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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

8Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8η/2020 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του 

έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ, έλαβε χώρα κατεπείγουσα δια περιφοράς 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03- 

2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού 

COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και της υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 8/03-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 41, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΝΕΙΣ  
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Ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, ο 

Πρόεδρος πραγματοποίησε την δια περιφοράς συνεδρίαση.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

   Έχοντας υπόψη: 

 

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ)  

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,  

 

- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, είτε δια περιφοράς, με τη 

διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκαν με 

τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον 

Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη 

συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.  

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται 

αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι 

αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της 

αναβολής λήψης απόφασης.  

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται 

από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
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- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται 

από τις 10:00 έως τις 13:00 αντίστοιχα  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.).  

Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί 

της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην 

παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedros.ds@serres.gr  ή μέσω sms στο 

τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. 

 

Σας  παρακαλούμε λόγω του κατεπείγοντος του θέματος για τη λήψη απόφασης, την 

04-06-2020 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Έγκριση πραγματοποίησης  της 16ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών 

και έγκριση όρων συμμετοχής και λειτουργίας της για το 2020.            

                              Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

……………………… 

…………….. 
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8Η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   

 

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:   Έγκριση  πραγματοποίησης   της  16ης  Ανθοκομικής  

Έκθεσης  Σερρών  και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  

λειτουργίας  της  για  το  2020.             

                              Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  198/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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198-2020:   Έγκριση  πραγματοποίησης   της  16ης  Ανθοκομικής  

Έκθεσης  Σερρών  και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  

λειτουργίας  της  για  το  2020.             

                              Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος    

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ .  

14373/3-6-2020 εισήγηση  του  Γρ .  Τύπου  & Δημοσίων  Σχέσεων  του  

Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :   

 

« Κύριε  Πρόεδρε ,   

Ο  Δήμος  Σερρών ,  όπως  κάθε  χρόνο ,  θα  διοργανώσει  την  16η  

Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  2020 από  10 Ιουνίου  έως  τις  18 Ιουνίου  

2020,  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  με  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  

προστασίας  προκειμένου  οι  επισκέπτες  να  την  απολαύσουν  με  

ασφάλεια .   

 

Η  Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  με  τα  χρόνια  έγινε  θεσμός  και  για  

εμάς  είναι  πολύ  σημαντική  η  διοργάνωση  της .  Ωστόσο  σε  αυτές  τις  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

9 

ευαίσθητες  στιγμές ,  προέχει  η  προάσπιση  του  θεμελιώδους  

δικαιώματος  της  υγείας .   

 

Τονίζεται  ότι  η  έκθεση  θα  πραγματοποιηθεί  μόνο ,  εφόσον  έχει  

εξομαλυνθεί  η  κατάσταση  με  τον  κορωνοϊό  και  οι  συνθήκες  επιτρέπουν  

την  ασφαλή  διεξαγωγή  της ,  χωρίς  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  υγεία  των  

εκθετών ,  επισκεπτών  και  εργαζομένων  της  Εκθέσεως .   

 

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

1.  Η  Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  θα  πραγματοποιείται  κάθε  

χρόνο  στο  χώρο  της  Πλατείας  Ελευθερίας  το  τελευταίο  

Σαββατοκύριακο  του  Μαΐου  ως  αρχές  Ιουνίου ,  με  εξαίρεση  την  

περίπτωση  της  Αργίας  του  Αγίου  Πνεύματος  δηλαδή  αν  η  έναρξη  ή  η  

λήξη  της  έκθεσης  συμπίπτουν  με  την  συγκεκριμένη  αργία  τότε  η  

έκθεση  θα  ξεκινά  το  τελευταίο  Σαββατοκύριακο  του  Μαΐου  ή  το  

αμέσως  επόμενο  Σαββατοκύριακο  της  Αργίας  του  Αγίου  Πνεύματος ,  η  

διάρκεια  της  θα  είναι  εννέα  (9)  ήμερες ,  χωρίς  δικαίωμα  παράτασης .   

 

2.  Στην  Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  συμμετέχουν :   

• Παραγωγοί  φυτών  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χώρου  – 

εποχικού  λουλουδιού  και  εκθέτες  με  παρεμφερή  προϊόντα  από  το  

Νομό  Σερρών .   

• Επιχειρήσεις  -  Παραγωγοί  φυτών  εσωτερικού  και  εξωτερικού  

χώρου  – εποχικού  λουλουδιού  και  εκθέτες  με  παρεμφερή  

προϊόντα  από  το  Νομό  Σερρών .   
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• Επιχειρήσεις  με  είδη  κηπουρικής ,  κήπου  και  διαμόρφωσης  

κήπων  από  το  Νομό  Σερρών .   

 

3.  Ο  Δήμος  Σερρών  είναι  υπεύθυνος  για  την  φωταγώγηση  των  

περιπτέρων ,  την  οριοθέτηση  των  θέσεων  (είκοσι  πέντε  25),  καθώς  και  

την  καθαριότητα  του  χώρου  γύρω  από  αυτά .   

 

ΟΡΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

1.  Σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  της  Κυβέρνησης  η  ελάχιστη  

απόσταση  μεταξύ  των  πάγκων  των  εκθετών ,  ορίζεται  σε  3 μέτρα ,  με  

τον  ενδιάμεσο  χώρο  κενό  και  ελεύθερο  από  αντικείμενα .  

  

2.  Η  οργάνωση  και  το  στήσιμο  των  εκθεσιακών  περιπτέρων  

επιβαρύνουν  τους  εκθέτες  – παραγωγούς .  Πρέπει  να  αποφεύγονται  

παρεμβάσεις  που  αλλοιώνουν  την  υφιστάμενη  υποδομή  και  αισθητική  

του  χώρου  της  Πλατείας  Ελευθερίας .   

 

3.  Στα  περίπτερα  οι  επαγγελματίες  – παραγωγοί  είναι  

υποχρεωμένοι  να  έχουν  σε  όλα  τα  προϊόντα  επάνω  τιμές  πώλησης  

σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές  διατάξεις ,  οι  οποίες  θα  αναγράφονται  σε  

ειδικές  καρτέλες ,  μαζί  με  τα  ονόματα  των  φυτών .   

Κατά  την  πώληση  των  προϊόντων  τους  οι  εκθέτες  ή  παραγωγοί  

υποχρεούνται  να  τηρούν  τα  απαραίτητα  φορολογικά  στοιχεία  (Δελτία  

Λιανικής ,  Αποδείξεις  κ .λ .π . )  με  δική  τους  ευθύνη ,  σύμφωνα  με  τις  

υποχρεώσεις  τους  προς  την  Δ .Ο .Υ .  που  ανήκουν .   
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Ο  Δήμος  Σερρών  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  

φορολογικών  υποχρεώσεων  εκ  μέρους  των  εκθετών .   

 

4.  Οι  επαγγελματίες  που  θα  συμμετάσχουν  στην  Ανθοκομική  

Έκθεση  θα  πληρώσουν  στο  Δήμο  Σερρών  για  την  κατάληψη  θέσης  του  

περιπτέρου  τους  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  το  ποσό  των  εκατό  ευρώ  

(100,00 €).   

 

5.  Οι  ίδιοι  οι  επαγγελματίες  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  φύλαξη  του  

περιπτέρου  τους  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Έκθεσης  και  τις  ώρες  που  δεν  

λειτουργεί  (βραδινές-μεσημεριανές) .  Ο  Δήμος  δε  φέρει  ευθύνη  για  

τυχόν  απώλειες  ή  κλοπές .   

 

6.  Είναι  υποχρεωτική  η  καλή  εμφάνιση  του  περιπτέρου  όλες  τις  

ώρες  λειτουργίας  της  Έκθεσης .   

 

7.  Οι  Εκθέτες  και  Πωλητές  υποχρεούνται  να  έχουν  καθαρό  το  

χώρο  μέσα  στο  περίπτερό  τους .   

 

8.  Στη  διάρκεια  της  έκθεσης  η  φόρτωση  των  εμπορευμάτων  

επιτρέπεται  από  τις  08:00 έως  τις  10:00΄  και  από  τις  22:00΄  έως  τις  

24:00΄ .  Τα  φορτηγά  αυτοκίνητα  και  τα  ΙΧ  θα  πρέπει  να  

απομακρύνονται  αμέσως  μετά  την  εκφόρτωσή  τους  από  το  χώρο  της  

πλατείας  και  να  μην  εμποδίζουν  την  κυκλοφορία .   

 

9.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  χρειαστεί  να  εκφορτώσει  

εμπορεύματα  εκτός  των  άνω  ωρών  πρέπει  το  αυτοκίνητο  να  μένει  σε  
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σημείο  που  δεν  ενοχλεί  την  κυκλοφορία ,  να  ξεφορτώνει  αμέσως  και  να  

φεύγει  για  να  εξυπηρετούνται  και  οι  άλλοι  εκθέτες  και  μόνο  κατόπιν  

ενημέρωσης  του  υπευθύνου  της  Ανθοκομικής .   

 

10.  Απαγορεύεται  αυστηρά  κάθε  παρέμβαση  χωρίς  συνεννόηση  

με  το  Δήμο  Σερρών .  Για  την  παροχή  ρεύματος  – φωτισμού  υπεύθυνος  

είναι  ο  Ηλεκτρολόγος  που  θα  αναλάβει  για  λογαριασμό  του  Δήμου  και  

όποια  ανάγκη  προκύπτει  θα  καλυφθεί  μετά  από  συνεννόηση  μαζί  του .   

 

11.  Οι  εκθέτες  – παραγωγοί  πρέπει  να  σέβονται  την  διάταξη  των  

περιπτέρων  καθώς  και  να  περιορίζονται  αυστηρά  στο  χώρο  που  τους  

αναλογεί  σύμφωνα  με  τους  οριοθέτηση  του  Δήμου  Σερρών .  Σε  κάθε  

περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  ο  Δήμος  Σερρών  διατηρεί  το  δικαίωμα  

αποκλεισμού  του  εκθέτη  -  παραγωγού  για  τις  επόμενες  μέρες  της  

Έκθεσης  αλλά  και  για  την  Έκθεση  της  επόμενης  χρονιάς .   

 

12.  Είναι  υποχρεωτική  η  καλή  συμπεριφορά  τόσο  μεταξύ  των  

Εκθετών  – Πωλητών  όσο  και  μεταξύ  Εκθετών-  Πωλητών  και  

επισκεπτών  καθώς  και  μεταξύ  Εκθετών-Πωλητών  και  υπαλλήλων  του  

Δήμου .  Σε  άλλη  περίπτωση ,  που  θα  υποπέσει  στην  αντίληψη  του  

υπευθύνου  της  Ανθοκομικής ,  θα  λαμβάνεται  υπ’  όψη  ως  κριτήριο  για  

τη  συμμετοχή  στην  επόμενη  Έκθεση .   

 

13.  Η  καταβολή  του  αντιτίμου  συμμετοχής  στην  Έκθεση  θα  

γίνεται  στο  Ταμείο  του  Δήμου  από  την  ανακοίνωση  της  έως  και  την  

τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  πριν  την  ημερομηνία  έναρξης  της  

Ανθοκομικής .   
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14 .  Με  την  υποβολή  της  αίτησης  ο  υποψήφιος  εκθέτης  θεωρείται  

ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  άπαντες  τους  εδώ  

περιγραφόμενους  όρους .   

 

Έχουν  γίνει  όλες  οι  απαραίτητες  προετοιμασίες  για  μία  

διαφορετική  αλλά  πάντα  όμορφη  Ανθοκομική  Έκθεση .  Βασικό  μέλημά  

μας  είναι  η  ασφάλεια  των  επισκεπτών  αλλά  και  των  παραγωγών  και  για  

αυτό  έχουν  προβλεφθεί  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα .   

Τα  μέτρα  προστασίας  που  θα  ληφθούν :   

• Ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των  επισκεπτών  το  1,5 μέτρο .   

• Είσοδος  και  έξοδος  του  κοινού  από  την  πλατεία  4 σημεία  με  

αντισηπτικά .   

• Μεγάλες  αποστάσεις  μεταξύ  των  περιπτέρων  σε  3 μέτρα ,  με  τον  

ενδιάμεσο  χώρο  κενό  και  ελεύθερο  από  αντικείμενα .   

 

Για  την  πραγματοποίηση  της  Έκθεσης  όπως  κάθε  χρόνο  

απαιτείται  η  ενίσχυση  του  υπάρχοντος  φωτισμού  της  πλατείας  με  

χαμηλούς  προβολείς ,  για  το  λόγο  αυτό  θα  απαιτηθεί  δαπάνη  ύψους  

1.240,00 € για  τη  ενοικίαση  και  εγκατάσταση  προβολέων  κατά  την  

διάρκεια  της  έκθεσης  στην  πλατεία  Ελευθερίας .   

 

Κύριε  Πρόεδρε ,   

λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  σας  παρακαλώ  να  εισηγηθείτε  

στο  δημοτικό  συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  πραγματοποίησης  της  

παραπάνω  εκδήλωσης  καθώς  και  των  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  

αυτής  »,   
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και  σχετική  συζήτηση ,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(δια  περιφοράς)  

 

Α)  Εγκρίνει :   

 

1)  Την  πραγματοποίηση  διοργάνωσης  της  16ης  Ανθοκομικής  

Έκθεσης  Σερρών  2020,  που  διοργανώνει  ο  Δήμος  Σερρών ,  προκειμένου  

να  προσελκύσει  και  να  εδραιώσει  το  ενδιαφέρον  για  την  πόλη  μας  σε  

πολλούς  επισκέπτες ,  ενώ  η  παραμονή  τους  σε  αυτή  θα  προσφέρει  

πολλαπλά  σε  τουριστικό ,  σε  κοινωνικό  και  οικονομικό  επίπεδο  προς  το  

συμφέρον  των  δημοτών  μας .   

Η  ως  άνω  διοργάνωση  θα  λάβει  χώρα  από  τις  10 έως  τις  18 

Ιουνίου  2020,  στην  Πλατεία  Ελευθερίας ,  για  την  οποία  θα  απαιτηθεί  

δαπάνη  ύψους  1.240,00 €,  για  τη  ενοικίαση  και  εγκατάσταση  

προβολέων  κατά  την  διάρκεια  της  έκθεσης  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  

προκειμένου  να  ενισχυθεί  ο  υπάρχων  φωτισμός  της  πλατείας  με  

χαμηλούς  προβολείς .   

Τονίζεται  ότι  η  έκθεση  θα  πραγματοποιηθεί  μόνο ,  εφόσον  έχει  

εξομαλυνθεί  η  κατάσταση  με  τον  κορωνοϊό  και  οι  συνθήκες  επιτρέπουν  

την  ασφαλή  διεξαγωγή  της ,  χωρίς  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  υγεία  των  

εκθετών ,  επισκεπτών  και  εργαζομένων  της  Εκθέσεως .   

 

2)  Τους  όρους  λειτουργίας  και  συμμετοχής  σ '  αυτή ,  οι  οποίοι  

έχουν  ως  εξής :   
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

1.  Η  Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  θα  πραγματοποιείται  κάθε  

χρόνο  στο  χώρο  της  Πλατείας  Ελευθερίας  το  τελευταίο  

Σαββατοκύριακο  του  Μαΐου  ως  αρχές  Ιουνίου ,  με  εξαίρεση  την  

περίπτωση  της  Αργίας  του  Αγίου  Πνεύματος  δηλαδή  αν  η  έναρξη  ή  η  

λήξη  της  έκθεσης  συμπίπτουν  με  την  συγκεκριμένη  αργία  τότε  η  

έκθεση  θα  ξεκινά  το  τελευταίο  Σαββατοκύριακο  του  Μαΐου  ή  το  

αμέσως  επόμενο  Σαββατοκύριακο  της  Αργίας  του  Αγίου  Πνεύματος ,  η  

διάρκεια  της  θα  είναι  εννέα  (9)  ήμερες ,  χωρίς  δικαίωμα  παράτασης .   

 

2.  Στην  Ανθοκομική  Έκθεση  Σερρών  συμμετέχουν :   

• Παραγωγοί  φυτών  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χώρου  – 

εποχικού  λουλουδιού  και  εκθέτες  με  παρεμφερή  προϊόντα  από  το  

Νομό  Σερρών .   

• Επιχειρήσεις  -  Παραγωγοί  φυτών  εσωτερικού  και  εξωτερικού  

χώρου  – εποχικού  λουλουδιού  και  εκθέτες  με  παρεμφερή  

προϊόντα  από  το  Νομό  Σερρών .   

• Επιχειρήσεις  με  είδη  κηπουρικής ,  κήπου  και  διαμόρφωσης  

κήπων  από  το  Νομό  Σερρών .   

 

3.  Ο  Δήμος  Σερρών  είναι  υπεύθυνος  για  την  φωταγώγηση  των  

περιπτέρων ,  την  οριοθέτηση  των  θέσεων  (είκοσι  πέντε  25),  καθώς  και  

την  καθαριότητα  του  χώρου  γύρω  από  αυτά .   

 

ΟΡΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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1.  Σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  της  Κυβέρνησης  η  ελάχιστη  

απόσταση  μεταξύ  των  πάγκων  των  εκθετών ,  ορίζεται  σε  3 μέτρα ,  με  

τον  ενδιάμεσο  χώρο  κενό  και  ελεύθερο  από  αντικείμενα .   

 

2.  Η  οργάνωση  και  το  στήσιμο  των  εκθεσιακών  περιπτέρων  

επιβαρύνουν  τους  εκθέτες  – παραγωγούς .  Πρέπει  να  αποφεύγονται  

παρεμβάσεις  που  αλλοιώνουν  την  υφιστάμενη  υποδομή  και  αισθητική  

του  χώρου  της  Πλατείας  Ελευθερίας .   

 

3.  Στα  περίπτερα  οι  επαγγελματίες  – παραγωγοί  είναι  

υποχρεωμένοι  να  έχουν  σε  όλα  τα  προϊόντα  επάνω  τιμές  πώλησης  

σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές  διατάξεις ,  οι  οποίες  θα  αναγράφονται  σε  

ειδικές  καρτέλες ,  μαζί  με  τα  ονόματα  των  φυτών .   

Κατά  την  πώληση  των  προϊόντων  τους  οι  εκθέτες  ή  παραγωγοί  

υποχρεούνται  να  τηρούν  τα  απαραίτητα  φορολογικά  στοιχεία  (Δελτία  

Λιανικής ,  Αποδείξεις  κ .λ .π . )  με  δική  τους  ευθύνη ,  σύμφωνα  με  τις  

υποχρεώσεις  τους  προς  την  Δ .Ο .Υ .  που  ανήκουν .   

Ο  Δήμος  Σερρών  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  

φορολογικών  υποχρεώσεων  εκ  μέρους  των  εκθετών .   

 

4.  Οι  επαγγελματίες  που  θα  συμμετάσχουν  στην  Ανθοκομική  

Έκθεση  θα  πληρώσουν  στο  Δήμο  Σερρών  για  την  κατάληψη  θέσης  του  

περιπτέρου  τους  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  το  ποσό  των  εκατό  ευρώ  

(100,00 €).   
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5.  Οι  ίδιοι  οι  επαγγελματίες  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  φύλαξη  του  

περιπτέρου  τους  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Έκθεσης  και  τις  ώρες  που  δεν  

λειτουργεί  (βραδινές-μεσημεριανές) .  Ο  Δήμος  δε  φέρει  ευθύνη  για  

τυχόν  απώλειες  ή  κλοπές .   

 

6.  Είναι  υποχρεωτική  η  καλή  εμφάνιση  του  περιπτέρου  όλες  τις  

ώρες  λειτουργίας  της  Έκθεσης .   

 

7.  Οι  Εκθέτες  και  Πωλητές  υποχρεούνται  να  έχουν  καθαρό  το  

χώρο  μέσα  στο  περίπτερό  τους .   

 

8.  Στη  διάρκεια  της  έκθεσης  η  φόρτωση  των  εμπορευμάτων  

επιτρέπεται  από  τις  08:00 έως  τις  10:00΄  και  από  τις  22:00΄  έως  τις  

24:00΄ .  Τα  φορτηγά  αυτοκίνητα  και  τα  ΙΧ  θα  πρέπει  να  

απομακρύνονται  αμέσως  μετά  την  εκφόρτωσή  τους  από  το  χώρο  της  

πλατείας  και  να  μην  εμποδίζουν  την  κυκλοφορία .   

 

9.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  χρειαστεί  να  εκφορτώσει  

εμπορεύματα  εκτός  των  άνω  ωρών  πρέπει  το  αυτοκίνητο  να  μένει  σε  

σημείο  που  δεν  ενοχλεί  την  κυκλοφορία ,  να  ξεφορτώνει  αμέσως  και  να  

φεύγει  για  να  εξυπηρετούνται  και  οι  άλλοι  εκθέτες  και  μόνο  κατόπιν  

ενημέρωσης  του  υπευθύνου  της  Ανθοκομικής .   

 

10.  Απαγορεύεται  αυστηρά  κάθε  παρέμβαση  χωρίς  συνεννόηση  

με  το  Δήμο  Σερρών .  Για  την  παροχή  ρεύματος  – φωτισμού  υπεύθυνος  

είναι  ο  Ηλεκτρολόγος  που  θα  αναλάβει  για  λογαριασμό  του  Δήμου  και  

όποια  ανάγκη  προκύπτει  θα  καλυφθεί  μετά  από  συνεννόηση  μαζί  του .   
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11.  Οι  εκθέτες  – παραγωγοί  πρέπει  να  σέβονται  την  διάταξη  των  

περιπτέρων  καθώς  και  να  περιορίζονται  αυστηρά  στο  χώρο  που  τους  

αναλογεί  σύμφωνα  με  τους  οριοθέτηση  του  Δήμου  Σερρών .  Σε  κάθε  

περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  ο  Δήμος  Σερρών  διατηρεί  το  δικαίωμα  

αποκλεισμού  του  εκθέτη  -  παραγωγού  για  τις  επόμενες  μέρες  της  

Έκθεσης  αλλά  και  για  την  Έκθεση  της  επόμενης  χρονιάς .   

 

12.  Είναι  υποχρεωτική  η  καλή  συμπεριφορά  τόσο  μεταξύ  των  

Εκθετών  – Πωλητών  όσο  και  μεταξύ  Εκθετών-  Πωλητών  και  

επισκεπτών  καθώς  και  μεταξύ  Εκθετών-Πωλητών  και  υπαλλήλων  του  

Δήμου .  Σε  άλλη  περίπτωση ,  που  θα  υποπέσει  στην  αντίληψη  του  

υπευθύνου  της  Ανθοκομικής ,  θα  λαμβάνεται  υπ’  όψη  ως  κριτήριο  για  

τη  συμμετοχή  στην  επόμενη  Έκθεση .   

 

13.  Η  καταβολή  του  αντιτίμου  συμμετοχής  στην  Έκθεση  θα  

γίνεται  στο  Ταμείο  του  Δήμου  από  την  ανακοίνωση  της  έως  και  την  

τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  πριν  την  ημερομηνία  έναρξης  της  

Ανθοκομικής .   

 

14.  Με  την  υποβολή  της  αίτησης  ο  υποψήφιος  εκθέτης  θεωρείται  

ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  άπαντες  τους  εδώ  

περιγραφόμενους  όρους .   

 

Τα  μέτρα  προστασίας  που  θα  ληφθούν :   

• Ελάχιστη  απόσταση  μεταξύ  των  επισκεπτών  το  1,5 μέτρο .   

• Είσοδος  και  έξοδος  του  κοινού  από  την  πλατεία  4 σημεία  με  

αντισηπτικά .   
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• Μεγάλες  αποστάσεις  μεταξύ  των  περιπτέρων  σε  3 μέτρα ,  με  τον  

ενδιάμεσο  χώρο  κενό  και  ελεύθερο  από  αντικείμενα .   

 

Β .  Η  ψήφιση  (διάθεση)  της  σχετικής  πίστωσης  θα  γίνει  με  

απόφαση  Δημάρχου .   

 

Στην  απόφαση  αυτή  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Παπαβασιλείου  

Βασίλειος  ψήφισε  ΝΑΙ  με  την  επισήμανση  ότι  το  θέμα  έπρεπε  να  μπει  

ως  θέμα  σε  τακτική  συνεδρίαση  και  όχι  σαν  κατεπείγον .   

 

Σύμφωνα  με  την  παρ .  1 του  άρθρου  184 του  Ν .  4635/2019, η  ως  

άνω  απόφαση  θα  ανακοινωθεί  από  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  στην  πρώτη ,  μετά  την  λήψη  της  απόφασης  τακτική  

συνεδρίαση .   

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

2

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  
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ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ………………  

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………  

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ………………  

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ………………  

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ………………  

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………  
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