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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 60/2022 
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης 

 
Αριθμός απόφασης 817/2022  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση για ανακοίνωση ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία 
θεματικού πάρκου στο Κέντρο Τεχνών Εννέα (9) Μούσες στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
του Δήμου Κατερίνης για την περίοδο 2022-23 και ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης των 
κατατεθειμένων προτάσεων 

     Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.οικ.: 
34953/21.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα 
(9) μελών παραβρέθηκαν επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, δηλαδή:  

  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

   
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεώργιος Κυριακίδης - πρόεδρος  1. Νικόλαος Μακρίδης - μέλος 
2. Νικόλαος Κατανάς - αντιπρόεδρος    

3. Γεώργιος Νταντάμης - μέλος    

4. Μαρία Τερζίδου - μέλος    
5. Νικόλαος Παπαζιώγας - μέλος    
6. Μιχαήλ Γεωργιάδης - μέλος    
7. Ιωάννης Συμεωνίδης - μέλος    
8. Δημήτριος Μορφακίδης - αναπλ.μέλος    

 
     Ο Νικόλαος Κατανάς προσήλθε μετά την ψήφιση του 4ου προ ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα «Έγκριση 
για ανακοίνωση ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία θεματικού πάρκου στο Κέντρο Τεχνών Εννέα 
(9) Μούσες στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης για την περίοδο 2022-23 και ορισμού 
Επιτροπής Αξιολόγησης των κατατεθειμένων προτάσεων» πριν την ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, λόγω του 
μεγάλου όγκου εργασιών που πρέπει να περαιωθεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης 
για την περίοδο 2022-23. Τα μέλη της Ο.Ε. δέχθηκαν ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια ο πρόεδρος 
έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας, 
που έχει ως εξής: 

«Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που πρέπει 
να περαιωθεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης για την περίοδο 2022-23. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η λειτουργία θεματικών πάρκων εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κατερίνης κατά τα προηγούμενα έτη 
εισηγούμαστε τη λειτουργία αντίστοιχου θεματικού πάρκου ενόψει της εορταστικής περιόδου 2022-2023.  

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε για:  
Α. την έγκριση ανακοίνωσης ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ώστε να 

κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις για εγκατάσταση και λειτουργία θεματικού πάρκου με θέμα τα Χριστούγεννα και 
τον Άγιο Βασίλη. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια που σκοπό θα έχουν όχι μόνο τη 
ψυχαγωγία των παιδιών αλλά να παρουσιάζουν και νεωτερικά στοιχεία έτσι ώστε να προσελκύσουν όσο το δυνατό 
περισσότερο κοινό. Επίσης, για τον σχεδιασμό του θεματικού πάρκου, τα σχέδια των κατασκευών να είναι 
προσαρμοσμένα στους χώρους του Κέντρου Τεχνών Εννέα Μούσες, να υπάρχει εκπαιδευτική προσέγγιση του θέματος 
καθώς και ψυχαγωγικός χαρακτήρας για μικρούς και μεγάλους. 

Απαραίτητα στοιχεία της εν λόγω πρότασης είναι η σύνταξη μελέτης με σκοπό τη μέγιστη ελκυστικότητα της 
παρουσίασης των εκθεμάτων καθώς και μελέτη φωτισμού για την ανάδειξή τους, σχεδιασμός που θα είναι 
προσαρμοσμένος στο κτήριο και στους ανοιχτούς χώρους βασιζόμενος στις οδηγίες που θα δοθούν από το Δήμο 
Κατερίνης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.  

Β.  τον ορισμό ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν». 
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως μέλη της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων έθεσε το θέμα σε 
ψηφοφορία. 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4735/2020, 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Α. Εγκρίνει την έκδοση ανακοίνωσης ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 
ώστε να κατατεθούν ολοκληρωμένες προτάσεις για εγκατάσταση και λειτουργία θεματικού πάρκου με θέμα τα 
Χριστούγεννα και τον Άγιο Βασίλη. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια που σκοπό θα 
έχουν όχι μόνο τη ψυχαγωγία των παιδιών αλλά να παρουσιάζουν και νεωτερικά στοιχεία έτσι ώστε να προσελκύσουν 
όσο το δυνατό περισσότερο κοινό. Επίσης, για το σχεδιασμό του θεματικού πάρκου, τα σχέδια των κατασκευών να 
είναι προσαρμοσμένα στους χώρους του Κέντρου Τεχνών Εννέα Μούσες, να υπάρχει εκπαιδευτική προσέγγιση του 
θέματος καθώς και ψυχαγωγικός χαρακτήρας για μικρούς και μεγάλους. 

Απαραίτητα στοιχεία της εν λόγω πρότασης είναι η σύνταξη μελέτης με σκοπό τη μέγιστη ελκυστικότητα της 
παρουσίασης των εκθεμάτων καθώς και μελέτη φωτισμού για την ανάδειξή τους, σχεδιασμός που θα είναι 
προσαρμοσμένος στο κτήριο και στους ανοιχτούς χώρους βασιζόμενος στις οδηγίες που θα δοθούν από το Δήμο 
Κατερίνης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.  

     Β. Ορίζει τα μέλη της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν, ως εξής: 

1) Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος 

2) Ιωάννης Ντανταμης 

3) Νικόλαος Κατανάς. 

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 817/2022 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη  26.10.2022 
Ο Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
Γεώργιος Κυριακίδης 
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