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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
6η Συνεδρίαση 22/6/2015
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29/2015
ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση στην Εγκύκλιο 15/22-05-2015 του Υπ. Εσωτερικών.
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 22ας του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015.
Στην Καισαριανή σήµερα την 22α του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µ.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6665/16-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει.
.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Περρής Ιωάννης
2.Παπαγιάννης Ιωάννης
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος
Στην συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη α) κ. Μαζαράκη
Έλλη από τον συνδυασµό «Καισαριανή πόλη για όλους» και β) κ. Χατζηδηµητράκης
Αργύριος από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής».
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Γ.Χουδετσανάκη.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10 /06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6384

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
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-----------------------∆/ΝΣΗ : ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 &
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ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 608
FAX : 210 72 92 621

Προς:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Χαρίτου Ελιάνα
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 15/22-05-2015 ΤΟΥ ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από την αρχή του έτους 2013,
όπως ορίζεται µε την υπ΄αρ. 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος
Β΄)

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

περί

«καθορισµού

των

προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη
λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι λειτουργούσες
παιδικές χαρές του ∆ήµου όφειλαν να έχουν προσαρµοστεί στις διατάξεις της
παραπάνω απόφασης. Παράλληλα λόγω των ερωτηµάτων στο αρµόδιο τµήµα
του Υπ. Εσωτερικών εκδόθηκε η υπ΄αρ. 15/22-05-2015 εγκύκλιος, µε την οποία
επιβεβαιώνεται η ευθύνη του οικείου ∆ήµου σε περίπτωση ατυχήµατος σε µη
πιστοποιηµένη παιδική χαρά και την οποία επισυνάπτουµε.
Αναφέρουµε ότι για τις παιδικές χαρές του ∆ήµου Καισαριανής έγινε ο
έλεγχος από εξουσιοδοτηµένο και πιστοποιηµένο συνεργείο ελέγχου παιδικών
χαρών και στις 08/12/2014 µας καταθέσανε τα πορίσµατα του ελέγχου, από τα
οποία προκύπτει ότι για όλες τις παιδικές χαρές πρέπει να προβούµε σε
επισκευές και αντικαταστάσεις οργάνων και δαπέδων, ώστε να καταστούν αυτοί
οι χώροι κατάλληλοι για χρήση.
Παρά τις προσπάθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας και των συνεργείων του
∆ήµου για αποµόνωση των πλέον ακατάλληλων και επικίνδυνων οργάνων των

παιδικών χαρών µε πλαστικό πλέγµα, διαπιστώνουµε ότι το µέτρο αυτό δεν
µπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά, καθώς οι χρήστες αφαιρούν τα
προστατευτικά πλέγµατα και συνεχίζουν την χρήση των επικίνδυνων οργάνων.
Παράλληλα στην προσπάθεια να δροµολογηθούν οι αποκαταστάσεις
των παιδικών χαρών, η Τεχνική Υπηρεσία απευθύνθηκε στην σε εξωτερικό
εξειδικευµένο συνεργείο το οποίο δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την
προµήθεια εξοπλισµού για παιδοτόπους και αθλητικούς χώρους, ώστε να
αξιολογηθούν τα υπάρχοντα όργανα µε γνώµονα την δυνατότητα συντήρησης
και µετατροπής τους ώστε να συµµορφωθούν µε τα πρότυπα.
Επισυνάπτουµε την έκθεση αξιολόγησης που µας κατέθεσε στις 03-062015 το εν λόγω συνεργείο, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η εικόνα
χώρων και οργάνων των παιδικών χαρών.
Βάσει της έκθεσης αυτής µπορούµε να προβούµε άµεσα στις
αποξηλώσεις των

επικίνδυνων οργάνων τα οποία δεν δύναται να

επισκευαστούν ώστε να πιστοποιηθούν, όπως και στην σφράγιση των χώρων
που απαιτείται η πλήρης ανάπλασή τους ώστε να καταστούν ασφαλείς για τη
χρήση τους.
Καθώς δεν υπάρχει άµεση χρηµατοδότηση για τις αναπλάσεις,
προτείνεται η άµεση σφράγιση των παιδικών χαρών που είναι εντελώς
ακατάλληλες για την χρήση. Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης οι παρακάτω
παιδικές χαρές που διαθέτουν περίφραξη και πρέπει και µπορούν άµεσα να
σφραγιστούν είναι οι εξής:
•

παιδική χαρά Ανδρ. ∆ηµητρίου & Κέννεντυ

•

παιδική χαρά Βουτζά & Οµηρείου

•

παιδική χαρά Αµασείας & Ηρ. Κωνσταντοπούλου
Επίσης προτείνεται η προσωρινή έστω κατάργηση κάποιων παιδικών

χαρών, ώστε να µπορέσουµε µε τα µέσα που διαθέτουµε να συντηρήσουµε
τους χώρους που θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Οι παιδικές χαρές
που προτείνονται για προσωρινή κατάργηση και σύµφωνα µε την θέση τους
στην πόλη και την υπερκάλυψη της ανάγκης των δηµοτών από γειτονικές
παιδικές χαρές είναι οι εξής:
•

παιδική χαρά Μανωλίδη & Σµύρνης. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά
βρίσκεται σε συµβολή οδών χωρίς περίφραξη και ακριβώς δίπλα στο
χώρο βρίσκεται πυλώνας υποσταθµού της ∆ΕΗ.

•

Παιδική χαρά Φιλαδελφείας. Η παιδική χαρά βρίσκεται σε χώρο
πρασίνου, δεν διαθέτει περίφραξη και η αξιολόγηση προτείνει
αποξήλωση όλων των οργάνων.

•

Παιδική χαρά Αη Γιάννη στο κάτω µέρος. Όλα τα όργανα προτείνονται
σύµφωνα µε την αξιολόγηση να αποξηλωθούν. Προτείνεται η
διατήρηση του µεγάλου ιστού αναρρίχησης και η συντήρησή του και η
διαµόρφωση του δαπέδου ασφαλείας του.

•

Παιδική χαρά στο πάρκο του Σκοπευτηρίου στην κάτω είσοδο.
Εφόσον σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει άλλη παιδική χαρά και τα
περισσότερα όργανα της προτείνονται για αποξήλωση θα µπορούσε
να καταργηθεί.

Τα όργανα και τα ανταλλακτικά που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις
αυτές και που µπορούν να συντηρηθούν θα χρησιµοποιηθούν για να
καλύψουν τις ανάγκες των υπόλοιπων παιδικών χαρών που διατηρούµε.
Παράλληλα µε αυτές τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άµεσα, προτείνεται η
σύµβαση µε κατάλληλο συνεργείο για κατασκευές παιδοτόπων ώστε να
αρχίσουν οι συντηρήσεις των παιδικών χαρών και να καταστούν οι χώροι
αυτοί ασφαλείς και να πιστοποιηθούν για την χρήση τους. Στην περίπτωση
που δεν εξευρεθεί το κονδύλι για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να σφραγιστούν
όλες οι παιδικές χαρές του ∆ήµου, µέχρι την συνολική ανάπλασή τους.
Επίσης επισηµαίνουµε ότι οι φθορές και βανδαλισµοί δηµιουργούν
σοβαρότατα προβλήµατα και οι καταγγελίες των δηµοτών είναι καθηµερινές και
απαιτείται περίφραξη και φύλαξη των παιδικών χαρών σε ηµερήσια βάση (µε
ωράριο λειτουργίας και κλείδωµα τις λοιπές ώρες), ώστε να ελέγχονται οι χώροι.
Συνηµµένα:
1. Η υπ΄αρ. 15/22-05-2015 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών.
2. Η από 03-06-2015 έκθεση αξιολόγησης του εξωτερικού συνεργείου.
3. Τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου Καισαριανής µε τις θέσεις των
παιδικών χαρών και την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Αναπλ. Προϊσταµένη του
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος

Η ∆ιευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χαρίτου Ελιάνα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Κωνσταντοπούλου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, που
αφορά συµµόρφωση ως προς την Εγκύκλιο 15/22-05-2015 του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές του ∆ήµου µας.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Περρής Ιωάννης
2.Παπαγιάννης Ιωάννης
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος
Καισαριανή 23/6/2015
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

