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ΘΔΚΑ : Πεπί λήτηρ μέηπυν καηά ηη διεξαγυγή θπηζκεςηικών πανηγςπιών
ζηο Γήμο για ηην αποθςγή διάδοζηρ ηος κοπυνοφού.
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 13η ηνπ κελόο Ηοςλίος ηνπ έηνπο 2020
εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 11.00 π.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ έπεηηα από ηελ αξηζ. 5225/09.07.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε
ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ
παξόληα έμη (6), ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)
Ράπηεο Θεόδσξνο
Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
Θαιιίξε Μαξία
Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο
Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο

Απόνηερ
ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο

Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηε ιήςε
απόθαζεο γηα ην ζέκα θαη δήηεζε από ηα κέιε όπσο ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ησλ εκεξνκεληώλ
πνπ δηεμάγνληαη ηα παλεγύξηα.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο απνθάζηζε ΟΚΟΦΩΛΑ, όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο
καηεπείγον.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε απόιπην αίζζεκα επζύλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ δεκνηώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πξνηείλεη όπσο ηζρύζνπλ ηα αθόινπζα :
1.- Να κελ παξαρσξεζνύλ από ην Γήκν Βέινπ- Βόραο θνηλόρξεζηνη ρώξνη, γηα ηελ αλάπηπμε πάγθσλ
κηθξνπσιεηώλ.
2.- Πιαηείεο θαη άιινη θνηλόρξεζηνη ρώξνη λα παξαρσξεζνύλ κελ ζε ηδηώηεο ή θαη ζε ζπιιόγνπο γηα ηε
δηεμαγσγή παλεγπξηώλ, κόλν εθόζνλ ειεγρζεί ΑΤΣΖΡΑ θαη δηαζθαιηζηεί ε απαξέγθιηηε ηήξεζε όισλ
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ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ πνπ νξίδνπλ ηα αξκόδηα Τπνπξγεία γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνύ.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη η κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεκνηώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπ Γήκνπ, πξνο
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ COVID-19, ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ζξεζθεπηηθώλ παλεγπξηώλ ζην Γήκν
Βέινπ Βόραο ζα ηζρύζνπλ ηα θάησζη :
1.- Γελ ζα παξαρσξεζνύλ από ην Γήκν Βέινπ- Βόραο θνηλόρξεζηνη ρώξνη, γηα ηελ αλάπηπμε πάγθσλ
κηθξνπσιεηώλ.
2.- Πιαηείεο θαη άιινη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ζα παξαρσξεζνύλ κελ ζε ηδηώηεο ή θαη ζε ζπιιόγνπο γηα ηε
δηεμαγσγή παλεγπξηώλ, κόλν εθόζνλ ειεγρζεί ΑΤΣΖΡΑ θαη δηαζθαιηζηεί ε απαξέγθιηηε ηήξεζε όισλ
ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ πνπ νξίδνπλ ηα αξκόδηα Τπνπξγεία γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνύ.
3.- ε θάζε πεξίπησζε ε παξαπάλσ απόθαζε ζα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο νδεγίεο
ηεο Θπβέξλεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζξεζθεπηηθώλ παλεγπξηώλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 8/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ
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