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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και  λήψη απόφασης για την διοργάνωση  Ανθοκομικής 

Έκθεσης    στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου ,Δήμου Διονύσου» 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα: 

 Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

προβλέπεται  ότι :  

Παρ 2. «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια 

όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….) 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα  με  τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους   

με  στόχο   στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  και των 

κοινόχρηστων  χώρων  από μια σειρά  με ενδιαφέρουσες  δραστηριότητες . 

Ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης που  επίκεντρο έχει την ομορφιά του 

λουλουδιού ,την  ενασχόληση  του ανθρώπου γύρω  από αυτό  και το  φυσικό του 

περιβάλλον , είναι να μεταδώσει μηνύματα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο κόσμο 

στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της. 

Επιπλέον θα λειτουργήσουν  Εκθεσιακά περίπτερα που θα έχουν ως αντικείμενο τους 

να δίνουν  ιδέες  και προτάσεις  για το πώς θα φτιάξουμε τον κήπο και την βεράντα 

μας  με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο επιλέγοντας φυτά και λουλούδια, 

κυρίως ελληνικής παραγωγής . 

Δεδομένου  ότι η  διοργάνωση   μιας  Ανθοκομικής Έκθεσης στο Δήμο Διονύσου και 

συγκεκριμένα στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου με μια ξεχωριστή γιορτή της Άνοιξης 

ενόψει της Γιορτής της Πρωτομαγιάς, στην οποία θα γνωρίσουμε τον όμορφο κόσμο 

της ανθοκομίας  θα έχουμε την ευκαιρία  να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ομορφιά της 

φύσης μας γνωρίζοντας  τον πολιτισμό της πόλης μας μέσα από τα αρώματα και τα 

χρώματα  των αγαπημένων λουλουδιών μας .  

Παρακαλούμε να εκφράσετε την γνώμη σας  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η οποία εν συνεχεία θα διαβιβαστεί  προς την Ε.Π.Ζ.  για να διαμορφώσει  την 

εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης. 
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