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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                     
                                                            
                                                       EIΣΗΓΗΣΗ 
 
     ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    
Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
2)Το  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3Την υπ’αρ.34205/27-10-2014 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
4) Την υπ’αρ.39/2014 απόφαση της ΕΠΖ. 
 
    Εν όψει της υπ’ αριθµόν  28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης (όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 27934/11.07.2014 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ’ αρ.  44 
εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. –αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) για το νέο θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τις 
προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και την λειτουργία των 
παιδικών χαρών, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έχει προχωρήσει στην ανάθεση Μελέτης 
Τυποποίησης τους σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 
των τοπογραφικών διαγραµµάτων όλων των παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου και έχει 
παραδοθεί η µελέτη Αρχικής Επιθεώρησης η οποία είχε ανατεθεί σε διαπιστευµένο φορέα 
πιστοποίησης. Μετά την εφαρµογή της µελέτης και την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού 
έργου  θα ξεκινήσει και η διαδικασία τελικού ελέγχου και πιστοποίησής τους από επίσηµο 
φορέα. 
 
Μέχρι όµως να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά επείγον να σας επισηµάνουµε 
τις  ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις που  παρουσιάζουν σήµερα οι παιδικές χαρές του ∆ήµου 
σύµφωνα µε τις Εκθέσεις Επιθεώρησης του διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης TUV  
HELLAS (TUV NORD) A.E. στον οποίο ανατέθηκε   η «Υπηρεσία αρχικής επιθεώρησης 
(προέλεγχος) των 32 παιδικών χαρών του ∆. ∆ιονύσου», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
33903/09-10-2013 σύµβαση. Συγκεκριµένα πέρα από τις γενικές παρατηρήσεις για τις 
ελλείψεις στο χώρο, κανένα από τα όργανα σε καµία παιδική χαρά δεν έχει πιστοποιητικό 
εξοπλισµού. Από αυτά διακρίνονται δύο κατηγορίες: 
 

A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Τα όργανα που είναι ιδιαίτερα παλιάς τεχνολογίας και τα οποία 
δεν µπορούν να προσαρµοστούν µε καµία  διορθωτική επέµβαση στις απαιτήσεις 
του ΕΝ 1176 και έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, οπότε πρέπει  να 
αποµακρυνθούν. Επίσης τα όργανα που είναι κατεστραµµένα και είναι εξαιρετικά 
επείγον να αποµακρυνθούν άµεσα και να καταστραφούν. 

 
B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Τα όργανα που σε γενικές γραµµές τηρούν τις απαιτήσεις 

ασφάλειας αλλά λόγω παλαιότητας δεν φέρουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
µε κατάλληλες διορθωτικές επεµβάσεις -κατόπιν συνεννόησης µε το φορέα 
πιστοποίησης- θα εξεταστεί αν µπορούν να πιστοποιηθούν. Προϋπόθεση  είναι τα 
όργανα να µην απαιτούν διορθωτικές επεµβάσεις στην δοµική τους αρτιότητα (π.χ. 



δοκός κούνιας, δοκός τραµπάλας, κρεµαστή γέφυρα, σκάλες παιχνιδοκατασκευών 
κλπ), οι οποίες σύµφωνα µε την εγκύκλιο 44 του ΥΠ. ΕΣ. (Α.Π. 30681/7-8-2014) 
δεν επιτρέπονται. 

 
Παρακάτω σας παραθέτουµε ανά ∆ηµοτική Κοινότητα την 1η  κατηγορία οργάνων, αυτά που 
άµεσα πρέπει να αποµακρυνθούν: 
 
Α/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 
 

1. Οδός Μουσών  
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   1: κούνια 4θ (2 νηπίων & 2  παιδιών) 
 

Επιπλέον η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
Επίσης εντός της παιδικής χαράς υπάρχουν βάσεις για πυλώνες που έχουν ακάλυπτες βίδες. 
 
 

2. Οδός Σαρανταπόρου και Ηρώων Πολυτεχνείου 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: τραµπάλα, µύλος, καθίσµατα κούνιας τετραπλής 
 

Επιπλέον η περίφραξη είναι ακατάλληλη (το πλέγµα κάλυψης των κενών δηµιουργεί 
αιχµηρές και επικίνδυνες ακµές) ενώ η θύρα εισόδου εγκυµονεί κίνδυνο παγίδευσης- 
τραυµατισµού. 

 
 
3. Οδός Καραολή & ∆ηµητρίου –Ανωνύµου-Μακρυγιάννη 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Σύνθετο Συγκρότηµα Νο1, µύλος, τραµπάλα 
,ταλαντευόµενο Νο3, καθίσµατα κούνιας Νο2. 

 
Εντός του χώρου υπάρχει πηγάδι το οποίο πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος καθίζησης. 

 
 
4. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου & Κνωσσού (πλατεία Οάσεως) 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: --------- 
   Η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
  Εντός του χώρου υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός, του οποίου πρέπει να τροχιστούν οι 
γωνίες. 
 

5. Οδός Σωκράτους & Αύρας 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ταλαντευόµενο ζωάκι , κούνια (διπλή µικτή) 
 

Τα όργανα θα αποξηλωθούν αλλά θα αποθηκευτούν σε χώρο του δήµου ώστε να 
επανατοποθετηθούν µελλοντικά σε άλλη παιδική χαρά. 
 
Ακατάλληλος χώρος, δίπλα σε ρέµα και αντλιοστάσιο. Προτείνεται η κατάργηση 
του. 
 

 
6. Οδός Ιωαννίνων & Άγιου Όρους 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: --------- 
Η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 
7. Οδός Λακωνίας (έναντι αµαξοστασίου ∆ήµου) 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Κούνια ΚΕΤΤLER,  αθλητική δραστηριότητα 
 



 Η κούνια athletico θα αποξηλωθεί αλλά θα αποθηκευτεί σε χώρο του δήµου ώστε να 
επανατοποθετηθεί µελλοντικά σε άλλη παιδική χαρά. 

 
Ακατάλληλος χώρος, δίπλα σε αµαξοστάσιο και πλησίον κεραίας <300µ. Προτείνεται η 
κατάργηση του. 
 

8. Οδός Λακωνίας & Κενταύρου 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ταλαντευόµενο ζωάκι 
 

      Η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 
9. Οδός Παρνασσού (πλησίον οδού Ρεµατιάς) 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ταλαντευόµενο ζωάκι, κούνια, τραµπάλα 
 

Τα όργανα θα αποξηλωθούν αλλά θα αποθηκευτούν σε χώρο του δήµου ώστε να 
επανατοποθετηθούν µελλοντικά σε άλλη παιδική χαρά. 
 

Ακατάλληλος χώρος, δίπλα σε ρέµα. Προτείνεται η κατάργηση του. 
                           
 
Β/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: 
 

1. Στην πλατεία Νικ. Πλαστήρα  
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: καθίσµατα κούνιας (τετραπλής) χωρίς πλάτη Νο1 και Νο2 , 

στατικό αυτοκίνητο, διπλή προσαρτηµένη τσουλήθρα, σύνθετο (τσουλήθρα 
γέφυρα & τοίχος αναρρίχησης), σκοινιά σύνθετου αναρρίχησης. 

 
Η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Προεξέχουν σύρµατα πρόσδεσης. 
 
2. Οδός Ανοίξεως 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  προσαρτηµένη τσουλήθρα (διπλή). 
 

Η περίφραξη είναι ακατάλληλη. Προεξέχουν σύρµατα πρόσδεσης. 
 

3. Οδός Παραδείσου ,δίπλα σε ιερό ναό 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:   καθίσµατα κούνιας Νο1, τραµπάλα, αυτοτελής 

τσουλήθρα, κούνια Νο2 (τετραπλή) χωρίς πλάτη. 
 
4. Πάροδος οδού Λεύκης στον Άγιο Νικόλαο  

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:   κούνια Νο2 (διπλή µε καθίσµατα χωρίς πλάτη), αυτοτελής 
τσουλήθρα Νο1 (µεγάλη), τραµπάλα, κούνια Νο1 (διπλή µε καθίσµατα 
λίκνου), µύλος 

 
 

       5.   Λ. Κρυονερίου, (Πλατεία Μικράς Ασίας)  
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: µύλος Νο1, µύλος Νο2, σύνθετο (τσουλήθρα γέφυρα & 

τοίχος αναρρίχησης), παγκάκι κατεστραµµένο 
 

Οι αντηρίδες στήριξης της περίφραξης προεξέχουν εντός του χώρου της παιδικής χαράς και λόγω 
του χρώµατος τους δεν γίνονται αντιληπτές µε κίνδυνο τραυµατισµού. Προτείνεται να καλυφθούν 
µε απορροφητικό υλικό και να βαφτούν µε έντονο χρώµα για να µειωθεί η πιθανότητα 
τραυµατισµού. 
 
 
 



 
 
 
 
Γ/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ: 
 

1. Οδός Ανθέων -Πλατεία Αγ. Φανουρίου  
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: πολύζυγο, 2 ταλαντευόµενα, σύρµατα στεγάστρου 
 

Τα κρύσταλλα των φωτιστικών εξέχουν. Υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης. 
 

2. Οδός 25ης Μαρτίου και Εύξεινου Πόντου  
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  σύνθετο τσουλήθρας & αναρρίχησης, ταλαντευόµενη 

τραµπάλα (πολλαπλών αρθρώσεων), καθίσµατα κούνιας (τετραπλής µε 
καθίσµατα λίκνου), αυτοτελής τσουλήθρα, καθίσµατα κούνιας τετραπλής 
χωρίς πλάτη, κλασσική τραµπάλα, καθίσµατα κούνιας (τριπλή χωρίς πλάτη), 
µύλος, κάδος απορριµάτων. 

 
∆/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΆΝΟΙΞΗΣ  
 

1. Οδός Αρχιλόχου 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ---------- 

Έχουν παραµείνει στο χώρο µπετόβεργες (πιθανότατα για την στήριξη των δέντρων) που 
πρέπει να αποµακρυνθούν. 
 
2. Οδός Μ. Αλεξάνδρου και Κανάρη 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: καθίσµατα κούνιας τετραπλή χωρίς πλάτη, καθίσµατα 
κούνιας τετραπλής λίκνου, τρεις τραµπάλες Νο1, Νο2, Νο3, σύνθετο (διπλή 
τσουλήθρα & καµπύλη αναρρίχησης), αυτοτελής τσουλήθρα.  

 
Σε κάποιες περιπτώσεις προεξέχουν αντικανονικά οι κοχλίες πάκτωσης των στύλων φωτισµού, 
ενώ προεξέχουν σύρµατα πρόσδεσης στην περίφραξη.  
 
3. Οδός Μυτιλήνης και Βλασσίου 

•  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ---------- 
 

4. Οδός Ζωοδόχων Πηγής και Θερµοπυλών 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ---------- 

Υπάρχει ανοικτό φρεάτιο (παγίδα σε κάποιο σηµείο της παιδικής χαράς πλησίον του 
σύνθετου τσουλήθρας και κούνιας) 

 
5. Λ. Ανοίξεως και Ελύτη 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:---------  
 

6. Οδός Αρχιµήδους    
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: διπλή τραµπάλα µεταλλική, τραµπάλα ξύλινη, αυτοτελής 

τσουλήθρα, 2 ταλαντευόµενες διατάξεις, 2 κούνιες (µεταλλικές λίκνου), 
κούνια  διπλή (χωρίς πλάτη), 

 
Στον χώρο της παιδικής χαράς υπάρχουν σπασµένα ξύλα µε κοχλίες και πρόκες που 
πρέπει να αποµακρυνθούν. Επίσης υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας εντός της παιδικής 
χαράς στον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί περιµετρικό διαχωριστικό. Προεξέχουν 
σύρµατα στην περίφραξη. 
 
7. Οδός Νιόβης & 28ης 

Οκτωβρίου 



• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ---------- 
 
 
Ε/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 
 

1.   Οδός Καραϊσκάκη και Μαραθονοµάχων 
 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ---------- 
Επικίνδυνη περίφραξη.  Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 
 
 
ΣΤ/ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
        1.   Οδός Ανακτορείας πλησίον ιερού ναού. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: --------- 
Επικίνδυνη περίφραξη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 
        2.   Οδός Μαινάδων & Κίου 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  µύλος, σύνθετο συγκρότηµα, ταλαντευόµενο Νο2 
 
 
        3.   Λ. Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου και Λ. Καϊρη. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: --------- 
Επικίνδυνη περίφραξη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 
        4.   Οδός Πλαστήρα & Καποδιστρίου. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: καθίσµατα κούνιας Νο1, Νο2   
 
 
Ζ/∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
 

1. Πλατεία Σεµέλης (οδός Λ. Αθηνών και Αµαδρυάδων). 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  προσαρτηµένη τσουλήθρα Νο1,Νο2, καθίσµατα κούνιας 

(τριπλής µε καθίσµατα λίκνου). 
 

Υπάρχουν άκρα καλωδίων καλυµµένα µε µονωτική ταινία και εκτεθειµένα στον πετρότοιχο 
πλησίον της µικρής προσαρτηµένης τσουλήθρας , τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν. 
Υπάρχουν επίσης τµήµατα από απεγκατεστηµένο εξοπλισµό (τραµπάλας και µύλου) που 
πρέπει να αποµακρυνθούν κατάλληλα. 
 
2. Οδός Λ. ∆ιονύσου και Καλαµάτας (Πλατεία Παπαφλέσσα). 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: καθίσµατα κούνιας Νο1 και Νο2, τραµπάλα Νο1, Νο2, 
µύλος, στατικό σπιτάκι Νο1, Νο2, σύνθετη τσουλήθρα µε πολύζυγο, 
σύνθετη διπλή τσουλήθρα.  

 
Επικίνδυνη περίφραξη. Οι άνω απολήξεις δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. Ένα κάλυµµα 
φωτιστικού είναι στερεωµένο µε κολλητική ταινία, χρειάζεται αποκατάσταση. Υπάρχει 
κορµός από κοµµένο δέντρο που πρέπει να αποµακρυνθεί. 

 
3. Οδός Μπιζανίου 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: προσαρτηµένη τσουλήθρα,  κούνια Νο1, Νο2, τραµπάλα 
 

Επίσης υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας εντός της παιδικής χαράς στον οποίο πρέπει να 
τοποθετηθεί περιµετρικό διαχωριστικό. 



 
4. Οδός Αργυροπόλεως και Αργοναυτών. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: αυτοτελής τσουλήθρα Νο1 και Νο2, µεταλλικό δικτύωµα 
αναρρίχησης, µεταλλικό µονόζυγο, µύλος Νο1και Νο2, καθίσµατα κούνιας 
Νο1, Νο2, Νο3 και Νο4, προσαρτηµένη τσουλήθρα, τραµπάλα πλατφόρµα 
Νο1 και Νο2, κλασσική τραµπάλα.  

 
Επίσης υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας εντός της παιδικής χαράς στον οποίο πρέπει να 
τοποθετηθεί περιµετρικό διαχωριστικό. Στον χώρο υπάρχουν τµήµατα από 
αποκατεστηµένο εξοπλισµό (τραµπάλας) που εγκυµονεί κίνδυνο ατυχήµατος και πρέπει 
να αποµακρυνθούν. 
 
5. Οδός Ήρας και Αργυροκάστρου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).  

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  προσαρτηµένη τσουλήθρα Νο1, τραµπάλα Νο1 και Νο2, 
µύλος Νο1 και Νο2. 

 
Επίσης υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας εντός της παιδικής χαράς στον οποίο πρέπει να 
τοποθετηθεί περιµετρικό διαχωριστικό. Επικίνδυνη περίφραξη. Οι άνω απολήξεις 
δηµιουργούν κίνδυνο παγίδευσης. 
 

      6.     Κόκκινο χωράφι 
Στον χώρο υπάρχουν 2 όργανα γυµναστικής τα οποία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
ΕΝ 1176 , οπότε πρέπει να αποµακρυνθούν. 

 
 
Πρέπει τέλος να γίνει ιδιαίτερη µνεία στην ύπαρξη τριών χώρων που χρησιµοποιούνται ως 
παιδικές χαρές σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 168/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι 
οποίες όµως δεν είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές της µε αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 
2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. ως  προς την καταλληλότητα του χώρου 
καθώς δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας (άρθρο 2, παράγρ. Α.2 ). 
Συγκεκριµένα: 
 

1. Η παιδική χαρά επί της οδού Σωκράτους και Αύρας στον Άγ. Στέφανο συνορεύει 
µε δρόµο , ρέµα και αντλιοστάσιο  

2. Η παιδική χαρά επί της οδού Παρνασσού στον Άγ. Στέφανο συνορεύει µε ρέµα. 
3. Απέναντι από την παιδική χαρά επί της οδού Λακωνίας στον Άγ. Στέφανο 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1024703 Έκθεση Επιθεώρησης του διαπιστευµένου 
φορέα πιστοποίησης  TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.,  βρίσκεται αµαξοστάσιο 
του ∆ήµου, οπότε υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ατυχηµάτων από τα συχνά 
διερχόµενα φορτηγά καθώς και από τα παρκαρισµένα οχήµατα παραπλήσια της 
παιδικής χαράς. Επίσης υπάρχει κεραία ρ/τα σηµάτων (ΕΡΤ) σε απόσταση <300µ. 

 
     Άρα µε βάση τα παραπάνω τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών, 
καθώς σύµφωνα µε την υπ’ αρ. απόφαση  28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’ ) άρθρο 2, παρ. δ.  «η 
παιδική χαρά δεν πρέπει να βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυµονούν κινδύνους (όπως 
κατολισθήσεις, κατακριµνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες µολύνσεων κλπ). Εποµένως οι χώροι 
πλησίον ρεµάτων είναι πλήρως ακατάλληλοι.             
    Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.2 της µε αρ.  27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 
2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. η παιδική χαρά πρέπει  «Να µη γειτνιάζει 
µε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων και στην περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών µε την 
λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας…». Εποµένως η παιδική χαρά απέναντι από το 
αµαξοστάσιο του Αγ. Στεφάνου είναι επικίνδυνη λόγω της συχνής κίνησης βαρέων 
οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου  και Καθαριότητας του ∆ήµου. 

 
 



Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω προκύπτει ότι οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους 
παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις.  
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 39/2014 απόφασή της  µε θέµα:  
«Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» , 
ενέκρινε οµόφωνα  την Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
µέχρι την πιστοποίησή τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 
Μετά τα παραπάνω, Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση ώστε να : 
 
A) Εγκρίνει την οριστική διακοπή λειτουργίας- κατάργηση και αποξήλωση όσων 

παιδικών χαρών είναι εκτός προδιαγραφών και δεν µπορούν να βελτιωθούν 
ώστε να καλύψουν τις ισχύουσες προδιαγραφές. Συγκεκριµένα τις κάτωθι: 

 
• Η παιδική χαρά επί της οδού Σωκράτους και Αύρας στον Άγ. Στέφανο 

συνορεύει µε δρόµο , ρέµα και αντλιοστάσιο  
• Η παιδική χαρά επί της οδού Παρνασσού στον Άγ. Στέφανο συνορεύει µε ρέµα. 
• Απέναντι από την παιδική χαρά επί της οδού Λακωνίας στον Άγ. Στέφανο 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1024703 Έκθεση Επιθεώρησης του διαπιστευµένου 
φορέα πιστοποίησης  TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.,  βρίσκεται 
αµαξοστάσιο του ∆ήµου, οπότε υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ατυχηµάτων από τα 
συχνά διερχόµενα φορτηγά καθώς και από τα παρκαρισµένα οχήµατα 
παραπλήσια της παιδικής χαράς. Επίσης υπάρχει κεραία ρ/τα σηµάτων (ΕΡΤ) 
σε απόσταση <300µ. 

 
B) Εγκρίνει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών του 

∆ήµου οι οποίες είναι µη συµµορφούµενες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές , έως 
ότου βελτιωθούν-αναβαθµιστούν, σύµφωνα µε αυτές. 

 
Γ)   Εγκρίνει την ανάρτηση σε όλες τις παιδικές χαρές πινακίδων που θα 

ενηµερώνουν το κοινό    ότι ο χώρος δεν πληροί τις προδιαγραφές 
πιστοποιηµένης παιδικής χαράς και να του απαγορεύει την  χρήση των 
οργάνων. 

 
∆)  Εγκρίνει την αποξήλωση και αποµάκρυνση των οργάνων των παιδικών χαρών 
κατηγορίας   
      1. 

                                                                                                     
         

                                                                               Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                          ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                       ∆ρ.Αρχιτέκτων Μηχανικός              

Συνηµµένα 

Τα σχετικά 3,4                                                      
Ε.∆.                                                                                                                                                                                                            

1.Γεν.Αρχείο 

2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής                                                           

3.Φ.Εισηγήσεων προς το ∆.Σ. 

                                                                      


