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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  27 - 5 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 210/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήµατος Συνοµοσπονδίας ΡΟΜΑ Ελλάδος για συνυπογραφή µε όµορους 
∆ήµους εγγράφων προκειµένου να αδειοδοτηθεί Κυριακάτικη αγορά για την Συνοµοσπονδία 
ΡΟΜΑ Ελλάδος.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Μαϊου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7937/23 - 5 -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, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, 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 παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο έκτ.θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Καζαντζίδης Γ. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι η Συνοµοσπονδία ΡΟΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε την από 19/4/2013 (υπ. αριθµ. 
πρωτ. εισερχ. 6526/23-4-2013) επιστολή – αίτησή της ζήτησε από το ∆ήµο µας: α) να εγκρίνει µαζί 
µε όµορους ∆ήµους που αθροιστικά διαθέτουν πληθυσµιακό 150000 κατοίκων, τη λειτουργία 
Κυριακάτικου Παζαριού β) την παραχώρηση χώρου για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του 
Κυριακάτικου Παζαριού στα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας.  
Σύµφωνα µε το αρθρ. 2 παρ. 2 ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε από Ν.3769/2009,(ΦΕΚ Α 
105/1.7.2009): "2. Με απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου µπορεί να 
επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) εντός της 
περιφέρειας της οικείας Ν.Α., σε ειδικώς καθοριζόµενους χώρους, ως εξής: α) µία κυριακάτικη 
αγορά σε κάθε δήµο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 
κατοίκων, β) µία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όµορους µεταξύ τους δήµους 
των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, µε συνολικό πληθυσµό άνω των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, γ) µία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήµο των λοιπών Ν.Α. 
της Χώρας, µε πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, δ) µία κοινή κυριακάτικη 
αγορά σε τρεις τουλάχιστον όµορους µεταξύ τους δήµους των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, µε συνολικό 
πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.» 
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Ο ∆ήµος µας ανέκαθεν ήταν ενεργός συµπαραστάτης όλων των προβληµάτων των ΡΟΜΑ. 
Είµαστε ικανοποιηµένοι από την εκδήλωση καλής θέλησης από την ανωτέρω Συνοµοσπονδία 
ΡΟΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, προκειµένου να µειωθεί δραστικά η παραβατικότητα και να ικανοποιηθεί το 
κοινωνικό δικαίωµά τους για νόµιµη εργασία. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος µας πρέπει να 
συνυπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο απευθυνόµενο προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(η οποιαδήποτε άλλη αρµόδια υπηρεσία) µαζί µε όµορους ∆ήµους προκειµένου η ανωτέρω 
συνοµοσπονδία να λάβει αδειοδότηση λειτουργίας υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές 
(κυριακάτικη αγορά) στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. 
∆υστυχώς ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο στον οποίο θα µπορούσε να χωροθετηθεί η 
ανωτέρω δραστηριότητα υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά), της 
Συνοµοσπονδίας ΡΟΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 
 

Για όλους αυτούς τους λόγους 
Αποφασίζεται ότι ο ΟΤΑ µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, θα 
συνυπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο µαζί µε όµορους ∆ήµους προκειµένου η ανωτέρω 
συνοµοσπονδία να λάβει άδεια λειτουργίας υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη 
αγορά) στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την από 19/4/2013 (υπ. αριθµ. πρωτ. εισερχ. 6526/23-4-2013) 
επιστολή – αίτησή της Συνοµοσπονδία ΡΟΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, το αρθρ. 2 παρ. 2 ν. 2323/1995, όπως 
τροποποιήθηκε από Ν.3769/2009,(ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) 

 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 4 
(Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, οι οποίοι 
καταψηφίζουν επειδή θεωρούν ότι η αποδοχή αυτού του αιτήµατος εντάσσεται στην προσπάθεια 
κατάργησης της κυριακάτικης αργίας).  
 
Α). Εγκρίνει το αίτηµα της Συνοµοσπονδίας ΡΟΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ αποφασίζοντας ότι ο ΟΤΑ µε την 
επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, θα συνυπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο 
µαζί µε όµορους ∆ήµους προκειµένου η ανωτέρω συνοµοσπονδία να λάβει άδεια λειτουργίας 
υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) στην περιοχή της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
           
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 210/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  28 - 5 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


