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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών για συμμετοχή στην Γιορτή Καλαμποκιού για το 

2022». 

 

Σήμερα, 28η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19:00΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7275/21-07-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και απόντα 8 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Στάντζιος Π., 

Εμμανουηλίδου Ν., Χατζηπροδρόμου Ιπ., Δολαπτσή Η., Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 

27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 15 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Κρυωνίδης Βασίλειος 16 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Μουλιστάνος Αθανάσιος 17 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Παπαζώτου Κυριακή 18 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Λουλούδης Ιωάννης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Νεραντζάκη Αγγελική   

7 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Φυρινίδης Ευστάθιος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 4 Στάντζιος Πασχάλης 7 Δολαπτσή Ηλιάνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 5 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ.   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/28.07.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  
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Αριθμός Απόφασης 104/2022 
 

ΑΔΑ: ΡΕ6ΛΩ95-ΩΥΝ



 2 

2. Κρυωνίδης Βασίλειος , επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 

θέματος της  ημερησίας διάταξης 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος , κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Χαλκίδης Χαράλαμπος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

4. Παπαδόπουλος Παρασκευάς, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσιλεπώνης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Φτελιάς  

2. Τσεκούρας Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7170/19-07-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, η οποία έχει ως κάτωθι:  

«……Θέμα: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών για  συμμετοχή στη 

            γιορτή καλαμποκιού της Δ.Κ. Καλαμπακίου για το 2022 

 

Σας γνωρίζω ότι με αφορμή την γιορτή καλαμποκιού, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλαμπάκι η «ΑΦΟΙ 

ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε.», με έδρα τις Σέρρες, κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου 

χώρου, καθώς και τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ από 28/07/2022 έως 

02/08/2022. Τα παιχνίδια που θα περιλαμβάνει το Λούνα Παρκ είναι πίστα με συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, 

βάρκα, τζάμπινγκ, ηλεκτρικό τρενάκι και βαρκούλες. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 (Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες)  του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. 

Β΄/05.11.2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 

υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου 

δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» 

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, 

επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως 

εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.  

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι 

δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει 

περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, 

εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, απαιτούνται και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρμόδιας 

Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων, 

β) γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 

(Α’ 22), αν πρόκειται για θεματικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, 

επιδείξεις και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των 

χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, 

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 

παιχνιδιών, 

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, 

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των χρησιμοποιουμένων 

αερίων ή άλλων υλών, 

στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση 

αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους 

οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, 
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ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) και του 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. 

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε 

ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη 

περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο 

χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και 

αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας  

 

Για την ασφαλή λειτουργία των παραπάνω παιχνιδιών  της «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΟΕ» θα γνωμοδοτήσει το 

Συμβούλιο επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων, στο οποίο θα Προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης 

Λουλούδης, ως εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Ιπποκράτη Χατζηπροδρόμου 

και στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από : 

- Το Α.Τ. Δοξάτου 

- Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας 

- Τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δράμας 

- Την Πολεοδομία Δράμας 

- Τη Δ/νση Ανάπτυξης Δράμας 

- Την Π.Ο.Θ.Α.  

Το Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κ.λ.π. θα συνεδριάσει μετά την εγκατάσταση των 

παραπάνω παιχνιδιών ύστερα από πρόσκληση του γραμματέα αυτής Ανδρεάκη Γρηγορίου την Παρασκευή 29 

Ιουλίου. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω παρακαλώ:  

α)για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε.»  

β)για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ» Ο.Ε.  από 

28/07/2022 έως 02/08/2022, υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, 

Θεάτρων κ.λ.π. θα εγκρίνει την ασφαλή λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που το 

Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κ.λ.π δεν δώσει τη συγκατάθεσή του να μη δοθεί άδεια για 

κάποιο επιμέρους παιχνίδι και  

γ)την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των αδειών τόσο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών όσο και των 

αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου που πιθανόν θα απαιτηθούν…»   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Το αίτημα της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ για την  παραχώρηση κοινόχρηστου 

χώρου, καθώς και τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα 

Παρκ από 28/07/2022 έως 02/08/2022 στο πλαίσιο πραγματοποίησης της 

Γιορτής Καλαμποκιού στην κοινότητα Καλαμπακίου.   

6. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

α) τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην «ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε.»  

β)τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην «ΑΦΟΙ 

ΝΙΖΑΜΗ» Ο.Ε.  από 28/07/2022 έως 02/08/2022, υπό την προϋπόθεση ότι το 

Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κ.λ.π. θα εγκρίνει την ασφαλή 

λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο 

Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κ.λ.π δεν δώσει τη συγκατάθεσή του να μη 

δοθεί άδεια για κάποιο επιμέρους παιχνίδι και  

γ)εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των αδειών τόσο των ψυχαγωγικών 

παιχνιδιών όσο και των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου που πιθανόν θα απαιτηθούν.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 104/28.07.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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