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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: Φ4ΗΠ46ΜΓΘΓ-5ΒΡ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 22

εο
/3-11-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     325/2021 
 

ΘΔΜΑ 27
ν  

Ζ/Γ: Καζνξηζκόο Σέινπο Υξήζεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηηο 

εθδειώζεηο-δξάζεηο Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηώλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα, ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε, θαη ψξα έλαξμεο 6:00 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence) ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

33692/29-10-2021 πξφζθιεζε (Οξζή Δπαλάιεςε) ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υαηδεγηάλλε 

Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020), γ) ηελ αξ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 66436/22-10-2021 (ΦΔΚ Β΄ 4919) ΚΤΑ θαη δ) ηελ αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 

643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΓΑ: ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) 

κειψλ -ην 33ν κέινο έρεη ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 

απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236Α ηνπ Ν.3852/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ 

Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ θαη ηα ηξηάληα δύν (32) κέιε, ήηνη: 

 

        ΤΜΜΔΣΈΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ       ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-

Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο-

Αληηπξφεδξνο 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο             

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα   

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο 

Παλαγηψηεο** 

7. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

8. Άλεκνο Ησάλλεο 
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9. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

10. Βαιάθνο Παλαγηψηεο**** 

11. Βάιεζεο Παλαγηψηεο  

12. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

13. Βαηφο Ησάλλεο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε          

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο               

18. Κφκβνο Δπζηξάηηνο**** 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο                 

20. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο                      

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

24. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

25. Σζηξηγψηε Νίθε**** 

26. Φιψξνο Γεψξγηνο     

27. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

30. Υησηέιιε Δξηθχιε 

31. Υνριάθα Βαζηιηθή*** 

32. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

            

             

 

 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο. 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ ζηελ δηαδηθηπαθή ζχλδεζή ηνπ. 

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα. Υνριάθα Βαζηιηθή. 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζαλ απφ ηε 

πλεδξίαζε νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» θ.θ. 

Σζηξηγψηε Νίθε, Βαιάθνο Παλαγηψηεο θαη Κφκβνο Δπζηξάηηνο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ 

νπνίσλ ζπκκεηείραλ νη πξφεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξψλ: 

Μακψιεο Βαζίιεηνο θαη 3) Πεξάκαηνο: Υξπζίδεο Κίκσλ.  

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 
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ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο, ην 15ν ζέκα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε 

θαη ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 27ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε ν νπνίνο έζεζε 

ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ αξηζ. 791/2021 εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, κε ηίηιν «Καζνξηζκφο Σέινπο Υξήζεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ηηο 

εθδειψζεηο-δξάζεηο Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηψλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα 

Μπηηιήλεο». 

 
Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 33029/21-10-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Καζνξηζκφο Σέινπο Υξήζεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ηηο εθδειψζεηο-δξάζεηο           

Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηψλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο. 

 
ΥΔΣ: α) Σν ππ. αξηζκ. πξση. 32186/14-10-2021 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο 

            β) Ζ αξηζ. 69/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο [ΑΓΑ: 

ΧΠ4Ρ46ΜΓΘΓ-8ΡΒ] κε ζέκα Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη 

Παζραιηλήο Αγνξάο ζηε  Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο (απφθαζε 31/2019 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο). 

   γ) Σα άξζξα 38 θαη 39 ηνπ Ν. 4497/17. 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ 
            Με ηελ ππ’ αξηζ. 69/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο εγθξίζεθε 

ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη Παζραιηλήο Αγνξάο ζηε Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο (απφθαζε 31/2019 Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο).Γελ ειήθζε φκσο 

απφθαζε θαζνξηζκνχ ηειψλ ζπκκεηνρήο ζηελ Υξηζηνπγελληάηηθε Αγνξά. 

 Δμαηηίαο ηεο επηδεκίαο πνπ πξνθάιεζε ν COVID-19, κέζσ λνκνζεηεκάησλ 

αλεζηάιε ε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε  θάζε είδνπο ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ-δξάζεσλ. 

 

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2021  

       Τπφ λέσλ πιένλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ , θπζηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο δεζκεπηηθέο 

ππνρξεψζεηο  πηζηήο εθαξκνγήο ησλ πξσηνθφιισλ αζθαινχο δηεμαγσγήο εθδειψζεσλ-

δξάζεσλ,  ελφςεη ηνπ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο θαηά ηελ 

πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2021-Ηαλνπαξίνπ 2022, έρνπκε εθθηλήζεη ηφζν ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
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ππάξρνληνο θαλνληζκνχ (φπνπ ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα ενξηαζκφ Απνθξηψλ & Πάζρα)  

φζν θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλάινγσλ ηειψλ ζπκκεηνρήο. 

       Οη δηαδηθαζίεο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνυπνζέηνπλ κηα αθνινπζία 

ελεξγεηψλ πνπ είλαη ρξνλνβφξεο θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηε ιήςε 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ. 

        ηνλ θαλνληζκφ πεξηιακβάλνληαη νηθίζθνη (πεξίπηεξα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

πψιεζε επνρηαθψλ εηδψλ ζπλαθψλ κε ηηο  αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηφδνπο ενξηαζκνχ 

θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία Λνχλα Παξθ-Φπραγσγηθψλ Παηρληδηψλ. Γη’ απηφ θαη απαηηείηαη ν 

θαζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηηο εθδειψζεηο-δξάζεηο    

Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηψλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο. 

      

Σν ηέινο ρξήζεο αλαθέξεηαη ζε θαζνξηζκφ ηηκήο γηα: 

 Υξήζε νηθίζθσλ (πεξηπηέξσλ) απφ πσιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πσινχλ 

ζπγθεθξηκέλα είδε φπσο Υξηζηνπγελληάηηθα/Παζραιηλά/Απνθξηάηηθα 

είδε(θαηαζθεπέο, ρεηξνηερλίεο, ςηιηθά είδε, είδε ιατθήο ηέρλεο, ρεηξνπνίεηα 

θνζκήκαηα θιπ) /Δπνρηαθά –ενξηαζηηθά γιπθά 

 (ινπθνπκάδεο, καιιί ηεο γξηάο, κεινκαθάξνλα, δίπιεο, ηζνπξέθηα, ζνθνιαηέληα 

απγά, γεκάηα, ραιβάο, ακπγδαισηά θιπ.)/ 

Εεζηά ξνθήκαηα, ζλαθ-εδέζκαηα, μεξνί θαξπνί, ηνπηθά πξντφληα(θάζηαλα)/ 

Παηρλίδηα/ Βηβιία θαη φ,ηη άιιν παξεκθεξέο κε ηηο ηξεηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο. 

 Δγθαηάζηαζε ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ φπσο π.ρ ινπλα-παξθ/ θαξνπζέι/  

ηξελάθη/ ηξακπνιίλν/ θξίθνη-κπαιάθηα/ ςάξεκα-ζθνπεπηήξην θηι 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ήηνη: 

-Ν. 3463/2006 

     - Ν. 3852/2010 

-Ν.4264/20 14  

-Ν.4497/2017 

2. Σν γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πιεγεί ιφγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19 

3. Σηο λέεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο ππφ ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

εθαξκφδνληαη απαγνξεχζεηο-αλαζηνιή ζηε πινπνίεζε νηαλδήπνηε ενξηαζηηθψλ 

εθδειψζεσλ-δξάζεσλ 

4. Σελ αλάγθε δηεμαγσγήο ενξηαζηηθψλ  δξάζεσλ-εθδειψζεσλ πνπ κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαζίζηαηαη ζεκαληηθή γηα ηε ηφλσζε ηφζν ηεο δηάζεζεο 

θαη ςπρνινγίαο κηθξψλ θαη κεγάισλ φζν θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο, 

 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ-ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ 
 

Σνλ θαζνξηζκό ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ  γηα ηηο εθδειψζεηο-δξάζεηο    

Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηψλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο πνπ ζα 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γεκνηηθφ Κήπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ 

Θεάηξνπ θαζψο θαη ζηελ πιαηεία απθνχο, σο εμήο: 

 

ΔΗΓΟ ΣΗΜΖ ( €) / 

ΑΝΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

(ΔΦΑΠΑΞ) 

ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ- 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 5 

ΟΗΚΗΚΟ (ΠΧΛΖΣΔ) 15 

ΟΗΚΗΚΟ 

(ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ/ 

ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΑ ΧΜΑΣΔΗΑ-ΦΟΡΔΗ-

ΤΛΛΟΓΟΤ) 

ΑΣΔΛΧ 

 

εκεηψλνπκε φηη νη ρψξνη εμεηάδνληαη απφ κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη 

ζπληάζζνληαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα φπνπ απνηππψλνληαη νη ζέζεηο ησλ νηθίζθσλ 

θαη ησλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ...» 

 

 

Μεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 
Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκ. Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

θαη ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.4264/20 14 θαη Ν.4497/2017 

5. Σελ αξηζ. 69/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο (ΑΓΑ: 

ΧΠ4Ρ46ΜΓΘΓ-8ΡΒ) κε ζέκα Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη 

Παζραιηλήο Αγνξάο ζηε  Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο (απφθαζε 31/2019 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) 
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7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 33029/21-10-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

8. Σελ αξηζ. 791/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

9. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

10. Σε γελφκελε ςεθνθνξία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ηέινο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηηο εθδειψζεηο-δξάζεηο    

Υξηζηνπγέλλσλ/Απνθξηψλ/Πάζρα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γεκνηηθφ Κήπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ 

Θεάηξνπ θαζψο θαη ζηελ πιαηεία απθνχο, σο εμήο: 

 

ΔΗΓΟ ΣΗΜΖ ( €) / 

ΑΝΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

(ΔΦΑΠΑΞ) 

ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ- 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 
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ΟΗΚΗΚΟ (ΠΧΛΖΣΔ) 15 

ΟΗΚΗΚΟ 

(ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ/ 

ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΑ ΧΜΑΣΔΗΑ-ΦΟΡΔΗ-

ΤΛΛΟΓΟΤ) 

ΑΣΔΛΧ 

 

 Οη ρψξνη ζα εμεηάδνληαη απφ κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζα 

ζπληάζζνληαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη ζέζεηο ησλ 

νηθίζθσλ θαη ησλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ. 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 325. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                  Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 
                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 

 

 


