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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Ο Δήμμξ θύδναξ ζα πναγμαημπμηήζεη ημ 2μ Υνηζημογεκκηάηηθμ Υςνηό από ηηξ 

17/12/2017  θαη γηα 15 εμένεξ ζηε Δεμμηηθή Κμηκόηεηα θύδναξ θαη ζογθεθνημέκα ζημ 

πάνθηκγθ ημο Ο..Γ.  θαη ζηεκ πιαηεία Δεμμθναηίαξ (απέκακηη από ημ Δεμανπείμ). 

 

ημοξ θαζμνηζμέκμοξ πώνμοξ  ζα ιεηημονγήζμοκ  1 ιμύκα πανθ, έςξ 15 λύιηκα ζπηηάθηα, 

ροπαγςγηθά παίγκηα  θαζώξ θαη πιακόδημη μηθνμπςιεηέξ. 

 

Όζμη επαγγειμαηίεξ θαη πιακόδημη μηθνμπςιεηέξ  επηζομμύκ κα ζομμεηάζπμοκ, μπμνμύκ 

κα οπμβάιιμοκ αίηεζε ζημ Δεμανπείμ (1μξ όνμθμξ, γν. 5, ανμ. Καναπακαγηώηεξ Ιγκάηημξ) 

από ηεκ Πέμπηε 07/12/2017 έςξ θαη ηε Σνίηε 12/12/2017.  

 

Σα είδε πμο επηηνέπεηαη κα πςιμύκηαη (ζύμθςκα με ηεκ ανηζμ. 283/2017 απόθαζε Δ..) 

είκαη: 

 Ζαταρώδη είδη και αμαυσκηικά, 

 Ξηροί καρποί , είδη διαηροθής, ποηά, 

 Αγιογραθίες, αθίζες, είδη λαχκής ηέτμης κλπ 

 Ψιλικά, είδη δώρφμ, παιτμίδια, βιβλία κ.α. 

 Μικροπφληηές διαθόρφμ ειδώμ 

 αμθοκομικά – διακοζμηηικά είδη – εποτιακά είδη 

 

Σαχ Δ/νση    : Εθν. Αντίστασης 20             
Σ.Κ.         : 585 00  ΚΤΔΡΑ  
Σηλέφωνο : 2381351886  
Υαξ  : 2381088886  
email : muskydra@otenet.gr 
 : d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr  

Σκύδρα, 07/12/2017 
Αρ. Πρωτ.: 19422 
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Σα ηέιε ζομμεημπήξ ζημ Υνηζημογεκκηάηηθμ πςνηό 2017 θαζμνίζηεθακ  (με ηεκ ανηζμ. 

284/2017 απόθαζε Δ..) ςξ ελήξ: 

 Ξύιηκα ζπηηάθηα (10 εηδηθά δηαμμνθςμέκμη πώνμη 2,5Υ2,5) ημ θαζέκα 250 € ηα 

μπμία ζα παναμείκμοκ γηα όιε ηεκ δηάνθεηα  ιεηημονγίαξ ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο 

Υςνημύ» ζηεκ πι. Δεμμθναηίαξ. 

 Λμύκα Πανθ   2.250 €  πμο ζα εγθαηαζηαζεί ζημ πώνμ ημο πάνθηκγθ ημο ΟΓ, ημ 

μπμίμ ζα παναμείκεη γηα όιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ ιεηημονγίαξ ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο 

Υςνημύ».  

 Γκαιιαθηηθά – ζύμθςκα με ηεκ απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο - οπάνπεη ε 

δοκαηόηεηα κα γίκεη ζομρεθηζμόξ ημο ηέιμοξ γηα ημ Λμύκα Πανθ (πμο ζα 

εγθαηαζηαζεί ζημ πώνμ ημο πάνθηκγθ ημο ΟΓ) θαη ημο θόζημοξ  δηάζεζεξ πνμξ 

πνήζε, ηςκ εγθαηαζηάζεςκ (10 ζπηηάθηα εηδηθά δηαμμνθςμέκα Υ 250 €, πμο ζα 

ημπμζεηεζμύκ ζηεκ Πι. Δεμμθναηίαξ). ηεκ πενίπηςζε αοηή μ ηδηώηεξ 

επηπεηνεμαηίαξ οπμπνεμύηαη κα θαιύρεη με δηθή ημο εοζύκε θαη θόζημξ,  ηα 

παναθάης, ζημ πώνμ ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο Υςνημύ» θαηά ηε δηάνθεηα 

ιεηημονγίαξ ημο. Σα «πηηάθηα» ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο Υςνημύ» ζα είκαη 

ιοόμεκεξ θαηαζθεοέξ θαη  ζα ζηεγάδμοκ επαγγειμαηίεξ θαζώξ θαη εηδηθέξ  

δνάζεηξ. Σμ «πηηάθη» ημο Ασ Βαζίιε εμβαδμύ (6Υ6 =) 36 η.μ., ζα ζηεγάδεη ημκ 

«Αε βαζίιε», μηα οπεύζοκε  μαθηγηέν δαζθάια γηα ημ face painting, θαζώξ θαη 

θςημγνάθμ. Σμ «πηηάθη» ημο Δήμμο εμβαδμύ (3Υ3=) 9 η.μ., ζα ζηεγάδεη ημ 

γναθείμ εκεμένςζεξ γηα ημοξ επηζθέπηεξ γηα όιεξ ηηξ Υνηζημογεκκηάηηθεξ 

εθδειώζεηξ ζε όιεξ ηηξ Σμπηθέξ Κμηκόηεηεξ ημο Δήμμο θύδναξ. Δέθα  (10) 

«ζπηηάθηα» ζα δηαηεζμύκ ζε ηδηώηεξ έκακηη ηημήμαημξ γηα ηα εμπμνηθά είδε όπςξ 

βηβιία, παηπκίδηα, ζμοβεκίν αιιά θαη είδε εζηίαζεξ όπςξ ιμοθμομάδεξ, ζμθμιάηεξ 

θιπ. Γκδεηθηηθά θάπμηεξ από ηηξ δνάζεηξ πμο ζα οπάνπμοκ ζηα «ζπηηάθηα»  είκαη μη 

ελήξ: Σμ ζπίηη ημο Άγημο Βαζίιε, Σμ ενγαζηήνη ηςκ λςηηθώκ, Σμ ηαποδνμμείμ, Η 

δςγναθηθή πνμζώπμο, Σμ δαπανόζπηημ θ.ά. ημ πώνμ ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο 

Υςνημύ»  μη μηθίζθμη ζα θαηαζθεοάδμκηαη θαη ζα ημπμζεηεζμύκ  ζύμθςκα με 

ζπέδημ θαη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ζα θαζμνίδμκηαη με απόθαζε ηεξ 

μνγακςηηθήξ επηηνμπήξ. Όια ηα ζπηηάθηα ζα είκαη πιήνςξ ελμπιηζμέκα με 

ειεθηνμιμγηθό οιηθό θαη πνηζημογεκκηάηηθε δηαθόζμεζε. ημκ πνμαύιημ πώνμ θαη 



ζηεκ είζμδμ, ζα οπάνπμοκ δηαθμζμεηηθά ζημηπεία δειαδή δηάθμνεξ θαηαζθεοέξ από 

πμιοζηενίκε ή μέηαιιμ, λύιμ (ΦΑΣΝΗ, ΓΛΚΤΘΡΟ, ΦΩΣΟΩΛΗΝΓ, 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ). Μέζα ζημ πάνθμ ημο «Υνηζημογεκκηάηηθμο Υςνημύ» ζα οπάνπεη 

θςηεηκόξ δηάθμζμμξ δειαδή  ειεθηνηθόξ ελμπιηζμόξ όπςξ μηθνμιαμπάθηα, 

ηνηζδηάζηαηεξ μπάιεξ, ηνηζδηάζηαηα δέκηνα, ηνηζδηάζηαημ αζηένη, γηνιάκηα 

«ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» θαη γεκηθόηενα γηνιάκηεξ, πνμβμιείξ, αζύμμεηνε θμονηίκα, 

ιεκημηαηκία θ.ι.π. Θα πνεηαζηεί κα απαζπμιεζεί ζημ  «Υνηζημογεκκηάηηθμ Υςνηό» 

εηδηθό πνμζςπηθό (Αε Βαζίιεξ, Μαθηγηέν, Φςημγνάθμξ, Πιενμθμνίεξ) γηα 15 

εμένεξ, ημ θόζημξ ηςκ μπμίςκ ζα ακαιάβεη (ζηεκ πενίπηςζε ζομρεθηζμμύ) μ 

ηδηώηεξ. 

 Πιακόδημη μηθνμπςιεηέξ € 10 ηεκ εμένα 

 

Στα παραπάμω τέλη σσμπεριλαμβάμεται και το κόστος καταμάλωσης ρεύματος για 

υωτισμό επί 6 ώρες (από τις 5 μ.μ. ως 11 μ.μ.) και θέρμαμση επί 13 ώρες (από τις 10 π.μ. 

ως 11 μ.μ.) 

Πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ θαζώξ θαη έκηοπα αηηήζεςκ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα 

πνμμεζεύμκηαη από ημ Δεμανπείμ (Πιεν. Καναπακαγηώηεξ Ιγκάηημξ 2381351886). 

 

Για ηο Δήμο Σκύδρας 

Με Εμηολή Δημάρτοσ 

Ο Προϊζηάμεμος Δ/μζης 

Διοικηηικώμ και Οικομομικώμ Υπηρεζιώμ 

 

 

 

Καραπαμαγιώηης Ιγμάηιος 

ΠΕ1 Διοικηηικού – Οικομομικού Α΄ 

 
  

 


