
                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 

Οδός 25
ης

 Μαρτίου αρ.29 

τηλ. 210/6210804 - ΦΑΞ: 210/6210805    

 

                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

    
     Προς: 

 
    το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης   

                                                  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της εντός ημερήσιας 

διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι εντός της κεντρικής πλατείας Ροδόπολης επί της 

οδού 25
ης

 Μαρτίου υπάρχει ένας διαμορφωμένος χώρος περίπου 150-200 m2 ο 

οποίος είναι αχρησιμοποίητος και ανεκμετάλλευτος, βρίσκεται στο επάνω μέρος 

της κεντρικής πλατείας και δεν προσφέρεται για πολλές χρήσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν* 3852/2010 «αρμοδιότητες του 

συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας», προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το 

συμβούλιο μπορεί να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις είτε με δική 

του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, 

σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν 

δυνατότητες λειτουργίας του στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα 

συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στην ανάπτυξη και 

ανάπλαση της περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται όπως δημιουργηθεί μια 

πιστοποιημένη παιδική χαρά εντός του συγκεκριμένου χώρου, όπου θα μπορούν τα 

παιδιά να παίζουν ελεύθερα και ευχάριστα τις ελεύθερες ώρες τους αλλά θα 

εξυπηρετούνται και οι γονείς προσφέροντας άνεση και ασφάλεια στα παιδιά τους. 

Επίσης, η δημιουργία της παιδικής χαράς θα βοηθήσει στην τόνωση και 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας η οποία πλήττεται αρκετά τα 

τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε όλοι.  

Προκειμένου όμως να γίνει η παιδική χαρά, θα πρέπει σαφώς να 

καθοριστούν οι προϋποθέσεις και των τεχνικών προδιαγραφών για τη σωστή 

κατασκευή και λειτουργία. 

Να εξεταστεί η καταλληλότητα του χώρου, η απόσταση από πηγές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυλώνες υψηλής τάσης, σχεδίαση και οργάνωση 

του χώρου, συντήρηση, έλεγχος και φυσικά να πληροί τους όρους ασφαλείας 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών για παιδικές χαρές. 

Όλα αυτά αποτελούν για εμάς προτεραιότητα διότι πρώτο και κύριο μέλημά 

μας είναι η ζωή η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και όχι μόνο.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου όπως 

γνωμοδοτήσουν σχετικά.   
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