
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ  «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» .  

 

Με την υπ’ αριθμ. 244/2021 και 264/2021 Αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου, για 17η 

χρονιά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας, θα 

πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» και εντός 

του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Με την υπ’. 

αριθμ. 52/2018 ΑΔΣ (κανονισμός λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς), 

καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά παιχνίδια που μπορούν να τοποθετηθούν και 

να λειτουργήσουν σε αυτήν. 

Σημειώνεται δε, ότι η παραχώρηση χώρου και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας εκδίδονται 

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, θέση 
και διάστημα. 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ταψί, παιδικός μύλος, καρουζέλ, πίστα συγκρουόμενων, 

μπαλαρίνα, ιπτάμενο δρακάκι, ιπτάμενο αεροπλανάκι, αλυσιδάκι, παιδικά αλογάκια, 7D, 

Virtual Reality, αυτόματος σκιτσογράφος, παγοδρόμιο, γυροσκόπιο, κερματοφόρα, 2 
παιδικά τρενάκια.  

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους να 

τοποθετήσουν ψυχαγωγικά παιχνίδια ορίζεται από 12 Νοεμβρίου 2021 ημέρα 
Παρασκευή έως και 17 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη. 

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο 

τηλέφωνο: 2521350687 για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης 

δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και από το site του Δήμου Δράμας 
(https://dimos-dramas.gr). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή 

το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των 

ασφαλιστικών φορέων)* (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νομίμου 

εκπροσώπου). 

3. Σχεδιαγράμματα κάτοψης (3). 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καταστατικό της εταιρίας και τυχόν 

τροποποιήσεις. 

5. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή 

εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών. 

6. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

7. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των 

τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών. 

8. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 

207/1967 (Α' 216). 



9. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης της ισχύος KW ή θερμικής ισχύος. 

10.  Έναρξη επιτηδεύματος της οικείας Δ.Ο.Υ. 

11.  Παράβολο για την έκδοσης της άδειας.(Προσκομίζεται μετά την  Α.Δ.Σ.)  

12.  Πιστοποιήσεις του εξοπλισμού. 

13.  Δύο μικρές φωτογραφίες (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νομίμου 

εκπροσώπου) 

14.  Πρόσφατη βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α.(τέως Ο.Α.Ε.Ε.) για την εγγραφή του 

ενδιαφερόμενου στο μητρώο του φορέα. 

15.  Βεβαίωση περί αστικής ευθύνης. (Προσκομίζεται μετά την  Α.Δ.Σ.) 

Θα συνεκτιμηθεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης/συμμετοχής από αντίστοιχη εκδήλωση. 

 

Η γνησιότητα (υπογραφή) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται 
παρουσία δημοτικού υπαλλήλου του Γρ. 112 του Δ. Δράμας. Σε απουσία 
του ενδιαφερομένου η κατάθεση γίνεται με εξουσιοδότηση. 
 

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατατίθενται στο πρωτόκολλο 
του Δήμου Δράμας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

τα οποία θα προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο. 

 


