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                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αγία Παρασκευή, 07.05.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ.: 13036 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
Πληροφορίες: Ε. Πατσού                                            
Tηλέφωνο: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr                                                                                  

 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                      Από τα πρακτικά της 14 / 2019 Συνεδρίασης  
 
Αριθμ. Αποφ. 206 / 2019  
               

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χωροθέτηση της 

Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις  του Δήμου Αγίας Παρασκευής   

 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22.04.2019 ημέρα Μ. 

Δευτέρα και ώρα 03.30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11643/18.04.2019 

έγγραφη πρόσκληση τoυ Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε 

καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 

δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 

συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος. 

 

                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ 
2. Κοντοπούλου Μαρία 
3. Γκιόκα Τερψιχόρη 
4. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος 
5. Κονταξής Δημήτριος 
6. Παπαμιχαήλ Σωτήριος 
7. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα 
9. Γιώτσας Σπυρίδων 
10. Ψύλλα Στυλιανή 
11. Κολώνια Χρύσα 
12. Γκόνης Παναγιώτης 
13. Γκιζιώτης Ανδρέας 
14. Λέκκας Διονύσιος 
15. Σταθουλοπούλου Βασιλική 
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος 
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος 
18. Ζορμπάς Βασίλειος 

 

 

1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης 
2. Πετσατώδη Ελισάβετ 
3. Σιδέρης Ιωάννης  
4. Φωτεινού Ζωή 
5. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος 
6. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια 
7. Ησαΐας Σωτήριος 
8. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 
9. Μπαλτόπουλος Ιωάννης 
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος 
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
12. Ανδρίτσος Αθανάσιος 
13. Λογοθέτης Ιωάννης 
14. Μυλωνάκης Ιωάννης 
15. Ρεμπούτσικα Μαρία 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Πριν την εκφώνηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων προσήλθε ο κ. Παπαγεωργίου Σ. 

2. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ., 

Γιαννακόπουλος Β. και Καψοκεφάλου Ε. 

3. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα ο κ. Λέκκας Δ., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.  

4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 2ο και 3ο Ε.Η.Δ. θέμα ο κ. 

Μουστόγιαννης Α., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.  

5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8ο και 9ο Ε.Η.Δ. θέμα ο κ. Κρητικίδης Κ., 

βρίσκονταν εκτός αίθουσας.  

6. Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις. 

7. Προτάσσεται ομόφωνα το 12ο Η.Δ. θέμα. 

8. Πριν την ψηφοφορία για το 12ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Σταθουλοπούλου Β. 

9. Προτάσσεται ομόφωνα το 4ο Η.Δ. θέμα. 

10. Πριν την ψηφοφορία για το 4ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ. 

11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. και η κα. κ. 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.  

12. Προτάσσεται ομόφωνα το 5ο Η.Δ. θέμα. 

13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5ο Η.Δ. θέμα η κα. κ. Δημητρίου-

Καβρουδάκη Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.  

14. Προτάσσεται ομόφωνα το 7ο Η.Δ. θέμα. 

15. Πριν την ψηφοφορία για το 7ο Η.Δ. θέμα επανήλθε η κα. Σταθουλοπούλου Β. 

16. Πριν την ψηφοφορία για το 7ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Καψοκεφάλου Ε. 

17. Προτάσσεται ομόφωνα το 30ο, 29ο, 28ο, 27ο, 26ο και το 8ο Η.Δ. θέμα. 

18. Πριν την ψηφοφορία για το 8ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β. και η κα. 

Κολώνια Χ. 

19. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιόκα Τ. 

20. Πριν την ψηφοφορία για το 1ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Μουστόγιαννης Α., 

Τσιαμπάς Κ. και Γιαννακόπουλος Β. 

21. Πριν την ψηφοφορία για το 6ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Σταθουλοπούλου Β. 

22. Προτάσσεται ομόφωνα το 15ο Η.Δ. θέμα. 

23. Πριν την ψηφοφορία για το 15ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ. 

24. Πριν την ψηφοφορία για το 15ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Γκιόκα Τ. 

25. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα ο κ. Γιώτσας Σ. 

 

Επί του 4ου Η.Δ. θέματος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη το θέμα που αφορά στη «Συζήτηση και λήψη 

Απόφασης για τη χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις  του Δήμου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ τον Δήμαρχο κ. Ι. 

Σταθόπουλο να το εισηγηθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 

Χριστουγεννιάτικη περίοδο προτίθεται να εντάξει διάφορες θεματικές δραστηριότητες 

και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων. 

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο προτείνεται και η  παραχώρηση εντός της Κεντρικής 

Πλατείας της Αγίας Παρασκευής, κατάλληλου εμβαδού  για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, που θα προσδιοριστεί με τους όρους διακήρυξης, με σκοπό την 

εγκατάσταση  Παγοδρομίου, Καρουζέλ, Τραινάκι, Τραμπολίνο και κερματοφόρα 
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παιχνίδια με τους ειδικότερους προτεινόμενους όρους και τις συμφωνίες που θα 

περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με το από 03-11-2016/ Α.Π. οικ.: 89932/33205/2016 έγγραφο του Τμ. Τοπ. 

Αυτ/σης, Δ/νσης Διοίκησης, Γεν. Δ/νσης Εσ. Λειτουργίας, Αττικής, σχετικά με το θέμα, 

«…..επισημαίνεται ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 13 του Β.Δ. 24-9-/20-

10-58 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων 

περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί με το 

α.3.Ν.1080/80: «Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις 

την προβολήν αυτών, η χρήσις αυτών επιτρέπεται εφ΄ όσον δεν αναιρείται εξ 

ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν 

αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων 

διενέργειας δημοπρασίας δι΄ εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων», ενώ «τα 

τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της 

χρήσεως, καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». Η 

προβλεπόμενη δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 και β) Στις 

ανωτέρω περιπτώσεις δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του α.192 παρ.2 του Ν. 

3463/2006, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο στην παραχώρηση χρήσης δημοτικών 

χώρων για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς  ούτε οι διατάξεις του α.185 παρ.2 του 

ιδίου νόμου περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων». 

       

Σε ότι αφορά στη χωροθέτηση προσδιορίζονται τα εξής: 

Η παραχώρηση θα αφορά για το χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί έως αρχές  

Ιανουαρίου. 

1. Παγοδρόμιο - 12m x 12m, εντός του χώρου του θεάτρου 

2. Τρενάκι Σε Ράγες - 16m x 7m, εντός του χώρου πρασίνου 

3. Τραμπολίνο, 8 θέσεων- (περίπου 8m x 8m), εντός του κεντρικού διαδρόμου 

4. Κερματοφόρα παιχνίδια σε τρείς θέσεις α), (κατά μήκος της τσουλήθρας), β) 

(γύρω από τον  κυκλικό χώρο στην είσοδο της παιδικής χαράς), γ), στον 

κεντρικό διάδρομο. 

5. Καρουζέλ 8mx8m. 

Όπως χωροθετούνται τα παραπάνω σε σχετική κλίμακα, προκύπτει ότι οι διαστάσεις 

και η θέση των στοιχείων που θα εγκατασταθούν δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση 

πεζών και δεν αναιρούν εξολοκλήρου την ιδιότητα του κοινόχρηστου χώρου.   

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/α/22-10-80), αρθρ.3 

(αντικατέστησε το άρθρ. 13) και του Ν.3254/2004 (ΦΕΚ137/Α/22-7-2004), απαιτείται 

για την παραχώρηση χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους, γνωμοδότηση της 

αστυνομικής αρχής αν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή 

τροχοφόρων (αρθρ. 16 Ν.3254/2004). 

 

Κατόπιν των παραπάνω, με την υπ΄ αριθμ. 32/2019 απόφαση, η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής αποφάσισε τα εξής: 

1. Εγκρίνει την παραχώρηση εντός της Κεντρικής Πλατείας της Αγίας Παρασκευής 

για τα κάτωθι: 

 Παγοδρόμιο - 12m x 12m, εντός του χώρου του θεάτρου. 

 Τρενάκι Σε Ράγες - 16m x 7m, εντός του χώρου πρασίνου. 

 Τραμπολίνο, 8 θέσεων- (περίπου 8m x 8m), εντός του κεντρικού διαδρόμου. 
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 Κερματοφόρα παιχνίδια σε τρείς θέσεις (α) (κατά μήκος της τσουλήθρας), (β) 

(γύρω από τον  κυκλικό χώρο στην είσοδο της παιδικής χαράς), (γ) στον 

κεντρικό διάδρομο. 

 Καρουζέλ 8mx8m. 

2. Η παραχώρηση θα αφορά για το χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί έως 

αρχές  Ιανουαρίου και θα καθοριστεί με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
(α) Την κείμενη νομοθεσία 
(β) Την υπ’ αριθμ.32/2019 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
ομόφωνα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την παραχώρηση εντός της Κεντρικής Πλατείας της Αγίας Παρασκευής 

για την τοποθέτηση των παρακάτω παιχνιδιών: 

 Παγοδρόμιο - 12m x 12m, εντός του χώρου του θεάτρου. 

 Τρενάκι Σε Ράγες - 16m x 7m, εντός του χώρου πρασίνου. 

 Τραμπολίνο, 8 θέσεων- (περίπου 8m x 8m), εντός του κεντρικού διαδρόμου. 

 Κερματοφόρα παιχνίδια σε τρείς θέσεις (α) (κατά μήκος της τσουλήθρας), (β) 

(γύρω από τον  κυκλικό χώρο στην είσοδο της παιδικής χαράς), (γ) στον 

κεντρικό διάδρομο. 

 Καρουζέλ 8mx8m. 

2. Η παραχώρηση θα αφορά για το χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί έως 

αρχές  Ιανουαρίου και θα καθοριστεί με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 206 / 2019 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Τα Μέλη 

 

 

Γεράσιμος Βλάχος 

 

 
Κοντοπούλου Μαρία, Ψύλλα Στυλιανή,  

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος, 
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Γκιόκα Τερψιχόρη, 

Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γιώτσας Σπυρίδων, 
Κολώνια Χρύσα, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 

              Ζορμπάς Βασίλειος, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, 
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Ησαΐας Σωτήριος, 

Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος,  
Γκιζιώτης Ανδρέας 
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