
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 69/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 9325/24-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 «20ης 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 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας  
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης    
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης  εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
µελών ότι µε την υπ’αριθµ 110/2018 Α∆Σ  εγκρίθηκε η διεξαγωγή της  «20ης Ανθοκοµικής Έκθεσης» στον 
∆ήµο Εορδαίας από της 24 έως 27 Μαΐου 2018 στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Πτολεµαΐδας .  
Ο Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός Κεντρικής Μακεδονίας θα καταβάλει στο ∆ήµο το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο 
Συνεταιρισµός θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και των εκθεµάτων του. 
Επιπρόσθετα υπάρχει η ανάγκη να καταρτισθούν οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 
τέσσερις (4) θέσεις για καντίνες µε δυνατότητα ανάπτυξης έως 40 καθίσµατα , τις έξη (6) θέσεις για  προϊόντα  
(χαλβάς κλπ). Προτείνεται το τέλος χρήσης ως εξής: καντίνες 300,00 ,  προϊόντα  (χαλβάς κλπ) 30,00 /ανά τµ. 
Τα συνεργεία του ∆ήµου θα φροντίσουν για την παρουσία ηλεκτρολόγου τις απογευµατινές ώρες  της 23ης 
Μαϊου 2018 αλλά και για όλη την διάρκεια της έκθεσης και για την πιθανή εγκατάσταση εξέδρας. 
Η υπηρεσία Καθαριότητας θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής Αγοράς ( πριν και κατά 
την διάρκεια της Έκθεσης και θα τοποθετήσει επί πλέον κάδους στον χώρο της Έκθεσης). 
Το Γραφείο δηµοσίων σχέσεων θα φροντίσει για την εγκατάσταση µικροφωνικής εγκατάστασης το πρωί της 
24ης Μαϊου 2018 καθώς και για την παρουσία ενός ατόµου που θα έχει την ευθύνη του χειρισµού της 
µικροφωνικής εγκατάστασης. 
Θέτω υπόψη σας τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προκειµένου να αποφασίσουµε σχετικά. 
  Τυχόν δαπάνες που θα προκληθούν από την διοργάνωση της Έκθεσης θα αντιµετωπισθούν από τον ΚΑ 
15.6474.0002 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 , η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 26/2018 Α∆Σ. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 
2. τις υπ’αριθµ 26/2018 & 110/2018 Α∆Σ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  
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Καταρτίζει τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής: 
 

20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

   Ο ∆ήµος Εορδαίας κατ’ εφαρµογή : 

1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήµερα, 

2. Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/13-7-1995), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 16 του Ν. 3769/09, και τροποποιήθηκε από την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275/Β/22-2-2011) 
απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Οικονοµικών 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

3. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του Ν. 
4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14) 

4. Π.∆.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005), 
5. Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των 

διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής. 
6. KYA ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β'/09-12-2013) 
7. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015. 
8. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14. 
9. Το µε αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παροχή 

διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 . 
10. Τη µε αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισµό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί» 
11. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125) 
12. Ν. 2946/2001 (Φ∆Κ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήµισης συµπολιτείες ∆ήµων και κοινοτήτων. 
13. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 

(ΦΕΚ 246/Α/1980) 
14. ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007 
15. ∆ΙΑ∆Π Φ.Α.2.1 31600 ΦΕΚ 3106 9.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου. 
16. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄ 529/2015) 
17. Tην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 
18. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου Προστασίας Καταναλωτή. 
19. την 373/2014 Α∆Σ & 270/2017 
20. τις 26/2018 & 110/2018 Α∆Σ 
21. την …/2017 ΑΟΕ 

   Ο ∆ήµος Εορδαίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 20ης Ανθοκοµικής Έκθεσης, που θα πραγµατοποιηθεί 
στο χώρο της λαϊκής αγοράς από  24-5-2018  έως  27-5-2018, προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους  για τις θέσεις 
του χώρου της Λαϊκής Αγοράς ,τεσσάρων (4) καντινών, έξι (6) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων ( 
χαλβας κλπ), να καταθέσουν την αίτηση τους ενώπιον της Επιτροπής ,όπως αυτή συγκροτήθηκε µε τις 
373/2014 Α∆Σ & 270/2017, στις 23-5-2018 ηµέρα Τετάρτη  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, ∆/νση 
25ης Μαρτίου 15 ( αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) από τις 10.00 π.µ. έως 12.00 µ.µ. 
 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 από την προαναφερόµενη Επιτροπή.    
 Ορίζεται το τίµηµα για τις εξη (6) θέσεις εκθέτων προϊόντων ( χαλβας κλπ)  30,00 ευρώ / ανά τµ και 
για τις  τέσσερις θέσεις  των (4) καντινών 300,00  ευρώ έκαστη µε ανάπτυξη έως 40 καθισµατων, για όλο το 
χρονικό διάστηµα. 
 Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει από την  προαναφερόµενη Επιτροπή η οποία είναι αρµόδια για την 
εύρυθµη λειτουργία της διοργάνωσης,  ύστερα από έλεγχο των αδειών των συµµετεχόντων από το γρ. 
αδειοδοτησεων του ∆ήµου Εορδαίας. 
Οι εκθέτες οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής , όπως παρακάτω: 
Η συµµετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων (χαλβάς  κλπ) και καντινών απαιτείται:   
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
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– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια 
παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– 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.).  
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και των 
εκθεµάτων του. 

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο 
Ταµείο του ∆ήµου Εορδαίας και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 4 ηµέρες. 
 ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκµίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών 
αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των 
φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών. 
 Κανένας έµπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της Ανθοκοµικής Έκθεσης αν δεν προσκοµίσει την άδεια 
συµµετοχής. 

Τα συνεργεία του ∆ήµου θα φροντίσουν για την παρουσία ηλεκτρολόγου τις απογευµατινές ώρες  της 23ης 
Μαϊου 2018 αλλά και για όλη την διάρκεια της έκθεσης και για την πιθανή εγκατάσταση εξέδρας. 
Η υπηρεσία Καθαριότητας θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής Αγοράς ( πριν και κατά 
την διάρκεια της Έκθεσης και θα τοποθετήσει επί πλέον κάδους στον χώρο της Έκθεσης. 
Το Γραφείο δηµοσίων σχέσεων θα φροντίσει για την εγκατάσταση µικροφωνικής εγκατάστασης το πρωϊ της 
24ης Μαϊου 2018 καθώς και για την παρουσία ενός ατόµου που θα έχει την ευθύνη του χειρισµού της 
µικροφωνικής εγκατάστασης. 
 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 69/2018. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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