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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-5-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.14198/9-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την διοργάνωση της «18ης Ανθοκοµικής Έκθεσης στον ∆ήµο Εορδαίας». 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Γεώργιος Χαϊτίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Παρασκευή Βρυζίδου  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 
υπόψη των µελών το θέµα ηµερήσιας διάταξης που αφορά την διεξαγωγή της «18ης Ανθοκοµικής Έκθεσης» 
στον ∆ήµο Εορδαίας καθώς και την σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ.Ι.Τσοκτουρίδη, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. O ∆ήµος Εορδαίας µέσα από το τµήµα Συντήρησης Πρασίνου, επιδιώκει 
κάθε δυνατότητα ανάπτυξης του πρασίνου στην πόλη. Στην αναζήτηση µας αυτή αλλά και στην προσπάθεια 
συντήρησης του πρασίνου της πόλης µας, απαιτείται η ενεργοποίηση και η συµµετοχή του κάθε συνδηµότη 
µας. 
Η διαρκής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα από τη µικρή τους ηλικία, αποτελεί 
προϋπόθεση για τη δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 
Η λειτουργία της Ανθοκοµικής Έκθεσης δίνει την ευκαιρία στους δηµότες µας να γνωρίσουν την οικογένεια 
των φυτών γιατί η φύτευση ενός δένδρου- φυτού εµπλέκει συναισθηµατικά τους πολίτες που καταλαβαίνουν 
τη µεγάλη σηµασία του για τη ζωή, την υγεία ενώ αναπτύσσουν θετικά συναισθήµατα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της έκθεσης  προτείνω να ακολουθήσουµε τα παρακάτω: 
 Η 18η Ανθοκοµική Έκθεση να γίνει στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Πτολεµαΐδας  από 26 Μαΐου έως 30  Μαΐου 
2016 .Τα εγκαίνια να πραγµατοποιηθούν στις 26-5-2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00 µ.µ. 
Επίσης  προτείνεται: 
- Ο Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός Κεντρικής Μακεδονίας να καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των 3.000 ευρώ. Ο 
Συνεταιρισµός θα είναι υπεύθυνος  για τη φύλαξη του χώρου και των εκθεµάτων του.  
- Σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα δύναται να τοποθετηθούν  τέσσερις (4) άδειες για 
καντίνες µε δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων , έως έξη (6) άδειες για παραδοσιακά προϊόντα  
(χαλβάς κλπ) και τοποθέτηση κερµατοφόρων παιχνιδιών - τρενάκι. Η τοποθέτηση των επαγγελµατιών θα γίνει 
µετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε µε την 373/2014 Α.∆.Σ , κατόπιν 
σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος. Η χωροθέτηση των επαγγελµατιών θα γίνει σύµφωνα µε το τοπογραφικό σχέδιο των θέσεων 
και του σχετικού πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής, ύστερα από έλεγχο των αδειών των επαγγελµατιών από 
το Γρ. Αδειών του ∆ήµου Εορδαίας. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι λόγω του ότι δεν προβλέπεται στον κανονισµό η 
συγκεκριµένη κατηγορία τέλους της διοργάνωσης προτείνεται ο τρόπος διεξαγωγής, οι τιµές κ.λ.π να είναι 
όπως των προηγούµενων ετών και οι θέσεις ανάπτυξης των ενδιαφερόµενων επαγγελµατιών να γίνει µετά από 
κλήρωση, που θα διενεργήσει η Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε µε την 373/2014 Α.∆.Σ. 
 Προτείνεται το τέλος να καθορισθεί ως εξής : 
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   - Καντίνες 300,00 € µε δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 
   -  Παραδοσιακά προϊόντα, χαλβάς κλπ 30 € /τ. µ.  
- κερµατοφορα παιχνίδια – τρενάκι 300,00 ευρώ 
Κάθε άλλη κατάληψη  θα τιµωρείται µε επιβολή προστίµου. 
Τα συνεργεία του ∆ήµου 
Θα φροντίσουν για την εγκατάσταση εξέδρας και για την παρουσία ηλεκτρολόγου τις απογευµατινές ώρες της 
Τετάρτης 25-5-2015 αλλά και για όλη την διάρκεια της έκθεσης 
Η υπηρεσία Καθαριότητας 
α) Θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής Αγοράς (πριν και κατά την διάρκεια της 
Ανθοκοµικής Έκθεσης). 
 β) Την τοποθέτηση επιπλέον κάδων στο χώρο της Έκθεσης. 
Το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Θα φροντίσει για την τοποθέτηση της µικροφωνικής εγκατάστασης το πρωί της 26ης Μαΐου στο χώρο της 
Ανθοκοµικής Έκθεσης καθώς και για την παρουσία ενός ατόµου που θα έχει την ευθύνη χειρισµού της , για τις 
ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 
-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α) Στάθµευση των Αστικών Λεωφορείων στη Βόρειο – Ανατολική πλευρά του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. 
β)  Τοποθέτηση µικροπωλητών και στάθµευση  καντινών σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα. 
∆ύναται και εφόσον υπάρχει ζήτηση και περίσσευµα χώρου να επεκταθούν µε έγκριση της υπηρεσίας. 
γ) Η ρύθµιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη λειτουργία της έκθεσης θα γίνεται από την Τροχαία.            
Τα παρόντα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής συµφώνησαν στα ανωτέρω µε την επισήµανση να ελεγχθούν οι 
άδειες των επαγγελµατιών, πριν την εγκατάστασή τους στον χώρο διεξαγωγής της Έκθεσης. 
Κατά τη διάρκεια της 18ης Ανθοκοµικής έκθεσης 2016  έχουν προγραµµατιστεί πολλές παράλληλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις σε συνεργασία µε πολιτιστικούς συλλόγους του ∆ήµου µας.  
 
  Τυχόν δαπάνες που θα προκληθούν από την διοργάνωση της Έκθεσης θα αντιµετωπισθούν από τον ΚΑ 
15.6474.0002 του προϋπολογισµοί οικ έτους 2016 , η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ. 
 
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 καθώς και της σχετικής εισήγησης. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
Η 18η Ανθοκοµική Έκθεση να γίνει στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Πτολεµαΐδας  από 26 Μαΐου έως 30  Μαΐου 
2016 .Τα εγκαίνια να πραγµατοποιηθούν στις 26-5-2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00 µ.µ. 
 
- Ο Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός Κεντρικής Μακεδονίας να καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των 3.000 ευρώ. Ο 
Συνεταιρισµός θα είναι υπεύθυνος  για τη φύλαξη του χώρου και των εκθεµάτων του.  
- Σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα δύναται να τοποθετηθούν  τέσσερις (4) άδειες για 
καντίνες µε δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων , έως έξη (6) άδειες για παραδοσιακά προϊόντα  
(χαλβάς κλπ) και τοποθέτηση κερµατοφόρων παιχνιδιών - τρενάκι. Η τοποθέτηση των επαγγελµατιών θα γίνει 
µετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε µε την 373/2014 Α.∆.Σ , κατόπιν 
σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος. Η χωροθέτηση των επαγγελµατιών θα γίνει σύµφωνα µε το τοπογραφικό σχέδιο των θέσεων 
και του σχετικού πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής, ύστερα από έλεγχο των αδειών των επαγγελµατιών από 
το Γρ. Αδειών του ∆ήµου Εορδαίας.  
 Το τέλος καθορίζεται ως εξής : 
   - Καντίνες 300,00 € µε δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 
   -  Παραδοσιακά προϊόντα, χαλβάς κλπ 30 € /τ. µ.  
- κερµατοφορα παιχνίδια – τρενάκι 300,00 ευρώ 
Κάθε άλλη κατάληψη  θα τιµωρείται µε επιβολή προστίµου. 
Τα συνεργεία του ∆ήµου 
Να φροντίσουν για την εγκατάσταση εξέδρας και για την παρουσία ηλεκτρολόγου τις απογευµατινές ώρες της 
Τετάρτης 25-5-2015 αλλά και για όλη την διάρκεια της έκθεσης 
Η υπηρεσία Καθαριότητας 
α) να φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής Αγοράς (πριν και κατά την διάρκεια της 
Ανθοκοµικής Έκθεσης). 
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 β) Την τοποθέτηση επιπλέον κάδων στο χώρο της Έκθεσης. 
Το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Να φροντίσει για την τοποθέτηση της µικροφωνικής εγκατάστασης το πρωί της 26ης Μαΐου στο χώρο της 
Ανθοκοµικής Έκθεσης καθώς και για την παρουσία ενός ατόµου που θα έχει την ευθύνη χειρισµού της , για τις 
ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 
-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α) Στάθµευση των Αστικών Λεωφορείων στη Βόρειο – Ανατολική πλευρά του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. 
β)  Τοποθέτηση µικροπωλητών και στάθµευση  καντινών σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα. 
∆ύναται και εφόσον υπάρχει ζήτηση και περίσσευµα χώρου να επεκταθούν µε έγκριση της υπηρεσίας. 
γ) Η ρύθµιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη λειτουργία της έκθεσης θα γίνεται από την Τροχαία. 
            
  Τυχόν δαπάνες που θα προκληθούν από την διοργάνωση της Έκθεσης θα αντιµετωπισθούν από τον ΚΑ 
15.6474.0002 του προϋπολογισµοί οικ έτους 2016 , η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ. 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  101/2016 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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