούς διέλευσης πεζών και πρόβληµα διακίνησης των 
οχηµάτων στις οδούς γύρω από τους ναούς, λόγω συρροής πλήθους προσκυνητών, µπορεί να 
ληφθούν µέτρα περιορισµού ή διακοπής της κυκλοφορίας των οχηµάτων και εκτροπής αυτών 
διαµέσου άλλων παρακείµενων οδών.   
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           Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                       
           
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 159/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  23 - 4 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


