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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 157/2018 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης θέσεων  

για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων κατά 
την ηµέρα της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του 
Αη Γιιώργη στην Ν. Πέραµο σύµφωνα µε άρθρο 38 

του Ν. 4497/2017». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 26ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου µας «Περί έγκρισης θέσεων για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων 
κατά την ηµέρα της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του Αη –Γιώργη στη 
Ν.Πέραµο σύµφωνα µε αρ. 38 του Ν.4497/2017», η οποία έχει ως εξής:  

 
    Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 
κ.Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης ,  εισηγείται  το 2ο 
θέµα της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη 
των µελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας της Ν.Περάµου, , στην οποία αναφέρει τα εξής: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 Της υπ’ αριθ. 16/2018 πράξεως του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας 
Περάµου από την αριθ. 8/18-4-2018 συνεδρίασης που πραγµατοποιήθηκε ύστερα 
από την αριθ. 7598/11-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 και κοινοποιήθηκε νόµιµα µε 
∆ηµοτικό κλητήρα την 11-4-2018. 

ΘΕΜΑ  3ο  
      «Πρόταση έγκρισης θέσεων για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων κατά 
την ηµέρα της Θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του Αη-Γιώργη στη Ν. Πέραµο 
σύµφωνα µε το αρ. 38 του Ν. 4497/2017» 
 Το Συµβούλιο βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία επί 5 µελών, παρόντων του 
Προέδρου κ. Λιώτα ∆ηµοσθένη και των µελών: 
1. Πολιτάκου Κων/να, 2. Μπρούτα Κωνσταντίνου,  3. Παρασκευά Παναγιώτη & 4. 

Φραντζή Φραντζή. 
                Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζοντας το 3ο 
θέµα της ηµερησίας διατάξεως είπε τα ακόλουθα: 
 Όπως όλοι γνωρίζετε, και µετά την ψήφιση του Κανονισµού Θρησκευτικής 
εµποροπανήγυρις από το Συµβούλιό µας, θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 38 του 
Ν. 4497/2017 να προβούµε στην έγκριση θέσεων για την άσκηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων κατά την ηµέρα της διεξαγωγής του πανηγυριού του Αη-Γιώργη 
στη Νέα Πέραµο. 
 Πρόταση του Προεδρείου µας είναι να τοποθετηθούν πάγκοι υπαίθριου 
εµπορίου επί της οδού Τριών Φίλων από την συµβολή της στην οδό Εθν. 
Αντιστάσεως έως την συµβολή της στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στην οδό 25ης 
Μαρτίου από τη συµβολή της µε την οδό Τριών Φίλων έως τη συµβολή της µε την 
οδό Σ. Πορτσίδη. 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
          Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Περάµου µετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις δ/ξεις 
του Ν. 3852/2010   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Προτείνει να τοποθετηθούν πάγκοι υπαίθριου εµπορίου όπως παρακάτω:  

1. Επί της οδού Τριών Φίλων από την συµβολή της µε την οδό Εθν. 
Αντιστάσεως έως την συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου συνολικά 6 
θέσεων (4 µέτρων έκαστη) και  

2. Επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη συµβολή της µε την οδό Τριών Φίλων 
έως τη συµβολή της µε την οδό Σ. Πορτσίδη συνολικά 6 θέσεων (4 µέτρων 
έκαστη). 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   16/2018. 
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Ο Πρόεδρος                 Ο Γραµµατέας                            Τα Μέλη    
Λιώτας ∆ηµοσθένης    Γεωργαντζάς Θεόδωρος   Πολιτάκου Κωνσταντίνα 
                                                                              Μπρούτας Kωνσταντίνος 
                                                                              Παρασκευάς Παναγιώτης 
                                                                              Φραντζής Φραντζής 

Ακριβές Απόσπασµα 
- Ο - 

Πρόεδρος του Συµβουλίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Περάµου 

ΛΙΩΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 
87/7-6-2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Εγκρίνει τις θέσεις για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων κατά την 
ηµέρα της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του Αη –Γιώργη στη Ν.Πέραµο του 
∆ήµου Μεγαρέων,  σύµφωνα µε αρ. 38 του Ν.4497/2017, και συγκεκριµένα να  
τοποθετηθούν πάγκοι υπαίθριου εµπορίου όπως παρακάτω:  
1. Επί της οδού Τριών Φίλων από την συµβολή της µε την οδό Εθν. Αντιστάσεως 

έως την συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου συνολικά 6 θέσεων (4 µέτρων 
έκαστη) και  

2. Επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη συµβολή της µε την οδό Τριών Φίλων έως τη 
συµβολή της µε την οδό Σ. Πορτσίδη συνολικά 6 θέσεων (4 µέτρων έκαστη). 

Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 23/2018 
===================== 

Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 23/2018 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου µας «Περί έγκρισης θέσεων για την άσκηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων κατά την ηµέρα της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του Αη –
Γιώργη στη Ν.Πέραµο σύµφωνα µε αρ. 38 του Ν.4497/2017», που αναλυτικά 
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και συγκεκριµένα: 

«Για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων κατά την ηµέρα της 
θρησκευτικής εµποροπανήγυρης του Αη –Γιώργη στη Ν.Πέραµο του ∆ήµου 
Μεγαρέων,  σύµφωνα µε αρ. 38 του Ν.4497/2017,  εγκρίνει να  τοποθετηθούν 
πάγκοι υπαίθριου εµπορίου όπως παρακάτω:  
1. Επί της οδού Τριών Φίλων από την συµβολή της µε την οδό Εθν. Αντιστάσεως 

έως την συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου συνολικά 6 θέσεων (4 µέτρων 
έκαστη) και  

2. Επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη συµβολή της µε την οδό Τριών Φίλων έως τη 
συµβολή της µε την οδό Σ. Πορτσίδη συνολικά 6 θέσεων (4 µέτρων έκαστη)». 
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 B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  157/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραOOOOOOO. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


