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        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Από ηα πξαθηηθά ηεο 17 / 2018 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 315 / 2018                

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε ρσξνζέηεζε 

ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο γηα ηηο Χξηζηνπγελληάηηθεο 

εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18.07.2018 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 04.00κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 18600/13.07.2018 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -17- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξόεδξνο Γ. 
2. Γθόλεο Παλαγηώηεο 
3. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
4. Γηώηζαο ππξίδσλ 
5. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
6. Κνληνπνύινπ Μαξία 
7. Γθηόθα Σεξςηρόξε 
8. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
9. ηδέξεο Ησάλλεο 
10. Φύιια ηπιηαλή 
11. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
12. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
13. Κνιώληα Υξύζα 
14. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
15. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
16. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
17. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 

 

 

 

 

1. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο  
2. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
3. Παπακηραήι σηήξηνο 
4. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
5. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
6. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
7. Ζζαΐαο σηήξηνο 
8. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
9. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 

10. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
11. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
12. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
13. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
14. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
15. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
16. Φσηεηλνύ Εσή  
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Αλαθνηλώζεηο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζαλ νη θ.θ. Βνζηαληδόγινπ Η. θαη 

Ρεκπνύηζηθα Μ.  

3. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ. Ενξκπάο Β. θαη 

Παπακηραήι . 

4. Πξνηάζζεηαη νκόθσλα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 1νπ θαη 2νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν  Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ.θ. Μπισλάθεο Η., 

Πεηζαηώδε Δ. θαη Φσηεηλνύ Ε. 

6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα, ε θα. Φσηεηλνύ Ε., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

7. Πξηλ ηελ πξνζθώλεζε γηα ην 4ν  Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Ζζαΐαο . 

8. Σν 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

9. Πξηλ ηελ πξνζθώλεζε γηα ην 5ν  Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ε θα. Γεκεηξίνπ-

Καβξνπδάθε Μ. 

10. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν  Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Βνζηαληδόγινπ Η. 

θαη ε θα. Φσηεηλνύ Ε. 

11. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Ζζαΐαο ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

12. Πξνηάζζεηαη νκόθσλα ην 11ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 6νπ, 7νπ, 8νπ, 9νπ θαη 10νπ Ζ.Γ. 

ζέκαηνο. 

13. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 11ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Μπισλάθεο Η. 

14. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 11ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Ζζαΐαο ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

15. Πξνηάζζεηαη νκόθσλα ην 12ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 6νπ, 7νπ, 8νπ, 9νπ θαη 10νπ Ζ.Γ. 

ζέκαηνο. 

16. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 12ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ. ηαζνπινπνύινπ 

Β. θαη Κνιώληα Υ. 

17. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 12ν θαη 6ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Ζζαΐαο ., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

18. Πξνηάζζεηαη νκόθσλα ην 10ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 7νπ, 8νπ θαη 9νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 

19. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 10ν Ζ.Γ. ζέκα, νη θ. Υαηδεαλδξένπ Κ., 

Ζζαΐαο . θαη ηδέξεο Η., βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο 

20. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ε θα. Κνιώληα Υ. 

21. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 8ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υαηδεαλδξένπ 

Κ., Πεηζαηώδε Δ. θαη Ρεκπνύηζηθα Μ.  

22. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 13ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Κξεηηθίδεο Κ. 

23. Σν 14ν Ζ.Γ. ζέκα απνζύξεηαη. 

24. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 17ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ε θα. Φύιια . 

25. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 18ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ν θ. Ζζαΐαο . 

26. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 18ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. ηδέξεο Η., 

βξίζθνληαλ εθηόο αίζνπζαο. 

27. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 19ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ ν θ. Σζηακπάο Κ. 

28. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 22ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζε ε θα. Γθηόθα Σ. 
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Δπί ηνπ 10νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε «πδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο γηα ηηο Υξηζηνπγελληάηηθεο 

εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο» θαη παξαθαιώ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. 

ηαζόπνπιν λα ην εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηελ 

Υξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν πξνηίζεηαη λα εληάμεη δηάθνξεο ζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ηελ αλάπηπμε ζρεηηθώλ δξάζεσλ . 

Μέζα ζην γεληθόηεξν πιαίζην πξνηείλεηαη θαη ε  παξαρώξεζε εληόο ηεο Κεληξηθήο 

Πιαηείαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, θαηάιιεινπ εκβαδνύ  γηα νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί κε ηνπο  όξνπο δηαθήξπμεο, κε ζθνπό ηελ 

εγθαηάζηαζε  Παγνδξνκίνπ, Σζνπιήζξα κήθνπο 25,00κ., Σξαηλάθη, Σξακπνιίλν θαη 

θεξκαηνθόξα παηρλίδηα κε ηνπο εηδηθόηεξνπο πξνηεηλόκελνπο όξνπο θαη ηηο 

ζπκθσλίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ύκθσλα κε ην από 03-11-2016/ Α.Π.νηθ. :89932/33205/2016 έγγξαθν ηνπ Σκ. Σνπ. 

Απη/ζεο , Γ/λζεο Γηνίθεζεο, Γελ. Γ/λζεο Δζ. Λεηηνπξγίαο, Αηηηθήο, ζρεηηθά κε ην 

ζέκα, «…..επηζεκαίλεηαη όηη: α) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 13 ηνπ Β.Γ. 24-9-

/20-10-58 « Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λόκνπ ησλ ηζρπνπζώλ 

δηαηάμεσλ πεξί πξνζόδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 

ην α.3.Ν.1080/80: «Δπί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε επξηζθνκέλσλ πξν θαηαζηεκάησλ ή 

εηο ηελ πξνβνιήλ απηώλ, ε ρξήζηο απηώλ επηηξέπεηαη εθ΄ όζνλ δελ αλαηξείηαη εμ 

νινθιήξνπ ε ηδηόηεο ηνπ θνηλνρξήζηνπ, απαηηείηαη δε πάληνηε δηα ηελ εθκεηάιιεπζηλ 

απηώλ ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε δηαηάμεσλ πεξί όξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο δη΄εθκίζζσζηλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ αθηλήησλ», ελώ «ηα 

ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζηο ηεο 

ρξήζεσο, θαζνξίδνληαη δη΄ απνθάζεσο  

ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ». Ζ πξνβιεπόκελε δεκνπξαζία δηελεξγείηαη 

ζύκθσλα κε ην ΠΓ 270/81 θαη β) Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δελ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ α.192 παξ.2 ηνπ Ν. 3463/2006, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη 

κόλν ζηελ παξαρώξεζε ρξήζεο δεκνηηθώλ ρώξσλ γηα επηζηεκνληθνύο θαη 

θαιιηηερληθνύο  νύηε νη δηαηάμεηο ηνπ α.185 παξ.2 ηνπ ηδίνπ λόκνπ πεξί δσξεάλ 

παξαρώξεζεο ρξήζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ». 

 

ε όηη αθνξά ζηε ρσξνζέηεζε πξνζδηνξίδνληαη ηα εμήο: 

Ζ παξαρώξεζε ζα αθνξά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί έσο αξρέο  

Ηαλνπαξίνπ. 

Σα ηκήκαηα ησλ ρώξσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη από ηηο ιεηηνπξγίεο ζεκεηώλνληαη από 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία ζην απόζπαζκα ράξηε ηεο θεληξηθήο Πιαηείαο, αλά ζέζε θαη 

αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ παηρληδηώλ: 

1.  Παγνδξόκην - 12m x 12m, εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ 

2.  Σζνπιήζξα,    7m Υ25m έσο 6,00m ύςνπο εληόο ηνπ πιαθόζηξσηνπ ρώξνπ ηεο 

θεληξηθήο πιαηείαο (κπξνζηά ζην εξών) 

3.  Σξελάθη ε Ράγεο - 16m x 7m, εληόο ηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ 

4.  Σξακπνιίλν , 8 ζέζεσλ- (πεξίπνπ 8m x 8m), εληόο ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ 
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5. Κεξκαηνθόξα παηρλίδηα ζε ηξείο ζέζεηο 5α, (θαηά κήθνο ηεο ηζνπιήζξαο), 5β 

(γύξσ από ηνλ  θπθιηθό ρώξν ζηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο), 5γ, ζηνλ θεληξηθό 

δηάδξνκν. 

 

Όπσο ρσξνζεηνύληαη ηα παξαπάλσ ζε ζρεηηθή θιίκαθα, πξνθύπηεη όηη νη δηαζηάζεηο 

θαη ε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ δελ παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε 

πεδώλ θαη δελ αλαηξνύλ εμνινθιήξνπ ηελ ηδηόηεηα ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1080/1980 (ΦΔΚ 246/α/22-10-80), αξζξ.3 

(αληηθαηέζηεζε ην άξζξ. 13) θαη ηνπ Ν.3254/2004 (ΦΔΚ137/Α/22-7-2004), απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, γλσκνδόηεζε ηεο 

αζηπλνκηθήο αξρήο αλ πθίζηαληαη ιόγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή 

ηξνρνθόξσλ (αξζξ. 16 Ν.3254/2004). 

 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 53/2018 απόθαζε, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο απνθάζηζε ηα εμήο: 

1. Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε εληόο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ παηρληδηώλ: 

 

Παγνδξόκην     - 12m x 12m, εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ 

Σζνπιήζξα     -   7m x 25m, έσο 6,00m ύςνπο εληόο ηνπ πιαθόζηξσηνπ ρώξνπ   

ηεο θεληξηθήο πιαηείαο (κπξνζηά ζην εξών) 

Σξελάθη ε Ράγεο - 16m x 7m, εληόο ηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ 

Σξακπνιίλν      - 8 ζέζεσλ (πεξίπνπ 8m x 8m), εληόο ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ 

 Κεξκαηνθόξα - παηρλίδηα ζε ηξείο ζέζεηο 5α, (θαηά κήθνο ηεο ηζνπιήζξαο), 5β 

(γύξσ από ηνλ  θπθιηθό ρώξν ζηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο), 

5γ, ζηνλ θεληξηθό δηάδξνκν 
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2. Ζ παξαρώξεζε ζα αθνξά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί έσο 

αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη ζα θαζνξηζηεί κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Καη θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Λακβάλνληαο ππόςε:  

 Τελ θείκελε λνκνζεζία 

 Τελ ππ΄ αξηζκ. 53/2018 νκόθσλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
 

νκόθσλα 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

1. Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε εληόο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ παηρληδηώλ: 

 

Παγνδξόκην     - 12m x 12m, εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ 

Σζνπιήζξα     -   7m x 25m, έσο 6,00m ύςνπο εληόο ηνπ πιαθόζηξσηνπ ρώξνπ   

ηεο θεληξηθήο πιαηείαο (κπξνζηά ζην εξών) 

Σξελάθη ε Ράγεο - 16m x 7m, εληόο ηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ 

Σξακπνιίλν      - 8 ζέζεσλ (πεξίπνπ 8m x 8m), εληόο ηνπ θεληξηθνύ δηαδξόκνπ 

 Κεξκαηνθόξα - παηρλίδηα ζε ηξείο ζέζεηο 5α, (θαηά κήθνο ηεο ηζνπιήζξαο), 5β 

(γύξσ από ηνλ  θπθιηθό ρώξν ζηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο), 

5γ, ζηνλ θεληξηθό δηάδξνκν 
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2. Ζ παξαρώξεζε ζα αθνξά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί έσο 

αξρέο Ηαλνπαξίνπ θαη ζα θαζνξηζηεί κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 315  / 2018 
 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

 

Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 

 

 

 

 
Κνληνπνύινπ Μαξία, Γθηόθα Σεξςηρόξε,  

Γθόλεο Παλαγηώηεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, 
Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Παπακηραήι σηήξηνο, 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Φύιια ηπιηαλή, 
Γηώηζαο ππξίδσλ, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο, 

Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Ρεκπνύηζηθα Μαξία, 
Πεηζαηώδε Διηζάβεη, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο,   

Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
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