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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 379 /2016      ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για τη συµµόρφωση 

µε την εντολή της 3ης Επιτροπής 

Ελέγχου Παιδικών Χαρών περί διακοπής 

λειτουργίας των παιδικών χαρών του 

∆ήµου Θέρµης, κατόπιν της  εισαγγελικής 

παραγγελίας για ελέγχους παιδικών 

χαρών» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ’ αριθ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25  δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

ΑΔΑ: ΩΔ4ΔΩΡΣ-5ΒΥ



2 

 

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 

 

Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού 

Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 

την αριθ. 1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 

έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος. 

 

Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 

 

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθ. πρωτ. 33525/30.9.2016 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης, σύµφωνα µε την οποία σε εφαρµογή της υπ’ αριθ. 28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 

931/Β/18.5.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα 

και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 

27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014) και της διευκρινιστικής υπ’ αριθ. 

15/17602/22.5.2015 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ∆∆Α ελήφθη η Α∆Σ 299/2015 «Ενέργειες για τη 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών του ∆ήµου στην κατεύθυνση 

της πιστοποίησης της καταλληλότητας αυτών», σε εφαρµογή της οποίας καταργήθηκαν δέκα 

(10) παιδικές χαρές και αποξηλώθηκαν τα ακατάλληλα παιχνίδια από όλες τις υπόλοιπες του 

∆ήµου Θέρµης. 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α16/17201 κατεπείγουσας παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για ελέγχους παιδικών χαρών Ν. Θεσσαλονίκης, εστάλη στο 

∆ήµο Θέρµης η µε Αρ. Πρωτ. 20/15.7.2016 (26513/28.7.2016 ∆.Θ.) επείγουσα, έγγραφη 

εντολή της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, για διακοπή λειτουργίας των 65 

παιδικών χαρών του ∆ήµου µας, δεδοµένου ότι καµία εξ αυτών δεν διαθέτει πιστοποιητικό 

καταλληλότητας. 

Έπειτα από τα παραπάνω, στην κατεύθυνση της συµµόρφωσης προς την εντολή της 3ης 

Επιτροπής Παιδικών Χαρών, προτάθηκε από την υπηρεσία µε το ΑΠ σχετ. 28595/23.8.2016 

έγγραφό της σειρά ενεργειών, όπως προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των παιδικών 

χαρών, σε σχέση µε την ύπαρξη ή όχι περιφράξεων πέριξ αυτών, την παρουσία µίας ή 

περισσοτέρων παιδικών χαρών στον εκάστοτε οικισµό, την εν δυνάµει χρήση του χώρου και 

ως πάρκο κλπ. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται όπως λάβει 

γνώση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγκρίνει την τέλεση των προτεινόµενων ενεργειών, που 

κρίνονται απαραίτητες για τη συµµόρφωση µε την µε Αρ. Πρωτ. 20/15.07.16 (26513/28.07.16 

∆.Θ.) επείγουσα, έγγραφη εντολή της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, περί 

διακοπής λειτουργίας των παιδικών χαρών και για τη δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος 

για τα παιδιά.  

 
Συγκεκριµένα η υπηρεσία εισηγείται: 

Α. Την άµεση επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης βινυλίου, πάνω στις 

υφιστάµενες πινακίδες, που πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε κάθε παιδική χαρά, που θα 

πληροφορεί εκ νέου περί της διακοπής της λειτουργίας της παιδικής χαράς, σε εφαρµογή 
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της εντολής της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 

Α16/17201 κατεπείγουσας παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 

για ελέγχους παιδικών χαρών Ν. Θεσσαλονίκης. 

Β. Την άµεση σφράγιση µε λουκέτο των θυρών εισόδου, όσων παιδικών χαρών 

διαθέτουν περίφραξη, παρουσία τριµελούς επιτροπής, που θα συγκροτηθεί για το 

σκοπό αυτό, εκ του Προέδρου της εκάστοτε ∆ηµοτικής Κοινότητας, του Αντιδηµάρχου 

∆ΤΥ και ενός Μηχανικού του Τµ. ΚΕ & ΥΧ, ήτοι: 

1. Τρίλοφος: Γαλήνης- ΚΑΠΗ 

2. Τρίλοφος: Κέντρο Νεότητας, περιοχή “Φοίνικας” 

3. Πλαγιάρι: ∆ωδώνης 

4. Πλαγιάρι: Ξενοφώντος 

5. Κ. Σχολάρι: Βρυσάκι- Πανέρη 

6. Βασιλικά: Ανθεµούντα 

7. Λακκιά: Πλατεία 

8. Λιβάδι: επί της κεντρικής οδού 

9. Περιστερά: πλησίον ∆ηµ. Σχολείου 

10. Θέρµη: Πόντου- ∆ηµοκρίτου 

11. Θέρµη: Τζαµί 

12. Θέρµη: Μακρυγιάννη- Στενηµάχου 

13. Ταγαράδες: Πλατεία 

14. Ταγαράδες: Τσακάλωφ 

15. Ν. Ρύσιο: Κοραή- Λαµπράκη 

16. Ν. Ρύσιο: Βέλκου 

17. Φιλοθέη: κεντρικά 

18. Ν. Ραιδεστός: 25ης Μαρτίου 

19. Ν. Ραιδεστός: Πολυτεχνείου- Καβάφη 

20. Ν. Ραιδεστός: Σπύρου Λούη 

21. Ν. Ραιδεστός: Βάγιας Σταµατίου 

22. Ν. Ραιδεστός: Λεµονάκι 

 Γ. Την άµεση αποξήλωση και αποθήκευση στους κατά τόπους αποθηκευτικούς 

χώρους, των παιχνιδιών, των υπόλοιπων παιδικών χαρών, που δεν έχουν 

περίφραξη, ήτοι: 

1. Τρίλοφος: Γκουστίλη- Αγ. Αθανασίου 

2. Τρίλοφος: Αναγνώστου- Τσιλιά 

3. Τρίλοφος: Ψαρών 

4. Πλαγιάρι: 28ης Οκτωβρίου 

5. Καρδία: πλατεία ∆ηµοκρατίας 

6. Καρδία: Καρατάσου- Νίκης 

7. Κ. Σχολάρι: Εξοχής 

8. Κ. Σχολάρι: Όχι- Πευκάκια 

9. Αγ. Αντωνίου: Αναψυκτήριο απέναντι από γήπεδο 

10. Αγ. Παρασκευή: Πλατεία 

11. Αγ. Παρασκευή: κάτω από την Πλατεία 

12. Θέρµη: Φράγµα 

13. Θέρµη: Αναψυκτήριο Φράγµατος 

14. Θέρµη: Άλσος- Τράπεζα 

15. Θέρµη: Πέτρουλα 

16. Τριάδι: Αγιορειτών 

17. Ταγαράδες: Κύπρου 

18. Ν. Ραιδεστός: Ανέµη, 
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εξαιρουµένων όσων παιχνιδιών υποδείξει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι τοποθετήθηκαν 

πρόσφατα, συνεχίζουν να είναι σε καλή κατάσταση και είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές, για τα οποία η µελέτη θα περιγράφει τον τρόπο περιτύλιξης, ώστε να µην 

είναι προσβάσιµα. 

 Η εργασία της αποξήλωσης, θα γίνει µετά από την εκπόνηση σχετικής µελέτης, το 

διαγωνισµό και την ανάθεσή της, σε πιστοποιηµένο συνεργείο, ώστε η αποξήλωση να γίνει 

µε τη δέουσα προσοχή, τα παιχνίδια να διασωθούν ως επί το πλείστο, να πακεταριστούν και 

να αποθηκευτούν, για να ξανατοποθετηθούν, σύµφωνα µε τις µελέτες των ακόλουθων 

παραγράφων Ε’ και ΣΤ’. Στην ως άνω µελέτη αποξήλωσης θα περιγράφεται και ο τρόπος 

περιτύλιξης των παιχνιδιών που θα εξαιρεθούν από την αποξήλωση. 

∆. Για τα 25 Νηπιαγωγεία: 

∆1. την άµεση, προσωρινή περιτύλιξη όλων των παιχνιδιών µε πλέγµα σήµανσης, 

ώστε να παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε αυτά, παρουσία τριµελούς επιτροπής, όπως 

αναφέρθηκε στην παράγραφο Β’. 

∆2. Την άµεση εκπόνηση µελέτης και ανάθεση της προµήθειας ελαστικού τάπητα 

ασφαλείας, για την επίστρωση της επιφάνειας πέριξ των παιχνιδιών στις αυλές των 

Νηπιαγωγείων, ώστε να επαναλειτουργήσουν µε ασφάλεια, όλες οι παιδικές χαρές των 

Νηπιαγωγείων. 

Ε. Την άµεση, ταυτόχρονη εκπόνηση τριών µελετών, µια σε κάθε ∆ηµοτική 

Ενότητα και ταυτόχρονη ανάθεση των αντίστοιχων έργων ανακατασκευής παιδικών 

χαρών, µιας σε κάθε οικισµό.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη χωρική κατανοµή, προτείνεται να βελτιωθούν άµεσα και να 

επαναλειτουργήσουν οι κάτωθι παιδικές χαρές: 

 

1η Μελέτη: ∆ηµοτική ενότητα Μίκρας & Κοινότητα Ν. Ρυσίου: 

1. Τρίλοφος: Κέντρο Νεότητας, περιοχή “Φοίνικας”   (υπάρχει περίφραξη) 

2. Πλαγιάρι: 28ης Οκτωβρίου 

3. Καρδία: πλατεία ∆ηµοκρατίας 

4. Κ. Σχολάρι: Βρυσάκι- Πανέρη     (υπάρχει περίφραξη) 

5. Ν. Ρύσιο: Κοραή- Λαµπράκη    (υπάρχει περίφραξη) 

 

2η Μελέτη: ∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών: 

1. Βασιλικά: Ανθεµούντα      (υπάρχει περίφραξη) 

2. Λακκιά: Πλατεία       (υπάρχει περίφραξη) 

3. Λιβάδι: επί της κεντρικής οδού    (υπάρχει περίφραξη) 

4. Περιστερά: πλησίον ∆ηµ. Σχολείου   (υπάρχει περίφραξη) 

5. Αγ. Αντωνίου: Αναψυκτήριο απέναντι από γήπεδο 

6. Αγ. Παρασκευή: κάτω από την Πλατεία 

 

3η Μελέτη: ∆ηµοτική ενότητα Θέρµης: 

1. Θέρµη: Μακρυγιάννη- Στενηµάχου   (υπάρχει περίφραξη) 

2. Θέρµη: Αναψυκτήριο Φράγµατος 

3. Τριάδι: Αγιορειτών 

4. Ταγαράδες: Τσακάλωφ    (υπάρχει περίφραξη) 

5. Ν. Ραιδεστός: 25ης Μαρτίου    (υπάρχει περίφραξη) 

6. Φιλοθέη: κεντρικά     (υπάρχει περίφραξη) 

 

ΣΤ. Τη σταδιακή εκπόνηση µελετών και την ανάθεση έργου για ανακατασκευή 

των υπόλοιπων υφιστάµενων παιδικών χαρών ή κατασκευή νέων παιδικών 
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χαρών, µετά από ιεράρχηση των αναγκών και σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις 

της ∆ιοίκησης. Οι υπόλοιπες υφιστάµενες είναι: 

1. Τρίλοφος: Γαλήνης- ΚΑΠΗ 

2. Τρίλοφος: Γκουστίλη- Αγ. Αθανασίου 

3. Τρίλοφος: Αναγνώστου- Τσιλιά 

4. Τρίλοφος: Ψαρών 

5. Πλαγιάρι: ∆ωδώνης 

6. Πλαγιάρι: Ξενοφώντος 

7. Καρδία: Καρατάσου- Νίκης 

8. Κ. Σχολάρι: Εξοχής 

9. Κ. Σχολάρι: Όχι- Πευκάκια 

10. Ν. Ρύσιο: Βέλκου 

11. Ταγαράδες: Κύπρου 

12. Ταγαράδες: Πλατεία 

13. Ν. Ραιδεστό: Ανέµη 

14. Ν. Ραιδεστός: Πολυτεχνείου- Καβάφη 

15. Ν. Ραιδεστός: Σπύρου Λούη 

16. Ν. Ραιδεστός: Βάγιας Σταµατίου 

17. Ν. Ραιδεστός: Λεµονάκι 

18. Αγ. Παρασκευή: Πλατεία 

19. Θέρµη: Πόντου- ∆ηµοκρίτου 

20. Θέρµη: Τζαµί 

21. Θέρµη: Φράγµα 

22. Θέρµη: Άλσος- Τράπεζα 

23. Θέρµη: Πέτρουλα 

 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω θα επιτευχθεί αφενός η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις της 3ης Επιτροπής Ελέγχου παιδικών χαρών, κατόπιν της εισαγγελικής 

παραγγελίας για ελέγχους σε  παιδικές χαρές Ν. Θεσσαλονίκης και αφετέρου η σταδιακή, 

πλήρης συµµόρφωση µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, προκειµένου να επιτευχθεί η 

επαναλειτουργία των παιδικών χαρών  του ∆ήµου. 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν επειδή η όλη διαδικασία, από τη σύνταξη µελετών για το 

σύνολο των παιδικών χαρών, έως την υλοποίηση των έργων, θα είναι ιδιαιτέρως 

χρονοβόρα, λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό, τη διασπορά των θέσεων των 

παιδικών χαρών και την αναγκαιότητα ιεράρχησης των ενεργειών µας, καλείται το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την άµεση διακοπή λειτουργίας όλων των 

παιδικών χαρών, καθώς και την εναρµόνιση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τα εξής: 

1. Την άµεση επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης βινυλίου, πάνω στις υφιστάµενες 

πινακίδες, που πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε κάθε παιδική χαρά, που θα πληροφορεί 

εκ νέου περί της διακοπής της λειτουργίας της παιδικής χαράς, σε εφαρµογή της 

εντολής της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 

Α16/17201 κατεπείγουσας παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 

για ελέγχους παιδικών χαρών Ν. Θεσσαλονίκης. 

2. Την άµεση σφράγιση µε λουκέτο των θυρών εισόδου, όσων παιδικών χαρών διαθέτουν 

περίφραξη. 

3. Για τα Νηπιαγωγεία, την άµεση, προσωρινή περιτύλιξη όλων των παιχνιδιών µε 

πλέγµα σήµανσης, ώστε να µην είναι προσβάσιµα. 

4. Τη σύσταση τριµελούς Επιτροπής, που θα παρευρίσκεται κατά τη διενέργεια των 

πράξεων των εδαφίων 2 και 3. 
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5. Την άµεση εκπόνηση µελέτης και ανάθεση προµήθειας ελαστικού τάπητα ασφαλείας, 

για την επίστρωση της επιφάνειας πέριξ των παιχνιδιών στις αυλές των Νηπιαγωγείων. 

6. Την άµεση εκπόνηση µελέτης για την ανάθεση σε πιστοποιηµένο συνεργείο της 

εργασίας αποξήλωσης και αποθήκευσης των παιχνιδιών, που βρίσκονται σε παιδικές 

χαρές οι οποίες δεν έχουν περίφραξη. Θα εξαιρεθούν όσα παιχνίδια υποδείξει η ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ότι τοποθετήθηκαν πρόσφατα, συνεχίζουν να είναι σε καλή 

κατάσταση και είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, για τα οποία η 

µελέτη θα περιγράφει τον τρόπο περιτύλιξης, ώστε να µην είναι προσβάσιµα. 

7. Την άµεση, ταυτόχρονη εκπόνηση τριών µελετών και ταυτόχρονη ανάθεση των 

αντίστοιχων έργων ανακατασκευής Παιδικών Χαρών, στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες, 

όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ε’. 

8. Τη σταδιακή εκπόνηση µελετών και την ανάθεση έργου για ανακατασκευή των 

υπόλοιπων υφιστάµενων παιδικών χαρών (που περιγράφονται στην παράγραφο ΣΤ’) ή 

κατασκευή νέων παιδικών χαρών, µετά από ιεράρχηση των αναγκών και σύµφωνα µε 

τις σχετικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Απόστολο Τσολάκη, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα αναφέρθηκε στις µέχρι 
σήµερα προσπάθειες του ∆ήµου για προσαρµογή της λειτουργίας των παιδικών χαρών στις 
προδιαγραφές του Υπουργείου. Συγκεκριµένα, ο Αντιδήµαρχος είπε ότι έγινε λεπτοµερής 
καταγραφή της ταυτότητας, δηλαδή των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε 
παιδικής χαράς, καταργήθηκαν 10 παιδικές χαρές και αποµακρύνθηκαν όλα τα επικίνδυνα 
παιχνίδια από όλες τις παιδικές χαρές. Σήµερα, κάτω από την πίεση των εποπτευουσών 
Αρχών, ο ∆ήµος καλείται να διακόψει τη λειτουργία όλων των παιδικών χαρών, πράγµα που 
θα δηµιουργήσει τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα, στις οικογένειες των παιδιών που βρίσκουν 
µία ψυχαγωγική και παιδαγωγική διέξοδο στους χώρους των παιδικών χαρών. Συνεχίζοντας 
ο Αντιδήµαρχος είπε ότι οι παιδικές χαρές του ∆ήµου διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα, κάποιες διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
πιστοποίηση µε µικρές παρεµβάσεις, κάποιες άλλες έχουν πιστοποιηµένα παιχνίδια, αλλά 
απαιτούν µεγαλύτερης έκτασης παρεµβάσεις και κάποιες άλλες έχουν προβλήµατα και 
απαιτείται µελέτη και µεγαλύτερης κλίµακας έργο για να µπορούν να πιστοποιηθούν. Τέλος, 
για κάποιες κρίνεται τεχνικά πολύ δύσκολο να πιστοποιηθούν. Ο Αντιδήµαρχος επισήµανε 
ότι πρέπει να πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τον τρόπο που θα χειριστεί 
ο ∆ήµος κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παιδικές χαρές των νηπιαγωγείων, που 
είναι περίπου 25, διαθέτουν πιστοποιηµένα παιχνίδια και για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
λειτουργίας τους θα απαιτηθεί µόνο τοποθέτηση δαπέδου απορρόφησης κρούσεων. Η 
επέµβαση αυτή µπορεί να γίνει µε µία ανάθεση προµήθειας, άµεσα. Ορισµένες από τις 
παιδικές χαρές (20 µε 25), έχουν κάποια προβλήµατα και απαιτούν µεγαλύτερης έκτασης 
επεµβάσεις για τις οποίες θα απαιτηθεί µελέτη και ανάθεση έργου από την Υπηρεσία και για 
τον λόγο αυτό η Υπηρεσία θα χρειαστεί ενίσχυση µε ένα τουλάχιστον άτοµο από άλλη 
∆ιεύθυνση του ∆ήµου. Αυτές οι παιδικές χαρές θα αποκτήσουν ασφαλές περιβάλλον 
λειτουργίας και θα υποβληθούν οι φάκελοι για την έκδοση του σήµατος της πιστοποίησης. Οι 
υπόλοιπες πρέπει να σταµατήσουν να λειτουργούν. Τελειώνοντας ο Αντιδήµαρχος ζήτησε 
την επιείκεια των ∆.Σ. σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επεµβάσεων, αφού 
είναι πολλές οι απαιτήσεις, η Υπηρεσία δεν διαθέτει επαρκές αριθµητικά προσωπικό και οι 
διαδικασίες είναι χρονοβόρες εξαιτίας της γραφειοκρατίας. 
 
Ο ∆ήµαρχος Θέρµης λαµβάνοντας τον λόγο είπε ότι έχει γίνει ήδη µία διαδικασία –
διαγωνισµός για την αποξήλωση των επικίνδυνων παιχνιδιών στις παιδικές χαρές του 
∆ήµου. Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης το 2014, που συµπλήρωσε και 
τροποποίησε προγενέστερη, υπάρχει µεγαλύτερη αυστηρότητα στην εφαρµογή της 
νοµοθεσίας, µε παραγγελίες των αρµοδίων οργάνων που απαιτούν την παύση λειτουργίας 
όσων παιδικών χαρών δεν είναι πιστοποιηµένες. Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι 
µία υπεύθυνη πολιτεία, όταν νοµοθετεί, πρέπει να εξασφαλίζει και τη δυνατότητα εφαρµογής 
των νόµων. Στην παρούσα περίπτωση εγείρονται τα εξής ζητήµατα: (α) απαιτείται χρόνος για 
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την υλοποίηση των παρεµβάσεων µε στόχο την τεχνική βελτίωση της λειτουργίας των 
παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της νοµοθεσίας, αλλά ο χρόνος αυτός δεν 
προσφέρεται λόγω της πίεσης που ασκείται από τις εποπτεύουσες Αρχές, (β) απαιτείται 
γενναία χρηµατοδότηση για προµήθειες, εργασίες και έργα, που ο ∆ήµος αδυνατεί να 
καλύψει. Ο ∆ήµαρχος υπενθύµισε ότι η πολιτεία, κατά την έκδοση των διατάξεων της 
νοµοθεσίας, είχε δεσµευτεί να χρηµατοδοτήσει µε κονδύλια από το Πράσινο Ταµείο τα έργα. 
∆υστυχώς δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις, (γ) τα πρώτα χρόνια εφαρµογής των διατάξεων της 
νοµοθεσίας δεν είχαν συγκροτηθεί Επιτροπές πιστοποίησης των παιδικών χαρών και, 
σήµερα, που έχουν συγκροτηθεί, δεν λειτουργούν. Αν, υποθετικά, ο ∆ήµος µας ήταν σήµερα 
έτοιµος να ζητήσει πιστοποίηση και έκδοση σήµατος για όλες τις παιδικές χαρές του, αυτό θα 
χρειαζόταν για την 3η Επιτροπή χρόνια και όχι µήνες. Ο ∆ήµαρχος τελειώνοντας είπε ότι µε 
βάση τις εντολές από τις εποπτεύουσες Αρχές, µε βάση το δηµόσιο συµφέρον που απαιτεί τη 
διατήρηση όσων επενδύσεων έκανε ο ∆ήµος για τις εγκαταστάσεις σε όλες τις παιδικές 
χαρές, αλλά και µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον, θεωρεί ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να 
κλείσει όλες τις παιδικές χαρές. 
 
Ο ∆.Σ. Απόστολος Πράτανος, επικεφαλής παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου 
Θέρµης», δήλωσε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου, ενώ 
για το οικονοµικό σκέλος εφαρµογής θα πρέπει να γίνει εντονότερη η διεκδίκηση της 
απαιτούµενης χρηµατοδότησης και ίσως θα µπορούσαν να εξασφαλιστούν κονδύλια από 
έργα που έχουν δηµοπρατηθεί όπως οι ασφαλτοστρώσεις και η έκπτωση που έχει δοθεί είναι 
µεγάλη ώστε να επιτρέπει τη χρήση του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά του 
προϋπολογισµού του έργου. Τέλος να ζητηθεί παράταση εφαρµογής της νοµοθεσίας για δύο 
έτη ώστε να εξασφαλιστεί χρονικά η υλοποίηση των έργων για την πιστοποίηση των 
παιδικών χαρών.  
 
Ο ∆.Σ. Θεοφάνης Καρκατζούνης, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θέρµης», 
επισήµανε ότι η ύπαρξη και λειτουργία των παιδικών χαρών αποτελεί βασική και καθηµερινή 
ανάγκη των πολιτών και δεν θα έπρεπε να τίθεται υπό συζήτηση. Από τη µια έχουµε τη 
θεσµοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών που ασφαλώς πρέπει να τηρηθούν, ταυτόχρονα, 
όµως δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους όπως οι πόροι, η διαδικασία 
κ.λπ. Η ευθύνη στη διοίκηση είναι ότι η χρηµατοδότηση για την πιστοποίησή τους δεν έχει 
αποτελέσει µέχρι τώρα βασικό ζήτηµα και υπόθεση της κοινωνίας ώστε να υπάρχει 
εντονότερη η διεκδίκησή της. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρότεινε στο αποφασιστικό µέρος της 
απόφασης: (α) να διατυπωθεί η βούληση για τη διεκδίκηση έκτακτης χρηµατοδότησης για την 
ολοκλήρωση των επεµβάσεων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, (β) το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να ζητήσει συνάντηση µε όλους τους βουλευτές της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
για να τους ενηµερώσει για τη διεκδίκηση των χρηµάτων, (γ) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
δεσµευτεί ότι θα τεθεί εκ νέου  στα όργανα της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας το ζήτηµα 
αυτό, (δ) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καλέσει τους πολίτες να στρατευθούν µαζί του µε 
κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των πόρων και (ε) Να ζητηθεί παράταση εφαρµογής των 
υπουργικών αποφάσεων µε τις προδιαγραφές. 
 
Ο ∆.Σ. ∆ηµήτριος Βλαχοµήτρος, επικεφαλής της παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και 
Ανατροπής», είπε ότι στην εισήγηση δεν τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράµµατα για την 
υλοποίηση των ενεργειών και θεωρεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα άµεσα µε πόρους 
του ∆ήµου παράλληλα µε τη διεκδίκηση της χρηµατοδότησης, Τέλος πρότεινε να 
δηµιουργηθούν δύο νέες παιδικές χαρές µία στα Βασιλικά και µία στην επέκταση της Θέρµης. 
 
Ο ∆.Σ. κ. ∆ηµήτριος Σφονδύλας είπε ότι κατά την άποψή του δεν είναι δυνατόν να κλείσουν 
οι παιδικές χαρές του ∆ήµου και ότι πρέπει να εξευρεθεί χρηµατοδότηση για την υλοποίηση 
των απαιτούµενων επεµβάσεων, διότι σε διαφορετική περίπτωση το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης που προτείνεται δεν θα µπορέσει να τηρηθεί. 
 
Η ∆.Σ. κ. Άννα Μίχου παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο είπε ότι είναι υπέρ των πολύ 
αυστηρών προδιαγραφών, αρκεί να µην ακυρώνουν τη δυνατότητα λειτουργίας των παιδικών 
χαρών, αφού σε διαφορετική περίπτωση εξωθούνται τα παιδιά σε κλειστούς παιδότοπους, 
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µεταβάλλοντας το είδος και την ποιότητα του παιχνιδιού, ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί και 
το γεγονός ότι κάποιες οικογένειες δεν µπορούν να επωµιστούν αυτό το κόστος. Κατά την 
άποψή της οι παιδικές χαρές πρέπει να µείνουν ανοιχτές και η ΚΕ∆Ε πρέπει να κάνει 
συγκεκριµένη πρόταση προς την πολιτεία για αλλαγή των προδιαγραφών ως προς τη 
διαδικασία υλοποίησής τους, προκειµένου οι ∆ήµοι να βγουν από το αδιέξοδο. Τέλος, η κ. 
Μίχου είπε ότι συµφωνεί µε τη διεκδίκηση των οικονοµικών πόρων. 
 
Κλείνοντας τη συζήτηση ο ∆ήµαρχος τόνισε την υπεύθυνη στάση όλων των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων απέναντι στο θέµα. Επανέλαβε ότι σε καµία περίπτωση δεν επιθυµεί να 
υπάρχουν ακατάλληλα παιχνίδια στις παιδικές χαρές που θα παραµείνουν σε λειτουργία 
µέχρι να ολοκληρωθούν οι επεµβάσεις. Θεωρεί ότι είναι πολύ φιλόδοξος ο προγραµµατισµός 
για ολοκλήρωση των επεµβάσεων εντός του 2017, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης χρηµάτων, 
αφού το έργο εκτιµάται ότι θα αγγίξει το 1.000.000 ευρώ. Επίσης, ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι 
το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε οι Επιτροπές πιστοποίησης να αποτελούνται 
από µέλη που είναι στην περιοχή, ώστε να µην δηµιουργούνται καθυστερήσεις στη σύσταση 
και λειτουργία τους. Τελειώνοντας ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
υπεύθυνη στάση του, µε βάση το κοινωνικό συµφέρον και τις ανάγκες των πολιτών. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Μετά τη διαλογική συζήτηση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη µε 
αριθ. πρωτ. 33525/30.9.2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
την µε αριθ. 299/2015 απόφαση του ∆.Σ., τη µε αριθ. 28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18.5.2009), την εγκύκλιο 15/17602/22.5.2015 του ΥΠΕΣ∆∆Α, το µε αριθ. πρωτ. 
333πρ/30.6.2016 έγγραφο του ΙΕ’ Προανακριτικού Τµήµατος Πταισµατοδικείου 
Θεσσαλονίκης, την µε αριθ. πρωτ. 20/15.7.2016 (26513/28.7.2016 ∆.Θ.) επείγουσα, 
έγγραφη εντολή της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, τη µε αριθ. Α16/17201 
κατεπείγουσα παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το µε αριθ. 
πρωτ. σχετ. 28595/23.8.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία 

 
 
1. Να διακόψει τη λειτουργία όσων παιδικών χαρών η προσαρµογή στις απαιτήσεις των 

θεσµοθετηµένων τεχνικών προδιαγραφών είναι αδύνατη ή πολύ δύσκολη, σε συνέχεια 
των ενεργειών του ∆ήµου το τελευταίο χρονικό διάστηµα για την ασφαλή λειτουργία 
των παιδικών χαρών µε την κατάργηση 10 από αυτές και την αποµάκρυνση όλων των 
ακατάλληλων παιχνιδιών µετά από σχετική µελέτη φορέα πιστοποίησης. Τα µέτρα 
διακοπής της λειτουργίας είναι αυτά που προτείνει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 

2. Να αποµακρύνει όσα παιχνίδια θεωρούνται εκ νέου ακατάλληλα σε όλες τις λοιπές 
παιδικές χαρές. 

3. Να συντηρήσει άµεσα όσα παιχνίδια απαιτούν συντήρηση. 
4. Να ζητήσει από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου: 

α. Να προωθήσει τη µελέτη και ανάθεση προµήθειας δαπέδου απορρόφησης 
κρούσεων για να τοποθετηθεί σε όσες παιδικές χαρές των νηπιαγωγείων 
απαιτείται, προκειµένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής λειτουργία τους, 
δεδοµένου ότι το σύνολο των παιχνιδιών σ’ αυτές είναι πιστοποιηµένο και σε 
καλή κατάσταση. 

β. Να συντάξει άµεσα µελέτη για όσες παιδικές χαρές επιδέχονται προσαρµογή στις 
απαιτήσεις των θεσµοθετηµένων τεχνικών προδιαγραφών, προκειµένου να 
προσδιοριστούν οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την πιστοποίησή τους. Να 
αναθέσει το έργο των επεµβάσεων και να υποβάλει αρµοδίως τους φακέλους για 
την πιστοποίηση αυτών των παιδικών χαρών. 
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5. Να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναµικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
µε έναν τουλάχιστον επιπλέον µηχανικό για την υλοποίηση των κατεπειγουσών 
αναγκών εκπόνησης µελέτης και εκτέλεσης προµήθειας, εργασιών και έργων. 

6. Να διεκδικήσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο από την πολιτεία: 
α. τροποποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης και επιµήκυνση του 

χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής των τεχνικών προδιαγραφών στις παιδικές 
χαρές, και 

β. έκτακτη χρηµατοδότηση µε σκοπό την ολοκλήρωση των επεµβάσεων για την 
πιστοποίηση των παιδικών χαρών, 

µε: 
i. έγγραφη ενηµέρωση όλων των Βουλευτών της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

προκειµένου να προωθηθούν τα παραπάνω αιτήµατα 
ii. προώθηση των αιτηµάτων προς τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και 
iii. κινητοποιήσεις µε τη συµµετοχή των πολιτών, ανάλογα µε την εξέλιξη του 

θέµατος. 
 

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καθώς δεν τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράµµατα για 
την υλοποίηση των ενεργειών. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες προθεσµίες 
υλοποίησης κάθε ενέργειας, ειδάλλως δεν παίρνει καµία ευθύνη. Θεωρεί ότι πρέπει να 
υλοποιηθούν τα έργα άµεσα µε πόρους του ∆ήµου παράλληλα µε τη διεκδίκηση της 
χρηµατοδότησης ενώ θα πρέπει  να δηµιουργηθούν δύο νέες παιδικές χαρές µία στα 
Βασιλικά και µία στην επέκταση της Θέρµης,  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 379/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

                   ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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