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                            Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

πκκεηνρήο ζηε  δηελέξγεηα θαλεξήο πιεηνδνηηθήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο γηα 

ηελ πξνζσξηλή  ρξήζε  θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ ηξηαθνζίσλ (300) η.κ. 

γηα ηελ  εγθαηάζηαζε  θαη ιεηηνπξγία ελφο θαξνπδέι θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ 

παηρληδηψλ, ζηελ  Άλσ Πιαηεία, πιεζίνλ  ηνπ ζπληξηβαληνχ. 

  

               Η Γήκαξρνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ  

 Έρνληαο ππφςε: 

1)Σελ κε αξηζκ 6-32/29-3-2021 (ΑΓΑ:ΦΥΦ446ΜΓ2Α-1ΞΛ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ,πεξί πξαγκαηνπνίεζεο εθδειψζεσλ θαη πξνγξάκκαηνο ηνπηθψλ θαη 

εζληθψλ ενξηψλ ,θαζψο θαη πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ,παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη πξνκεζεηψλ έηνπο 2021 θαη έσο 31 Μαξηίνπ 2022. 

2) Σελ κε αξηζκ πξση 457542/01-10-2021 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Κέξθπξαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαξνπδέι ζηελ Άλσ Πιαηεία ,έκπξνζζελ 

απφ ην ζπληξηβάλη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-12-2021 έσο θαη 08-01-2022 κε 

ην φξν φηη ν ρψξνο ζα παξαδνζεί θαζαξφο θαη ζα απνκαθξπλζνχλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκνί ,κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο. 

3)Σν κε αξηζκ πξση 33245/19-10-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη 

Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ, θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ΄απηφ (θείκελε λνκνζεζία),κπνξεί λα  

εγθαηαζηαζεί θαξνπδέι ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, πξνζσξηλά γηα ηελ πεξίνδν ησλ 

ενξηψλ. 

4)Σελ κε αξηζκ 23-190/11-11-2021 (ΑΓΑ: Χ2ΗΓ46ΜΓ2Α-ΔΗ6)  απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ Άλσ 

Πιαηεία, πιεζίνλ ηνπ ζπληξηβαληνχ, εκβαδνχ κέρξη 300 ηκ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

θαξνπδέι θη άιισλ  ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ θαη ελφο νηθίζθνπ , έλαληη ηνπ αληηηίκνπ 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη γηα ην δηάζηεκα απφ 01 Γεθεκβξίνπ 

2021 έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2022 . 

5)Σελ κε αξηζκ. 24-191/23-11-2021 (ΑΓΑ: 6ΖΗ446ΜΓ2Α-ΑΥΔ) απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κε ηελ 

νπνία  θαζνξίζηεθε ην ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εκβαδνχ  300 η.κ  ζηελ 

Άλσ Πιαηεία ζην ζπληξηβάλη, ζηελ ηηκή ησλ 5,00 επξψ/η.κ. 

                         

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ & 
ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

Γηεχζπλζε Σνπηθήο  Οηθνλνκίαο 
Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ  & Ρχζκηζεο 

Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
Πιεξ: Μ-Ν Καιηζνχθε 

Σαρ δ/λζε: Μηρ.Θενηφθε 
49131 Κέξθπξα 

Σει:2661039500 
email:emporikondras@corfu.gov.gr 

 

 

                              

Τηλ. & Fax: 26610-39500 

e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr 

 



6)Σελ κε αξηζκ 53-1/25-11-2021 (ΑΓΑ:Φ9ΞΣ46ΜΓ2Α-ΘΒΜ)  απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο  ησλ φξσλ θαη ζχληαμεο  ηεο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο πιεηνδνηηθήο θαη πξνθνξηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε ρξήζεο  θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ 

ηξηαθνζίσλ (300) η.κ ζηελ Άλσ Πιαηεία πιεζίνλ ηνπ ζπληξηβαληνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο θαξνπδέι θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ, θαηά 

ην δηάζηεκα απφ 01 Γεθεκβξίνπ 2021 έσο θαη 31 Ηαλνπαξίνπ 2022. 

7)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (Α/171 ),φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

8)Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/1981 (Α/87).  

9)Σελ κε αξηζκ  2-13/29-01-2021 (ΑΓΑ:ΦΥΓΤ46ΜΓ2Α-5ΑΡ) απφθαζε  ηνπ  

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πεξί νξηζκνχ δχν Γεκνηηθψλ πκβνχισλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε, κίζζσζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ 

γηα ην έηνο 2021». 

10)Σελ κε αξηζκ πξση  41576/23-11-2021  (ΑΓΑ:ΦΡ4Α46ΜΓ2Α-Ν2Β) απφθαζή καο, 

πεξί νξηζκνχ δεκνηηθνχ  ππαιιήινπ γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο 

Γεκνπξαζηψλ, ζηε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο πιεηνδνηηθήο θαη 

πξνθνξηθήο  δεκνπξαζίαο γηα ηε δηάζεζε ηνπ ρψξνπ πέξημ ηνπ ζπληξηβαληνχ ηεο 

Άλσ Πιαηείαο, εκβαδνχ 300 η.κ  γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο θαξνπδέι 

θαη άιισλ παηρληδηψλ γηα ην δηάζηεκα απφ 01 Γεθεκβξίνπ  2021 έσο θαη 31 

Ηαλνπαξίνπ 2022. 

11) Σνλ Καλνληζκφ Αζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Παιαηάο Πφιεο ηεο Κέξθπξαο, ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ ΤΠΠΟΑ /ΓΓΑΠΚ /ΓΒΜΑ /ΣΒΜΑΥΜΑΔ /272981 /163695 

/5959/ 2004/22-8-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΑΓΑ:700Ε4653Π4-40Γ),ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ην ζηάζηκν ππαίζξην εκπφξην ζηελ Παιηά Πφιε ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηελ δψλε πξνζηαζίαο απηήο. 

12)Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ Ν.3463/2006 (Α/114)  ,ησλ άξζξσλ  

7,109,110, 112,119 ηνπ Ν. 4442/2016(Α/230) ,ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 3 θαη παξ 4  ηνπ 

Ν.4497/2017 (Α/197),ησλ  άξζξσλ 2 θαη  6 ηνπ ΠΓ 12/2005 (Α/10) θαη ηεο 

Τ.Α.76936/3992/87 (Β/783/31-12-1987), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, πιήλ άιισλ  

πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ πξνζσξηλή ιεηηνπξγία θαξνπδέι θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ 

παηρληδηψλ (έσο ηέζζεξεηο κήλεο) απαηηείηαη ε έθδνζε απηνηεινχο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ ηεο πξνζθφκηζεο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ,ζχκθσλα κε ηα 

πξνζθνκηζζέληα  δηθαηνινγεηηθά. 

                                                  ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ   

Σνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο  λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θαλεξή 

πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή   δεκνπξαζία  γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε /ηξηαο  γηα ηελ 

πξνζσξηλή  ρξήζε  θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ  Άλσ Πιαηεία ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, πιεζίνλ ηνπ ζπληξηβαληνχ ,εκβαδνύ ηξηαθνζίσλ  

(300) η.κ. γηα ην δηάζηεκα από 01 Γεθεκβξίνπ 2021 έσο 31 Ιαλνπαξίνπ 2022  γηα 

ηελ  εγθαηάζηαζε  θαη ιεηηνπξγία Καξνπδέι θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ, 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ην λφκηκν έιεγρν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη  κεηά ηελ   έθδνζε απηνηεινχο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο  ιεηηνπξγίαο 

ηεο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2021  θαη κε ειάρηζην 

όξην πξώηεο πξνζθνξάο ,ην πνζόλ ησλ  πέληε (5) επξώ αλά ηεηξαγσληθό 

κέηξν. 



Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, επί ηεο νδνύ Λεσθ. Αιεμάλδξαο κε αξηζκ 6Α 

ζηνλ ρώξν ηνπ αίζξηνπ ,ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ  2021 θαη ώξα 10.30, ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γεκνπξαζηψλ θαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο. 

 

Α.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΠΑΙΥΝΙΓΙΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

1)Έλα θαξνπδέι 16 ζέζεσλ γηα παηδηά ειηθίαο  έσο 14 εηψλ, ην νπνίν ζα 

θαηαιακβάλεη ρψξν, εκβαδνχ 45ηκ. πεξίπνπ. 

2)Έλα ηξακπνιίλν έμε ζέζεσλ, ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη ρψξν, εκβαδνχ  κέρξη 90 

η.κ.   

3)Γηάθνξεο παηγληδνκεραλέο  κε θεξκαηνδέθηε  (π.ρ  θνπληζηά  παηγλίδηα,  παηγλίδηα  

κπτθήο δχλακεο ,κπάζθεη, ρφθευ θαη ινηπά ), απηφκαηνη πσιεηέο θνπθιάθηα κε 

θεξκαηνδέθηε θαη  ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ δηάζπαξηα (ιφγσ κέηξσλ θαηά ηεο 

covid-19) ζηνλ ππφινηπν ρψξν 

4)Έλαο νηθίζθνο – εθδνηήξην εηζηηεξίσλ – ζεκείν ειέγρνπ, ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη 

ρψξν ,εκβαδνχ κέρξη  2 η.κ. 

5)Δμαζθάιηζε  ηεο  απξφζθνπηεο δηέιεπζεο  ηνπ θνηλνχ /ρξεζηψλ ησλ παηρληδηψλ 

ζην ρψξν. 

6)Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

7) Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

(πψιεζε ινπθνπκάδσλ, καιιί ηεο γξηάο, πνπ θνξλ θαη νηηδήπνηε άιιν) 

8) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ,  θαηά ηεο covid-19. 

 
Β. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 Φπζηθά πξφζσπα – επαγγεικαηίεο ή λνκηθά πξφζσπα  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  

κε αληηθείκελν ηα ςπραγσγηθά παίγληα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο 

ζην  θπζηθφ πξφζσπν θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ,εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο  ζην λνκηθφ πξφζσπν  θαη  ζην λφκηκν  εθπξνζψπνπ απηνχ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Β.1.Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - ηόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο - δηαδηθαζία 

αλάδεημεο πιεηνδόηε/ηξηαο        

Β.1.1 Γηθαηνινγεηηθά: 

α) Αίηεζε  ζπκκεηνρήο. 

β)Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνιίηε ηξίηεο ρψξαο ,άδεηα 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο. 

γ) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πεξί ππνβνιήο δήισζεο 

έλαξμεο  - άζθεζεο επηηεδεχκαηνο. 

δ)Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν. 

ε)Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιψλ ζην Γεκφζην. 

ζη)Αζθαιηζηηθή  ελεκεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

δ)θσηνγξαθίεο απεηθφληζεο ηνπ θαξνπδέι θαη φισλ ησλ ινηπψλ παηρληδηψλ. 

ε)Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο θαη ηήξεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη πεξί απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

 



Β.1.2. Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ: 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία 

ζα ππνβιεζνχλ ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ,ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, επί 

ηεο νδνχ Μηρ. Θενηφθε ΣΚ 49131 Κέξθπξα, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο  πέληε 

εκεξψλ,  απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ 

ηζηνζειίδα  (www.corfu.gov.gr)  θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ  θαη απφ 

ψξα 08.00 έσο 14.30 θαζεκεξηλά, δηα θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ/ηεο 

ελδηαθεξφκελνπ/εο ή δηα ηνπ/ηεο  λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, κε εμνπζηνδφηεζε ή 

ειεθηξνληθά ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν emporikondras@corfu.gov.gr  ή κε 

ηαρπκεηαθνξά θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο απφδεημεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζην ηαρπδξνκείν ζην  email: emporikondras@corfu.gov.gr κε 

ζεσξνχκελε σο εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφδεημεο παξάδνζεο απηψλ,  ζην ηαρπδξνκείν (ηαρπκεηαθνξέο).Πιεξνθνξίεο ζα 

παξέρνληαη θαζεκεξηλά ζην ηειέθσλν 2661039500 ή θαη ζην  email 

emporikondras@corfu.gov.gr. 

Β.1.3 Γηαδηθαζία αλάδεημεο πιεηνδόηε/ηξηαο: 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζα απνζηαινχλ ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζηψλ αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ  γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο θαη πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο  

θαη ζηε ζπλέρεηα ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ζα απνζηαιεί ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ αλάδεημε ηνπ/ηεο πιεηνδφηε/ηξηαο. 

 

Γ.Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδόηεζε ρξήζεο ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ηελ απαηηνύκελε έθδνζε απηνηεινύο άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξνπδέι θαη ησλ ινηπώλ παηρληδηώλ, πξηλ 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Γ.1 Αδεηνδόηεζε ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

Ζ  ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε φισλ ησλ παηρληδηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ   

ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λφκηκνπ ειέγρνπ 

αζθάιεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παηρληδηψλ ,ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ν/ε 

πιεηνδφηεο/ηξηα  ζα ππνβάιιεη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, ηα  θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

α)αίηεζε κε πεξηγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ αηηνχκελνπ  εκβαδνχ  (ζρεδηαγξάκκαηα 

θαηφςεσλ ηα νπνία ζα έρνπλ ζπληαρζεί απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ ,ππφ θιίκαθα 

1:50  κε ρσξνζεηεκέλα ηα παηρλίδηα θαη θάζε εγθαηάζηαζε) επί ηνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ. 

β)βεβαίσζε δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

γ)Γηπιφηππν εμφθιεζεο ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζπλνιηθνχ ηέινπο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ  ρψξνπ. 

Γ.2 Αδεηνδόηεζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππαίζξηαο ςπραγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο  

 Γηα ηε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππαίζξηαο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πξναπαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο θαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ν/ε πιεηνδφηεο/ηξηα ζα ππνβάιιεη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο 

Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ηα  θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά:  

http://www.corfu.gov.gr/
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α) βεβαίσζε κεραληθνχ δηπισκαηνχρνπ αλψηαηεο ζρνιήο γηα ηελ θαιή εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ. 

β) βεβαίσζε ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ αλψηαηεο ζρνιήο, πεξί ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

γ) βεβαίσζε δηπισκαηνχρνπ ρεκηθνχ αλψηαηεο ζρνιήο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αεξίσλ ή άιισλ πιψλ. 

δ) δηπιφηππν Δίζπξαμεο  παξαβφινπ  

ε) πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο 

ζη) άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 δ) Τπεχζπλε δήισζε πεξί αλάιεςεο θάζε  επζχλεο ,έλαληη ηξίησλ  ,εμαηηίαο ηεο κε  

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηρληδηψλ.  

 ε) Άδεηα εγθαηάζηαζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γηα εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε 

θηλεηήξηα ηζρχο ππεξβαίλεη ηα 4 KW ή ε ζεξκηθή ηζρχο ηα 8 KW (Ν.3982/2011 (ΦΔΚ 

143/17.06.2011 ηεχρνο Α')  

ζ)Άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο) γηα 

κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 10 ή 15 ίππσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 

207/1967 (Α' 216). 

η)Τπνβνιή αίηεζεο ηνπ/ηεο πιεηνδφηε/ηξηαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ απαηηνχκελνπ 
ειέγρνπ,  πξνο ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα  ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ 
θαη ηε ζχλδεζε-παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πξνζθφκηζε  ηεο αληίζηνηρεο  
έθζεζεο ειέγρνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  
                                                                        Ο Αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ 

                                                                Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  
 

                                                 
                                                              Νηθόιανο Καιόγεξνο  

 

 

 


