
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 06ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 06ης  Ιουλίου 2021 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 06 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 έως 10:30, η Συνεδρίαση της Έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποιήθηκε 
με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 
20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ.  και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί 
ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργά-
νων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), λόγω του κατεπείγο-
ντος και της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 
16720/06-07-2021, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκλη-
ση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατά-
ξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν  
εννέα (9) μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

3. Ροπόδης Παναγιώτης  Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Κάζαγλη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Κορρές Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

6. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

7. Ελευθερίου Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

8. Μπούρα Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

9. Οικονόμου Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 
ΘΕΜΑ: 1ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη εμποροπανήγυρης λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. 
Ηλία. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 64/2021 
 
Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη συνεδρίαση λόγω του 
κατεπείγοντος του θέματος αυτής, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 16415/02-07-2021 
έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων), το οποίο έχει ως εξής: 
        Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 στις οποίες 

μεταξύ άλλων εμπεριέχονται οι εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται κάθε χρόνο στο Δήμο μας 

ενόψει των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Ειρήνης στις 4 – 5 Μαΐου, της Αγ. Γλυκερίας 12 – 13 

Μαΐου και Πρ. Ηλία στις 19 – 20 Ιουλίου, λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού 

Ελληνική   
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Συμβουλίου (μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 

(Α΄114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο 

εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα 

πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών τα καταβαλλόμενα τέλη και 

ο τρόπος είσπραξης αυτών, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία της αγοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, το κατεπείγον του θέματος 

δεδομένου ότι η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 ΦΕΚ 2660/18-06-2021 η οποία έθετε προϋποθέσεις 

για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων είχε ισχύ έως 28-06-2021, τα περιοριστικά χρονικά 

περιθώρια, τον κίνδυνο διασποράς του στους πωλητές καθώς και τους επισκέπτες της 

καθιερωμένης εμποροπανήγυρης, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης διεξαγωγής της ή μη 

της εμποροπανήγυρης που διενεργείτε λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. Ηλία. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη παραπάνω.  
Η κ. Μπούρα ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Οικονόμου δηλώνει παρών. 

Εισηγείται  ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

(στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

Τη μη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης που διενεργείται λόγω της θρησκευτικής εορτής του 
Πρ. Ηλία 19 και 20 Ιουλίου, διότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού COVID 19 στους 
πωλητές καθώς και στους επισκέπτες αυτής. 
 

.........................................                                                                                         
 
                                                                                                                                                             

                                                                                       Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                    Γαλάτσι, 06-07-2021 

                                                                                       Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                               
                                                                                    

 
                                                                                      Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                               (Δήμαρχος) 
 
 


