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  Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

   Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας  και να σας 

ενημερώσω ότι ο Δήμος Σκύδρας θα πραγματοποιήσει φέτος και για πρώτη 

φορά στα χρονικά του , ετήσια εμποροπανήγυρη. Με δεδομένη την 

παρατεταμένη οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα μας , η σημερινή 

δημοτική αρχή, αποφάσισε να προχωρήσει σε δράσεις που αναμένεται να 

τονώσουν την αγορά και την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. 

  Με σεβασμό στις αντίξοες επαγγελματικές συνθήκες του δοκιμαζόμενου 

επιχειρηματία και στις πολύπλευρες ανάγκες του καταναλωτή, ανοίγουμε από 

τις 21 έως και τις 25 Αυγούστου τις πύλες της 1ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας , 

η οποία θα στεγαστεί σε ένα χώρο που πληροί όλες τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πενθήμερη εκδήλωση. 

  Επιθυμία μας είναι ο θεσμός αυτός να καθιερωθεί στη συνείδηση των 

επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών, δίνοντας μια αναπτυξιακή πνοή 

στους συμμετέχοντες εκθέτες, καθώς με την κίνησή μας αυτή: 

 

-φιλοδοξούμε να πετύχουμε τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ επιχειρηματία 

και καταναλωτή, που θα επιφέρει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω 

της ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών. 

-φιλοδοξούμε να γεφυρώσουμε την απόσταση επαγγελματία και πελάτη , 

προσφέροντας δηλαδή το ποιοτικότερο προϊόν ,στην καλύτερη τιμή 

της αγοράς. 

-φιλοδοξούμε να αγκαλιάσουμε τον επιχειρηματία – εκθέτη σε ένα  

φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον , όπου θα μπορεί πολύ οικονομικά 

και με επιτυχημένα να προβάλει τα προϊόντα του. 

 

  Άλλωστε η πόλη της Σκύδρας ,στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 

Εμποροπανήγυρη, είναι μία φιλόξενη πόλη και οι κάτοικοί της σας περιμένουν 

για να σας υποδεχτούν σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον.  

Βρίσκεται στο κομβικότερο σημείο του νομού μας - είναι στο μέσο ενός 

γεωγραφικά εκτεταμένου νομού - και συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα να την 

επισκεφτούν  επισκέπτες από όλο το νομό Πέλλας, αλλά και τους όμορους 

νομούς. 

  Κατά το χρονικό διάστημα της εμποροπανήγυρης έχει προγραμματιστεί μια 

σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού , αθλητικού , περιβαλλοντικού και κοινωνικού 

περιεχομένου, οι οποίες αναμένεται να προσελκύουν όχι μόνο  τους δημότες 

μας αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας έτσι την 

επισκεψιμότητά της. 



  Με αυτόν τον τρόπο , η 1η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας δεν θα είναι απλώς 

άλλο ένα εμπορικό και οικονομικό γεγονός, αλλά μια επενδυτική ευκαιρία ,ένας 

ζωντανός οργανισμός που θα κινείται με το ρυθμό που του δίνει το μεράκι και 

η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων εκθετών και επισκεπτών της. 

  Έχω την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας ,αφού οι βάσεις 

και οι προϋποθέσεις που θέτουμε μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση στη 

συμμετοχή σας. 

  Ο χώρος που έχουμε επιλέξει παρέχει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης 

εμπορικών δραστηριοτήτων με παρεχόμενες υποδομές στον τομέα 

καθαριότητας και υγιεινής, στην προσβασιμότητα στο κυκλοφοριακό, στην 

ασφάλεια κ.λ.π. 

  Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και οι υπηρεσίες του Δήμου μας 

είναι στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση. 

Συνημμένα σας υποβάλουμε : 

1)κατάσταση με τα είδη που θα εκτίθενται και την τιμή ενοικιάσεως  

εκθεσιακού χώρου – περιπτέρου  

2)Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε από το 

γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σκύδρας, στο Δημαρχιακό κτίριο που 

βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 20 στη Σκύδρα καθώς και από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.skydra.gr  

 Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 15-6-2015 μέχρι και την 

Παρασκευή 30-7-2015, είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου , στο 

ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας , καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες από τις 08:00 μέχρι και 14:00, είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση:  

 

                        Δημαρχείο Σκύδρας 

                        Εθνικής Αντίστασης 20  

                          585 00 – Σκύδρα   

  

  Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στο site  του Δήμου Σκύδρας το οποίο  θα βρείτε 

στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skydra.gr υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του 

Δήμου Σκύδρας, τις διαδικασίες, τους εκθεσιακούς χώρους, τις τιμές και τα 

δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την υποβολή της αίτησης και μετά 

την επιλογή σας .    

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα  

2381351886 κο Καραπαναγιώτη Ιγνάτιο και  

2381351882 κα Ευαγγελίδου Ελένη.  

 

                              Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
                                     

 

 

 

                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     
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