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                 ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ ΠΑΛΛΗΝΗ 

                                              ΑΙΣΗΗ 

1.-Δημητρίου Καρκούλια    2.-Κωνσταντίνου Μήλα  δημοτικών υμβούλων του 

Δήμου Παλλήνης 

**************************************************************************************** 

κ. Πρόεδρε. 

Αιτούμεθα να  συγκαλέσετε  άμεσα  Δ με θέμα «Ενημέρωση και συζήτηση 

σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς  του αββάτου επί της οδού 

Ησιόδου και λήψη νέας απόφασης για τον τόπο λειτουργίας αυτής» για τους 

παρακάτω λόγους: 

Mε την υπ. αριθ. 067/2020 απόφαση του Δ σε συνδυασμό με την α) υπ΄αριθμ. 

16/2020 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Γέρακα, και β)την υπ υπ΄αριθμ. 035/2020 

απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό υμβούλιο Παλλήνης, αποφάσισε 

και ενέκρινε την « αλλαγή της οδού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του αββάτου, για 

το β΄εξάμηνο του 2020, από την οδό Μυρτιάς στην οδό Ησιόδου, και στο τμήμα 

(αυτής) από την οδό Πεισιστράτους έως την οδό Κλεισθένους, στην περιοχή του 

Γαργηττού, στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. 

Σο   ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ της 

Περιφέρειας Αττικής με το υπ αριθ. πρωτ. 523296/25-6-2021 έγγραφο του 

ζητάει διευκρίνιση από τον Δήμο  αν η οδός Ησιόδου θα αποτελεί χώρο 

λειτουργίας της λαϊκής  κατά το Β΄ εξάμηνο κάθε έτους ή μόνο για το Β΄ 

εξάμηνο του 2020. 

Επειδή  η ισχύς της  απόφασης του Δ με αρ.67/2020   έχει λήξει καθόσον με 

αυτήν  εγκρίναμε  την  λειτουργία  της λαϊκής του αββάτου  επί της οδού 

Ησιόδου στον Γαργηττό Γέρακα από την οδό Περικλέους έως Κλεισθένους 

αποκλειστικά και  μόνο για το Β εξάμηνο του έτους 2020 και οι λόγοι που 

επέβαλαν την άνω προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς εξέλιπαν. 

Επειδή η λειτουργία των δύο λαϊκών καθόλο τον χρόνο στο ίδιο σχεδόν 

τετράγωνο επιβαρύνουν μόνιμα την συγκεκριμένη περιοχή. 
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Ζητάμε  έπειτα και από το υπ αριθ. πρωτ. 523296/25-6-2021 έγγραφο   της 

Περιφέρειας Αττικής, την άμεση σύγκληση του Δ με σκοπό να αποφασίσουμε 

εκ νέου τον τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του αββάτου, για το β΄ εξάμηνο 

του 2021, που είχε μεταφερθεί προσωρινά  στην οδό Ησιόδου, και στο τμήμα (αυτής) 

από την οδό Πεισιστράτους έως την οδό Κλεισθένους, στην περιοχή του Γαργηττού, 

στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. 

ΤΓ. Ζητάμε η αίτηση μας να πρωτοκολληθεί. 

                                                                     Γέρακας  8-7-2021 

                                                                           Οι αιτούντες 

                                                                    Καρκούλιας Δημήτριος 

                                                                       Μήλας Κωνσταντίνος 


