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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  2/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:13/2-8-2018    Αριθ. Απόφασης:878/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  2 Αυγούστου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/46631/27.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  
 

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-
Αντιδήμαρχος 
 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

3. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. 
Θ.Παπαγεωργίου και Δ.Σαλαμαστράκης 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου απεχώρησε  από τη Συνεδρίαση 
μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος  με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ:  Έγκριση της υπ΄αριθ.100/2018 Απόφασης 
της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 απόφασης 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: 
«Χωροθέτηση τμήματος για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα 
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Παρκ ιδιοκτησίας της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. κατά 
τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταύγουστου και 
των Εννεαημέρων.» 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ.100/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία έχει ως εξής:  
 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 13/2018 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής που έχει ως 
κατωτέρω: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    13 / 2018 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
«Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε., για 
έγκριση εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητάς μας, κατά τη διάρκεια των 
θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταυγούστου και των Εννεαημέρων»  
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. 
Τσαμπίκος Ποδιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 
5/37787/19-06-2018 αίτηση της Σ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., με 
την οποία ζητά την έγκριση για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε ιδιόκτητο ακίνητο, 
το οποίο θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του 
Δεκαπενταυγούστου και των Εννεαημέρων. 

Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο 
Κοιμητήριο της Κοινότητάς μας, όπως φαίνεται στο από Νοέμβριο 2001 
Τοπογραφικό Διάγραμμα της Κτηματολογικής Μερίδας 262 Γαιών Κρεμαστής. 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά . 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε 
ταυτότητα γνωμών και απόψεων 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ  

Γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Σ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – 
Δ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., από 11 έως 15 Αυγούστου και από 19 έως 23 Αυγούστου 
2018, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. 
Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιμητήριο της Κοινότητάς μας, αφού ο συγκεκριμένος 
χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια και  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στον ίδιο χώρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη άδειας λειτουργίας από την αρμόδια 
υπηρεσία, διότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την 
έναρξη λειτουργίας του. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Θα κάνω μια πρόταση κ. 
πρόεδρε που στηρίζεται σε έγγραφα που έχω πάρει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 για τις υπαίθριες εμπορικές 
δραστηριότητες στο άρθρο 39 υποκεφάλαιο Δ3 αναφέρεται: Για την  άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά  Λούνα παρκ πίστες 
αυτοκινητιδίων, τσίρκων, μουσικές εκδηλώσεις συναυλίες κλπ που ασκούνται από 
φυσικά η νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες, σε εξωτερικούς χώρους 
απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. 
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Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση άδειας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
είναι οι Δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το 
υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στην δραστηριοποίηση των 
φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για τη 
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης προβλέπονται από τις διατάξεις  του ΠΔ 
12/2005, ο χρόνος άσκησης ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αντικειμένου, 
δραστηριότητες δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις συνεχόμενους μήνες, 
διαφορετικά θεωρείται ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται άλλες 
διατάξεις, 
Οι μεμονωμένες δραστηριότητες όπως είναι η συγκεκριμένη ακολουθεί τους όρους 
και προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια 
υπηρεσία για την αδειοδότηση της είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.  
Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα Λούνα παρκ είναι απαιτήσεις 
καταλληλότητας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 12/2005 
Αυτή την αντιμετώπιση την προτείνει με έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο 
Οικονομίας –υποδομών- Ναυτιλίας- Τουρισμού και το υπογράφει ο κ. ΜΠΑΝΟΣ ότι 
βασική προϋπόθεση είναι η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων οι οποίες θα 
τοποθετηθούν και οι οποίες θα περάσουν από τον έλεγχο του ιδιώτη μηχανικού ο 
οποίος θα τον βεβαιώσει και τον περαιτέρω έλεγχο των τεχνικών Υπηρεσιών . Γιατί 
πλέον δεν υπάρχει η Επιτροπή θεαμάτων που έχει καταργηθεί και ο έλεγχος αυτός 
γίνεται από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.  
Υπάρχει και άλλο έγγραφο το οποίο πήρα από το Υπουργείο και λέει ο κ. Χαϊμαντάς 
ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα, Γενική Γραμματεία Εμπορίου- 
προστασία Καταναλωτή που λέει ότι «Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4264/2014 υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας που 
ασκείται εκτός καταστήματος, σε ακάλυπτο χώρο δημόσιο , ιδιωτικό, δημοτικό ή 
εκκλησιαστικό ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη, και σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου 
είναι κάθε κατασκευή  για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας. 
 Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες μας απελευθερώνουν λόγω 
της προσωρινότητας. Για πλήρη διασφάλιση είναι να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 
από τους μηχανικούς οι οποίοι θα πιστοποιήσουν την ασφάλεια και να υπάρχει και ο 
έλεγχος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες τις δικές μας ότι πράγματι έχουν κινηθεί τα 
απαραίτητα.      
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης α) την υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή), β) την προφορική εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου, γ) το πιστοποιητικό πυροπροστασίας με το συνημμένο σχέδιο διάταξης 
των λειτουργιών του λούνα παρκ,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 13/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Κρεμαστής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση 
τμήματος στην Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής , για την εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ 
ΠΑΡΚ της Σ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., από 11 έως 15 Αυγούστου 
και από 19 έως 23 Αυγούστου 2018, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται 
στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιμητήριο της Κοινότητάς 
μας, όπως φαίνεται στο από Νοέμβριο 2001 Τοπογραφικό Διάγραμμα της 
Κτηματολογικής Μερίδας 262 Γαιών Κρεμαστής, αφού ο συγκεκριμένος χώρος 
είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη άδειας λειτουργίας από την αρμόδια 
υπηρεσία, διότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την 
έναρξη λειτουργίας του. 
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Η παρούσα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα 
χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον 
πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς 
αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα πάρκ.     

 

 



6 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, ο 
επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.ΕΚαρίκης, οι 
Ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ.κ.Α.Παπουράς και Ι.Περδίκης και οι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Δράκος,Ι.Γιαννακάκης, Ε.Ατσίδη,Μ.Καραγιάννη, 
Α.Κωνσταντίνου, Σ.Καλαθενός, Δ.Μουτάφης και Στ.Παρδαλός, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και των  άρθρων 93 & 79 του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
Α)Ομόφωνα  
Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα 
 
Β)Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» δια της εκπροσώπου της κας.Ε.Παναή οι οποίοι 
ψήφισαν «παρών» 
 
Εγκρίνει την υπ αριθ.100/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ.13/2018 απόφασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής για τη 
χωροθέτηση τμήματος στην Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής , 
προκειμένου να εγκατασταθεί  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της Σ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – 
Δ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., από 11 έως 15 Αυγούστου και από 19 έως 
23 Αυγούστου 2018, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην 
πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιμητήριο της 
Κοινότητάς Κρεμαστής, όπως φαίνεται στο από Νοέμβριο 2001 
Τοπογραφικό Διάγραμμα της Κτηματολογικής Μερίδας 262 Γαιών 
Κρεμαστής, αφού ο συγκεκριμένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, 
χωρίς δέντρα και καλώδια.  

 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη άδειας λειτουργίας από την αρμόδια 
υπηρεσία, διότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την 
έναρξη λειτουργίας του. 
Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα 
χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον 
πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς 
αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα πάρκ.     

 

                     
                      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
                                    
 
                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    


