
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29- 6- 2017     ηµέρα Πέµ̟τη   και  ώρα  
7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 21882/23-6-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου 67    του        
Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
Τέλεση εµ̟ορο̟ανήγυρης  Το̟ικής Εορτής Αγίου Ιωάννη στην 
Πτολεµαΐδα. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
1 Καίδης Απόστολος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Ιορδανίδης  Φώτιος 
5 Καραφουλίδης Ανέστης 5 Κατσίδης Ευστάθιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Βύρλιος Μάρκος 7 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Παπάς Ευθύµιος 9 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
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23 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
24 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών    
  ∆ηµαρχεύων, βάση της υ̟.αριθµ. 176/14-3-2017 α̟όφασης  
∆ηµάρχου, ήταν  ο Αντιδήµαρχος   Αριστερίδης Ιωάννης .             
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Γεώργιο Χαιτίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι  κάθε χρόνο κατά την το̟ική 
εορτή του Αγίου Ιωάννη διεξάγεται εµ̟ορο̟ανήγυρη κοντά στην 
εκκλησία του αγίου ό̟ου οι έµ̟οροι και βιοτέχνες  εκθέτουν τα 
εµ̟ορεύµατά τους ενώ λειτουργούν  καντίνες και ταβέρνες.    
   Καθορίζεται ως χώρος ο δρόµος ̟ίσω α̟ό την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας) µέχρι το ̟άρκο του 
Χατζηευστρατίου),  εκτός του ̟εζοδροµίου του ναού. Η 
οριοθέτηση θα γίνει µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να µην ̟αρεµ̟οδίζεται 
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους κάθετους δρόµους. 
   Ο χώρος  αυτός θα διατεθεί µε δηµο̟ρασία    , µε δικαίωµα 
χρήσης τεσσάρων (4) ηµερών α̟ό 27-8-2017 µέχρι και 30-8-20167 
(µέχρι το µεσηµέρι ώρα 12.00)  σύµφωνα   µε τους όρους ̟ου θα 
καταρτίσει η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή. 
Θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί α̟όφαση για την διενέργεια της 
εµ̟ορο̟ανήγυρης , την  εκµίσθωση των χώρων και ̟αράλληλα  
την συγκρότηση τετραµελούς ε̟ιτρο̟ής έργο της ο̟οίας θα είναι ο 
έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των 
όρων της άδειας και της α̟οµάκρυνσης των άνευ αδείας 
συµµετεχόντων στις ̟ανηγύρεις, η διενέργεια κλήρωσης για την 
̟αραχώρηση θέσεων στους ενδιαφεροµένους , η ε̟ιβολή 
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̟ροστίµων σε κάθε ̟αράβαση του ̟αρόντος κανονισµού. 
Καθήκον της ε̟ιτρο̟ής θα είναι η ̟αρακολούθηση και εν γένει η 
διαχείριση της ̟ανηγύρεως. Η Ε̟ιτρο̟ή θα υ̟οχρεούται να 
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να εισηγείται 
̟ροτάσεις, να ε̟ιλαµβάνεται ο̟οιοδή̟οτε θέµα ̟ροκύψει στη 
διάρκεια της ̟ανηγύρεως ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό την 
κανονιστική α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να διενεργεί 
τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανά̟τυξης της ̟ανηγύρεως για 
τη δια̟ίστωση της καλής και οµαλής λειτουργίας και ορίζει τους : 

• Γιώργιο Χαιτίδη  Αντιδήµαρχο 

• Ευστάθιο Κατσίδη  ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 
Τα υ̟όλοι̟α µέλη της ε̟ιτρο̟ής θα ορισθούν µε α̟όφαση της  
∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
                                        Αριθµ. Α̟όφ.  193/2017 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
 
                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την τέλεση εµ̟ορο̟ανήγυρης στην Το̟ική Εορτή 
Αγίου Ιωάννη στην Πτολεµαΐδα   έτους  2017 κατά τις 
ηµεροµηνίες 27-8-2017  έως 30-8-2017. 

2. Εγκρίνει την εκµίσθωση των δηµοτικών χώρων, ̟ου 
φαίνονται στο το̟ογραφικό µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων 
(4)  ηµερών α̟ό 27-8-2017 µέχρι και 30-8-2017,  για την 
έκθεση εµ̟ορευµάτων-καντινών  κ.λ.̟., σύµφωνα µε τους 
όρους ̟ου θα καθορίσει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. 

3. Την συγκρότηση τετραµελούς ε̟ιτρο̟ής έργο της ο̟οίας θα 
είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της 
τήρησης των όρων της άδειας και της α̟οµάκρυνσης των άνευ 
αδείας συµµετεχόντων στις ̟ανηγύρεις, η διενέργεια 
κλήρωσης για την ̟αραχώρηση θέσεων στους 
ενδιαφεροµένους , η ε̟ιβολή ̟ροστίµων σε κάθε ̟αράβαση 
του ̟αρόντος κανονισµού. Καθήκον της ε̟ιτρο̟ής θα είναι η 
̟αρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της ̟ανηγύρεως. Η 
Ε̟ιτρο̟ή θα υ̟οχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, να εισηγείται ̟ροτάσεις, να ε̟ιλαµβάνεται 
ο̟οιοδή̟οτε θέµα ̟ροκύψει στη διάρκεια της ̟ανηγύρεως 
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̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό την κανονιστική α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους 
στους χώρους ανά̟τυξης της ̟ανηγύρεως για τη δια̟ίστωση 
της καλής και οµαλής λειτουργία και ορίζει τους : 

1. Τον Αντιδήµαρχο  Γιώργο Χαιτίδη και τον 
2. Ευστάθιο Κατσίδη ∆ηµοτικό Σύµβουλο   

 Τα υ̟όλοι̟α δύο µέλη θα ορισθούν µε   α̟όφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ 193 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                       Ο ∆ηµαρχεύων                                     Τα Μέλη 
                Αριστερίδης Ιωάννης  

 1.  Καίδης Απόστολος 

 2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 5.  Πολυχρονίδης Κων/νος 

 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.  Παπάς Ευθύµιος 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 15.   Βρυζίδου Παρασκευή 

 16.   Μπίγγας Στέφανος 

              Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20. Καραϊσκος Γεώργιος  

 21.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              22.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

   23. Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  

  Παπαοικονόµου Παντελής 24.  Χόλµπα Αντωνία 
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