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Σήμερα την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με
αρ. 1597/16-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου, κατ΄ εφαρμογήν των μέτρων και ρυθμίσεων στο
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (διενέργεια συναντήσεων εργασίας
τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου κεκλεισμένων των θυρών και με τη συμμέτοχή έως επτά (7)
ατόμων) σύμφωνα με τις υπ.αριθμ.426/2020 και 31/2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
πρόσκληση δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
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Κουτσουμαράκη Αναστασία

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος
ανέφερε ότι η εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο
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του Αυγούστου. Σε ότι αφορά το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης υπάρχει χωροθετημένη
περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Χώρος Εμποροπανήγυρης».
Συνεχίζοντας έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου, την υπ΄ αρ 1294/08-02-2021 εισήγηση
του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των:


παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της κοινότητας
προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.



τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')



Το γεγονός ότι η εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ηράκλειας εντάσσεται στις παραδοσιακές
εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο

Εισηγούμαστε :
o Τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Ηράκλειας από τις 19-08-2021 έως 23-08-2021. Την ακριβή
ημερομηνία έναρξης και λήξης θα την ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
o Την τέλεση της εμποροπανήγυρης στο χώρο που απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.»
Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη του την
υπ΄ αρ. 1294/08-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου
Ηράκλειας και τις σχετικές διατάξεις
αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Ηράκλειας από τις 19/08/2021 έως 23/08/2021.
2. Η εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί στο χώρο που απεικονίζεται στο σχέδιο που επισυνάπτεται
στην εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Ηράκλειας.
3. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δ. Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 24/02/2021
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Ηράκλειας
Καλαϊτζή Γιαννούλα
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