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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2016 ηµέρα Πέµπτη 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. 38261/3-11-2016 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Καθορισµός τρόπου διεξαγωγής των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016-2017 , σε συνεργασία µε τους Συλλόγους 
του ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, όλα τα παρόντα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 307/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε για την περίοδο των 
εορτών, Χριστουγέννων –Πρωτοχρονιάς, να πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις σε συνεργασία µε τους συλλόγους της περιοχής, 
στον αυλειο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας. Ο ∆ήµος Εορδαίας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του που είναι 
και η προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών & πνευµατικών ενδιαφερόντων των µαθητών & των δηµοτών του ∆ήµου µας, 
µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και ποιότητας ζωής της Τοπικής Κοινωνίας ,κατ’ εφαρµογή των αρ 75 & 158 
του Ν3463/2006, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε όλοι µας, αποφάσισε για δεύτερη συνεχή χρονιά την 
διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων για το διάστηµα από το απόγευµα της 23-12-2016 έως της 6-1-2017. Το κόστος 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων θα καλυφθεί από την εκµίσθωση των χωρών, δίνοντας την ευκαιρία  στους µαθητές και τους 
κατοίκους να ψυχαγωγηθούν  και να έρθουν σε επαφή µε τα έθιµα του τόπου µας ,που θα λάβουν χώρα από τους Συλλόγους 
του ∆ήµου µας. Επίσης εντός του χώρου αυτού θα εγκατασταθεί µικρό , καρουζελ,  κλπ καθώς και τοποθέτηση καντινών , 
εκθετών παραδοσιακών προϊόντων, ζαχαρώδη, παιχνιδιών , βιβλίων κλπ. Η χωροθέτηση των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε το 
τοπογραφικό σχέδιο των θέσεων από την Επιτροπή όπως αυτή θα συγκροτηθεί  µε Απόφαση ∆ηµάρχου και η οποία θα  είναι 
αρµόδια για την εύρυθµη λειτουργία της διοργάνωσης. 

 Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και το τίµηµα που καλούµαστε να 
καθορίσουµε θα είναι ανταποδοτικό, προκειµένου ο ∆ήµος να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης.  Ως εκ τούτου και 
δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε προτείνω για την εγκατάσταση του καρουζελ,  κλπ από 5000,00 ευρώ , για 
τις δέκα οκτώ (18) θέσεις εκθέτων 100,00 ευρώ έκαστος και τεσσάρων (4) καντινών 120,00 ευρώ έκαστη χωρίς ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµατων, για όλο το χρονικό διάστηµα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ήτοι από το απόγευµα της 23-12-
2016 έως 6-1-2017, προτείνοντας η τιµή του εισιτηρίου στα θεάµατα να µην ξεπέρνα την τιµή των 2,00 ευρώ. Η κατάθεση 
αιτήσεων συµµετοχής για τις ανωτέρω θέσεις, όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραµµα, θα γίνει στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής  , όπως αυτή θα συγκροτηθεί µε Απόφαση ∆ηµάρχου, σε ηµέρα και 
ώρα που θα ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων ανά θέση, 
είναι µεγαλύτερος του αριθµού των διαθέσιµων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δηµόσια κλήρωση για την 
επιλογή των ενδιαφεροµένων και την τοποθέτησή τους. Η εγκατάσταση των εκθετών θα γίνει ύστερα από έλεγχο των αδειών 
των συµµετεχόντων από το γρ. αδειοδοτησεων του ∆ήµου Εορδαίας. 
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Το τίµηµα που καλούµαστε να καθορίσουµε  θα καλύψει τα έξοδα της καθαριότητας , του χριστουγεννιάτικου διάκοσµου, κλπ. 
Σας κάνουµε γνωστό ότι µε την υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ υπάρχει ψηφισµένη πίστωση ύψους 14.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 
15.6471.0000 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016, προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες της διοργάνωσης ( 
χριστουγεννιάτικος διάκοσµος, κεράσµατα , ξυλεία  κλπ) . 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν συµφωνώ , θεωρώ ότι το τίµηµα που προτείνεται είναι υπερβολικό. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.   170/2016 
 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
   1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς επίσης του Ν. 3463/2006  

2. τις διατάξεις του Π.∆.270/81  
3. την υπ΄αρίθµ 307/2016 Α∆Σ  
4. τις διατάξεις του Ν 1894/90 καθώς και την εγκ ∆4/1171/87 ΥΠΕΠΘ 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

1 Εγκρίνει την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την συµµετοχή των ενδιαφερόµενων  στις Χριστουγεννιάτικες 
Εκδηλώσεις του ∆ήµου Εορδαίας ως εξής:  
για την εγκατάσταση καρουζελ  κλπ από 5000,00 ευρώ , για τις δέκα οκτώ (18) θέσεις εκθέτων  παραδοσιακών προϊόντων, 
ζαχαρώδη, παιχνιδιών , βιβλίων κλπ.  100,00 ευρώ έκαστος και για τις  τέσσερις θέσεις  (4) καντινών 120,00  ευρώ έκαστη 
χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων, για όλο το χρονικό διάστηµα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ήτοι από το 
απόγευµα της 23-12-2016 έως 6-1-2017 στον αυλειο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας. 
 Η χωροθέτηση των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε το τοπογραφικό σχέδιο των θέσεων από την Επιτροπή όπως αυτή θα 
συγκροτηθεί  µε Απόφαση ∆ηµάρχου και η οποία θα είναι είναι αρµόδια για την εύρυθµη λειτουργία της διοργάνωσης. 
Η εγκατάσταση των εκθετών θα γίνει ύστερα από έλεγχο των αδειών των συµµετεχόντων από το γρ. αδειοδοτησεων του 
∆ήµου Εορδαίας. 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθορίζονται όπως παρακάτω: 
Α) Η συµµετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων (παραδοσιακών προϊόντων, ζαχαρώδη, παιχνιδιών , βιβλίων 
κλπ) και καντινών απαιτείται:   
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ ή . Άδεια υπαιθρίου εµπορίου καντίνας. 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
 
Β) για την εγκατάσταση του καρουζελ κλπ απαιτειται: 

 1.  ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο Εορδαίας,  

2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία. 

3. Αίτηση συµµετοχής η οποία συνοδεύει  τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, 

 β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

 γ) βεβαίωση πολιτικού µηχανικού για την στατικότατα των εγκαταστάσεων των παιχνιδιών,  ώστε να διενεργηθεί αυτοψία  
και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον ∆ήµο Εορδαίας., 
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δ) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων 
τεχνικών µέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει κανόνες 
ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση αιτούντος για µη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων 
τεχνικών µέσων, 

ε) βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή 
ανύψωση, 

στ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, 

ζ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη ∆ήλωση αιτούντος 
για- µη χρήση µηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, - µέτρα ασφαλείας. 

 
2.  Η κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις ανωτέρω θέσεις, όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραµµα, θα γίνει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής  σε ηµέρα και ώρα που θα ορίζεται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   170/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΨΞΗΝΩΡ6-Β92


		2016-12-13T08:30:17+0200
	Athens




