
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ.128/2019 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟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: 
  ………………………………………………………………………… 
Έγκριση διεξαγωγής 20ης Ανθοκοµικής Έκθεσης 16-20 Μαΐου 2019  
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              

    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       
19  Χόλµπα Αντωνία                                  
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     O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. 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 . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ αποχωρούν οι ∆Σ  Βρυζίδου Παρασκευή , Ασπράγκαθος 
Ιωάννης,  Τσολακίδης Ισαάκ 
………………………………………………………………………… 
   Τη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Σερσέµη Κων/νο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω ; 
        O ∆ήµος Εορδαίας µέσα α̟ό το τµήµα Συντήρησης 
Πρασίνου, ε̟ιδιώκει κάθε δυνατότητα ανά̟τυξης του ̟ρασίνου 
στην ̟όλη. Στην αναζήτηση µας αυτή αλλά και στην ̟ροσ̟άθεια 
συντήρησης του ̟ρασίνου της ̟όλης µας, α̟αιτείται η 
ενεργο̟οίηση και η συµµετοχή του κάθε συνδηµότη µας. 
        Η διαρκής ενηµέρωση και ευαισθητο̟οίηση των ̟ολιτών, 
ιδιαίτερα α̟ό τη µικρή τους ηλικία, α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για τη 
δηµιουργία ̟εριβαλλοντικής συνείδησης µε στόχο την αειφόρο 
ανά̟τυξη. 
       Η λειτουργία της Ανθοκοµικής Έκθεσης δίνει την ευκαιρία 
στους δηµότες µας να γνωρίσουν την οικογένεια των φυτών γιατί 
η φύτευση ενός δένδρου- φυτού εµ̟λέκει συναισθηµατικά τους 
̟ολίτες ̟ου καταλαβαίνουν τη µεγάλη σηµασία του για τη ζωή, 
την υγεία ενώ ανα̟τύσσουν θετικά συναισθήµατα για την 
̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. 
        Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της έκθεσης  
̟ροτείνω να ακολουθήσουµε τα ̟αρακάτω: 

1. Η 20η Ανθοκοµική Έκθεση θα γίνει στο χώρο της Λαϊκής 
Αγοράς Πτολεµαΐδας  α̟ό 16 Μαΐου έως 20  Μαΐου 2019 .Τα 
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εγκαίνια θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στις 16-5-2019, ηµέρα 
Πέµ̟τη και ώρα 20:00.  

2. Η ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών να το̟οθετήσει τους 
µικρο̟ωλητές και την στάθµευση τεσσάρων καντινών εκτός 
του χώρου της Λαϊκής Αγοράς µε τη δυνατότητα να 
το̟οθετήσουν έως 40 καθίσµατα, στο ̟εζοδρόµιο της οδού 
Πόντου, εκατέρωθεν της εισόδου του ̟άρκινγκ.    

Ο Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός Κεντρικής Μακεδονίας να 
καταβάλει στο ∆ήµο το ̟οσό των 3.000 ευρώ.  
Ο Συνεταιρισµός θα είναι υ̟εύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και 
των εκθεµάτων του. 
Σύµφωνα µε το συνηµµένο το̟ογραφικό διάγραµµα δύναται να 
το̟οθετηθούν τέσσερις (4) άδειες για καντίνες µε δυνατότητα 
ανά̟τυξης τρα̟εζοκαθισµάτων , έως έξη (6) άδειες για 
̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα (χαλβάς κλ̟) και το̟οθέτηση 
κερµατοφόρων ̟αιχνιδιών - τρενάκι.  
Προτείνεται το τέλος να καθοριστεί ως εξής: 
- Παραδοσιακά ̟ροϊόντα ,χαλβάς κλ̟ 30€/τ.µ.  
- κερµατοφορα  ̟αιχνίδια – τρενάκι 300,00€ 
Κάθε άλλη κατάληψη θα τιµωρείται µε ε̟ιβολή ̟ροστίµου 

 
Τα συνεργεία του ∆ήµου 
Να φροντίσει για την ̟αρουσία ηλεκτρολόγου τις α̟ογευµατινές 
ώρες της Τρίτης 15-5-2019 αλλά και για όλη την διάρκεια της 
έκθεσης και για την ̟ιθανή εγκατάσταση εξέδρας. 
Η υ̟ηρεσία Καθαριότητας 
α) Θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής 
Αγοράς (̟ριν και κατά την διάρκεια της Ανθοκοµικής Έκθεσης). 
 β) Την το̟οθέτηση ε̟ι̟λέον κάδων στο χώρο της Έκθεσης. 
Το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Να φροντίσει για την το̟οθέτηση της µικροφωνικής 
εγκατάστασης το ̟ρωί της 16ης Μαΐου στο χώρο της Ανθοκοµικής 
Έκθεσης καθώς και για την ̟αρουσία ενός ατόµου ̟ου θα έχει την 
ευθύνη χειρισµού της , για τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 
Γενικές Ενέργειες: 
Α. Στάθµευση των Αστικών Λεωφορείων στη Βόρειο – Ανατολική 
̟λευρά του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. 
Β. Το̟οθέτηση µικρο̟ωλητών και στάθµευση καντινών σύµφωνα 
µε το το̟ογραφικό διάγραµµα. 
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∆ύναται και εφόσον υ̟άρχει ζήτηση και ̟ερίσσευµα χώρου να 
ε̟εκταθούν µε έγκριση της υ̟ηρεσίας. 
Γ. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη λειτουργία 
της έκθεσης θα γίνεται α̟ό την Τροχαία. 
 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                       Αριθµ. α̟όφ. 128/2019 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
- Η 20η Ανθοκοµική Έκθεση να γίνει  στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς 
α̟ό 16 Μαΐου  έως 20 Μαΐου 2017. Τα εγκαίνια θα 
̟ραγµατο̟οιηθούν στις 16 του µήνα , ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 
20:00. µ.µ. 
    -Ο Ανθοκοµικός Συνεταιρισµός Κεντρικής Μακεδονίας να 
καταβάλει στο ∆ήµο το ̟οσό των 3.000 ευρώ.  
Ο Συνεταιρισµός θα είναι υ̟εύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και 
των εκθεµάτων του. 
Σύµφωνα µε το συνηµµένο το̟ογραφικό διάγραµµα δύναται να 
το̟οθετηθούν τέσσερις (4) άδειες για καντίνες µε δυνατότητα 
ανά̟τυξης τρα̟εζοκαθισµάτων , έως έξη (6) άδειες για 
̟αραδοσιακά ̟ροϊόντα (χαλβάς κλ̟) και το̟οθέτηση 
κερµατοφόρων ̟αιχνιδιών - τρενάκι.  
Προτείνεται το τέλος να καθοριστεί ως εξής: 
- Παραδοσιακά ̟ροϊόντα ,χαλβάς κλ̟ 30€/τ.µ.  
- κερµατοφορα  ̟αιχνίδια – τρενάκι 300,00€ 
Κάθε άλλη κατάληψη θα τιµωρείται µε ε̟ιβολή ̟ροστίµου 
Τα συνεργεία του ∆ήµου 
Θα φροντίσουν για την ̟αρουσία ηλεκτρολόγου τις 
α̟ογευµατινές ώρες της Τρίτης 15-5-2019 αλλά και για όλη την 
διάρκεια της έκθεσης και για την ̟ιθανή εγκατάσταση εξέδρας. 
Η υ̟ηρεσία Καθαριότητας 
α) Θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου της Λαϊκής 
Αγοράς (̟ριν και κατά την διάρκεια της Ανθοκοµικής Έκθεσης). 
 β) Την το̟οθέτηση ε̟ι̟λέον κάδων στο χώρο της Έκθεσης. 
Το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 

ΑΔΑ: 6ΘΔ4ΩΡ6-Ε4Ε



Θα φροντίσει για την το̟οθέτηση της µικροφωνικής εγκατάστασης 
το ̟ρωί της 16ης Μαΐου στο χώρο της Ανθοκοµικής Έκθεσης καθώς 
και για την ̟αρουσία ενός ατόµου ̟ου θα έχει την ευθύνη 
χειρισµού της , για τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 
Γενικές Ενέργειες: 
Α. Στάθµευση των Αστικών Λεωφορείων στη Βόρειο – Ανατολική 
̟λευρά του χώρου της Λαϊκής Αγοράς. 
Β. Το̟οθέτηση µικρο̟ωλητών και στάθµευση καντινών σύµφωνα 
µε το το̟ογραφικό διάγραµµα. 
∆ύναται και εφόσον υ̟άρχει ζήτηση και ̟ερίσσευµα χώρου να 
ε̟εκταθούν µε έγκριση της υ̟ηρεσίας. 
Γ. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη λειτουργία 
της έκθεσης θα γίνεται α̟ό την Τροχαία. 

Η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή θα καταρτίσει τους όρους ̟ρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,  λαµβάνοντας υ̟όψη το εισηγητικό 
της α̟όφασης . 

Τυχόν δα̟άνες ̟ου θα ̟ροκληθούν α̟ό την διοργάνωση της 
έκθεσης θα αντιµετω̟ισθούν α̟ό τον ΚΑ 15.6474.0002 του 
̟ρ/σµού οικ. Έτους 2019 , η ̟ίστωση του ο̟οίου ψηφίσθηκε µε την 
17/2019  Α∆Σ 
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   128/2019 
…………………………………………………………………………… 

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

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 
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           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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