ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ.1/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
Κοίμηση σήμερα την 04 /02/ 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 06.00 μ. μ., στο
Κοινοτικό Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Κοίμησης Δήμου Ηράκλειας κατόπιν της υπ’αρ.991/31-01-2020
πρόσκλησης του Προέδρου.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ
Ατλάσης Αγγελος
Ατλάσης Ιωάννης
Γογάνης Αντώνιος
Γκουβεντάρης Αγγελος
Σαμαρτζίδου Ολγα

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κοτσαρίδης Θεόδωρος, υπάλληλος του
Δήμου Ηράκλειας, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση πλειοψηφίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης .

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2020
ΘΕΜΑ. 1 : Γνωμοδότηση για τον χρόνο και τον χώρο διεξαγωγής
θρησκευτικής εμποροπανήγυρης.

Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Κοίμησης κατά την
εισήγηση του θέματος έθεσε υπόψητων μελών του Τοπικού
Συμβουλίου την ύπ΄αριθ.344/15-01-2020 εισήγηση των υπηρεσιών
του Δήμου είπε τα εξής
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις των.
1) Παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής
κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής
τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
2) Τις παρ. 1 εως 3 του άρθρου 26 του Ν.4497/17 ( ΦΕΚ 171/ 1311-2017 τεύχους Α’ ) .

3) Το γεγονός ότι η εμποροπανήγυρη της Τ.Κ.Κοίμησης εντάσεται
στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το
χρόνο.
Εισηγείται.
α) Τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Κοίμησης από τις 12-082020 έως 16-08-2020.
β) Τη τέλεση της εμποροπανήγυρης στη θέση που απεικονίζεται στο
επισυναπτόμενο σχέδιο.
Στην συνέχεια κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το τοπικό συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και μετά από
διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Συνενεί 1) Τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Κοίμησης από τις
12-08-2020 έως 16-08-2020.
2) Τη τέλεση της εμποροπανήγυρης στη θέση που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01/2020
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΑΤΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΓΟΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3) ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4) ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΑΤΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

