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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2020 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73/2020
Περίληψη: Έγκριση διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ.
Φαρκαδόνας και της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ.
Οιχαλίας
Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 05/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄

μ.μ., το

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε έκτακτη –κεκλεισμένων των
θυρών λόγω κορωνοϊού - συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 7444/05-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ.
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά
(27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκατέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Απόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.

Κουκώνης Βασίλειος

1. Μπότη-Στεργίου Ελένη

2.

Άγναντής Σπυρίδων

2. Βαΐου Κυριάκος

3.

Παπαγεωργίου Ανδρέας

3. Μεριβάκης Αθανάσιος

4.

Κοσμάς Ευάγγελος

4. Μέμηλας Ιωάννης

5.

Ζαφείρης Ευάγγελος

5. Αναγνώστου Ιωάννης

6.

Ζώτος Αθανάσιος

6. Κοσμάς Κωνσταντίνος

7.

Γεωργόπουλος Ιωάννης

7. Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα

8.

Κακαΐτσα Ειρήνη

8. Μπλέτσας Δημήτριος

9.

Μπαγιώτης Μιχαήλ

9. Χαλβατζά Ελένη

10. Μιχαλάκης Χρήστος

10. Καραμάνος Χρήστος

11. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

11. Τσιακάρας Ευάγγελος

12. Δημότσιος Δημήτριος

12. Γεωργίου Αθανασία-Σοφία

13. Χατζή Κωνσταντινιά

13. Βανακάρα Αφροδίτη

14. Στεργίου Ευαγγελία

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
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Παρόντες ήταν, επίσης, και οι πρόεδροι της Δ.Κ. Φαρκαδόνας Κούτσικος Αθανάσιος
και της Δ.Κ. Οιχαλίας Παθέκας Ευάγγελος.
Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσιαούση Ελένη
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου Ιωάννης
απουσίαζε και τον αντικαθιστούσε ο αναπληρωτής του αντιδήμαρχος κ. Αγναντής
Σπυρίδων.
Ο κ. Μέμηλας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος και πριν τη
λήψη της 73/2020 απόφασης
Αφού οι συμμετέχοντες σύμβουλοι αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον της
συνεδρίασης με 1ο και μοναδικό θέμα την Έγκριση διεξαγωγής ή μη της
εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας και της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης
της Δ.Κ. Οιχαλίας διότι λόγω των ειδικών συνθηκών του COVID 19 η Οικονομική
Επιτροπή με την 114/2020 απόφασή της παρέπεμψε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη
απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας
που πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου κάθε έτους

και

της

θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας που πραγματοποιείται από τις 11
έως τις 15 Αυγούστου κάθε έτους, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής:
 την 114/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που παρέπεμψε στο Δημοτικό
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη της εμποροπανήγυρης
της Δ.Κ. Φαρκαδόνας που πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου κάθε
έτους

και

της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας που

πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 15 Αυγούστου κάθε έτους
 την 24/2020 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Φαρκαδόνας με την οποία εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία η διοργάνωση της εμποροπανήγυρης Φαρκαδόνας (ΠΑΖΑΡΑΚΙ)
σύμφωνα με τα ισχύοντα τότε υγειονομικά πρωτόκολλα και την τότε διαμορφωθείσα
υγειονομική κατάσταση
 την 15/2020 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Οιχαλίας με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί
αρνητικά ως προς την χορήγηση προέγκρισης για εγκατάσταση και λειτουργία
Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο για την προάσπιση της υγείας των πολίτων, λόγω των
ιδιαίτερων συνθήκων που δημιουργήθηκαν στην ελληνική επικράτεια τους
τελευταίους μήνες από την πανδημία του Covid- 19.
 Την 70/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Φαρκαδόνας με την οποία αναβλήθηκε η
λήψη απόφασης για «Λειτουργία εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Φαρκαδόνας έτους 2020»
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 Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από την
πανδημία του Covid- 19, την ανάγκη προστασίας των πολιτών από την εξάπλωση
του νέου κορωνοϊού και τα αυξανόμενα κρούσματα που παρατηρούνται τις
τελευταίες εβδομάδες στη χώρα και κυρίως σε εκδηλώσεις που παρατηρείται
συνωστισμός και συγχρωτισμός
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ερωτηθείς για την άποψη της Δημοτικής Αρχής απάντησε ότι
πρόθεσή της είναι η ματαίωση όλων των εκδηλώσεων για τις οποίες απαιτείται έγκριση
του Δήμου ή εμπλέκεται ο Δήμος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις και αφού
έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, την πρόταση του
προέδρου και κυρίως τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην ελληνική
επικράτεια από την πανδημία του Covid- 19, την ανάγκη προστασίας των πολιτών από
την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη ματαίωση της διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας που
πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου κάθε έτους, της θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 15
Αυγούστου κάθε έτους και τη μη χορήγηση άδειας μικροπωλητών στο Δημοτικό
χώρο πέριξ της Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου στη θέση «Ορφανός» στις 7-8
Σεπτεμβρίου.
Β. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και δεν προβλέπεται από την παρούσα
απόφαση, το Δ.Σ. θα επιληφθεί σε επόμενη συνεδρίασή του
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Α.Τ. Φαρκαδόνας και στο Τμήμα
Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Τρικάλων για ενημέρωση και ενέργειες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 73/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κουκώνης Βασίλειος

