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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2019
ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ι. Ναού της Παναγίας Φανερωμένης.
Πρακτικό της με αριθ. 2/2019 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 11ης του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019.
Στο Χολαργό σήμερα, 11-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 3243/5-2-2019, πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι 7 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ., Παπαγιάννη Ι, Μακρίδης Π., Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ., Παραδέλη Ι.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δερτιλή Ε., Κουντούρης Χ., Ζήκας Δ ., Ζίγκηρης Θ.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, ότι παρέλαβε τη με αριθ πρωτ 2915/7-22018 Εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών, η οποία έχει ως ακολούθως :
Έχοντας υπόψη:
1.Το αρ.73, 83 παρ. η του Ν.3852/10 Καλλικράτης
2.Το αρθ.79 και 80 του 3463/2006 Δημοτικός Κώδικας
3.Του Ν. 4497/13.11.2017 (ΦΕΚ 171/2017 τ. α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
4.Την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.06.2017(ΦΕΚ 2161/2017) Υγειονομική Διάταξη.
5.Την υπ΄αριθμ. 113/19.04.2018 ΑΔΣ «έγκριση κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό
του Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης» .
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 113/19.04.2018 απόφασή του ,ενέκρινε την απόφαση 10/2018 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό
του Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
Στον εν λόγω κανονισμό , στο άρθρο 3 περιλαμβάνεται η χωροθέτηση και ειδικότερα αναφέρεται: «Η αγορά
διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης από την Λ. Μεσογείων έως την Πλ. Κ. Παλαμά.
Σε αυτό διατίθενται θέσεις των δύο (2) τ.μ. εκάστη όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Δεδομένου ότι όλες οι θέσεις δεν είναι ισοδύναμες ως προς την εμπορικότητα, διαχωρίζονται σε δύο ζώνες ως
εξής:

Α΄ Ζώνη: από την Λ. Μεσογείων έως την οδό Ελ. Βενιζέλου
Β΄ Ζώνη: από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Πλ. Κ. Παλαμά»

Με την υπ΄αριθμ. 265/17.10.2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε ενιαία τέλος για όλες τις θέσεις
της εμποροπανήγυρης και επομένως καταργήθηκαν οι δύο ζώνες και υπάρχει μία ενιαία Ζώνη που εκτείνεται από τη
Λ. Μεσογείων έως την Πλ. Κ. Παλαμά.
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση του 3ου άρθρου του Κανονισμού ως προς το σκέλος της
χωροθέτησης ως εξής:
«Χωροθέτηση : Η αγορά διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης από την Λ. Μεσογείων έως την Πλ. Κ. Παλαμά
. Στο τμήμα αυτό διατίθενται θέσεις των δύο (2) τ.μ. εκάστη όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.»
Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός στο σύνολό του έτσι όπως έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 113/19.04.2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τη με αριθ πρωτ. 2915/7-22018 Εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, την Τροποποίηση του
εγκεκριμένου με την υπ’ αριθ. 113/19.04.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Κανονισμού Λειτουργίας της
Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ι. Ναού της Παναγίας Φανερωμένης, κατά το άρθρο 3, το οποίο, (ως
προς το σκέλος της χωροθέτησης), διαμορφώνεται ως ακολούθως :
«Χωροθέτηση : Η αγορά διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης από την Λ. Μεσογείων έως την Πλ. Κ. Παλαμά
. Στο τμήμα αυτό διατίθενται θέσεις των δύο (2) τ.μ. εκάστη όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.»
Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός στο σύνολό του έτσι όπως έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 113/19.04.2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα
Τα Μέλη: ., Αγορίτσας Δ., Παπαγιάννη Ι, Μακρίδης Π., Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ., Παραδέλη Ι.

