ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.20166/10-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου η
οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω
παρόντες:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης ΄Αγγελος (Πρόεδρος)
2.-Γαραμπέρας Παντελής (Μέλος)
3-Τσακμακίδης Κοσμάς (Μέλος)
4.-Αναστασιάδης Ηλίας (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2.-Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα (Μέλος)
3.-Παυλίδης Πέτρος (Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ. Απόφ:

62/2015

θΕΜΑ: Παιδικές Χαρές του Δήμου
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την εγκύκλιο
44/30681/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η αριθμ.
28492/2009 απόφαση του ΥΠΕΣ, και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για
την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων.
Υστερα από την αριθ.41/2014 εισηγητική απόφαση της ΕΠΖ λήφθηκε η αριθ. 205/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία

αποφασίστηκε

να γίνουν όλες οι απαραίτητες

ενέργειες με σκοπό την νομιμοποίηση των υφιστάμενων παιδικών Χαρών του Δήμου Προσοτσάνης και
πιο συγκεκριμένα:
1.- Την άμεση αποξήλωση - απομάκρυνση από τους χώρους των παιδικών

χαρών του

ακατάλληλου εξοπλισμού που δεν διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή
εισαγωγέα με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της αριθ.28492/09 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα (αφορά τα εντελώς κατεστραμμένα όργανα τα οποία δεν επιδέχονται επισκευές και
παρεμβάσεις)

2.-Τη διακοπή λειτουργίας των

χώρων ως παιδικές χαρές, λόγω έλλειψης αποδεικτικών

στοιχείων για την κυριότητα των ακινήτων (είναι κατασκευασμένες σε χώρους που δεν προορίζονταν
για παιδική χαρά αλλά για άλλη χρήση)
3.-Τη

σταδιακή

επανέναρξη

της

λειτουργίας

ορισμένων

παιδικών

χαρών

εφόσον

πραγματοποιηθούν σε κάθε μία οι απαιτούμενες παρεμβάσεις –βελτιώσεις για τη συμμόρφωσή τους
με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται από την κείμενη
νομοθεσία και μετά την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας της παιδικής χαράς και ύστερα από
εξασφάλιση απαιτούμενων πιστώσεων.
4.-Την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, σε όσες παιδικές χαρές δεν πραγματοποιηθεί
άμεσα η αποξήλωση των οργάνων, ώστε να ενημερώνονται οι γονείς και τα παιδιά που τις
επισκέπτονται για την επικινδυνότητα τους
Στη συνέχεια υπογράφηκε η αριθ.10383/29-6-2015 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της
εταιρίας Eurocert με την οποία ανατέθηκε στην εταιρία η πραγματοποίηση ελέγχων εργασιών στην η
οποία συνέταξε τις εκθέσεις των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις παιδικές χαρές του
Δήμου και τις οποίες υπέβαλε στο Δήμο στις 27-11-2015
Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προσκομίζει το αριθ.19398/30-112015 υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη την σχετική αλληλογραφία, σας επισυνάπτουμε τις εκθέσεις των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν στις παιδικές χαρές του Δήμου Προσοτσάνης από την εταιρία Eurocert και
κατατέθηκαν στο Δήμο Προσοτσάνης στις 27-11-2015.
Οι ανωτέρω εκθέσεις αφορούν 25 παιδικές χαρές στις ακόλουθες Τοπικές Κοινότητες.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Θέση Παιδικής Χαράς
ΤΚ Πετρούσας (Πάρκο Μεταναστών)
ΤΚ Πετρούσας (Πλάτανος)
ΤΚ Πετρούσας (Μουριά)
ΤΚ Πετρούσας (ΟΤ. 48 αρ. οικ.855)
ΔΚ Προσοτσάνης (Πάρκο Μακεδονίας)
ΔΚ Προσοτσάνης Πάρκο (Μ. Αλέξανδρου)
ΤΚ Κοκκινογείων
ΤΚ Γραμμένης
ΤΚ Χαριτωμένης
ΤΚ Πανοράματος
ΤΚ Μικρόπολης
ΤΚ Χαριτωμένης
ΤΚ Μικροκάμπου
ΤΚ Μεγαλοκάμπου (ΟΤ 23 αρ. οικ.108) πλατεία
ΤΚ Μεγαλοκάμπου (ΟΤ 30 αρ. οικ.150)
ΤΚ Σιταγρών
ΤΚ Φωτολίβους (Συνοικισμός)
ΤΚ Φωτολίβους (Τσιφλίκι)
ΤΚ Φωτολίβους (Λαζοχώρι)
ΤΚ Αργυρούπολης

21
22
23
24
25

ΤΚ Περιχώρας (πλησίον αναψυκτηρίου ΟΤ 23 αρ. οικ.137)
ΤΚ Περιχώρας (ΟΤ 19 αρ. οικ.107)
ΤΚ Καλλιθέας
ΤΚ Ανθοχωρίου
ΤΚ Μαυρολεύκης

Ο Εξοπλισμός των ανωτέρω παιδικών χαρών δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και
γι'αυτό θα πρέπει άμεσα τα όργανα να αποξηλωθούν.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν3852/2010 (Καλλικράτης) σύμφωνα με το οποίο "Η επιτροπή
ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη
χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την
άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες"
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να μπορέσουν να
δρομολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την αποφυγή ενδεχόμενου ατυχήματος στις υφιστάμενες παιδικές
χαρές του Δ.Προσοτσάνης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική
απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο
θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη

•

την εγκύκλιο 44/30681/7-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

η αριθμ. 28492/2009 απόφαση του ΥΠΕΣ

•

τις εκθέσεις ελέγχων των παιδικών χαρών από την εταιρία Eurocert

•

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία μελετήθηκαν όλες οι εκθέσεις της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την αποδοχή των εκθέσεων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις παιδικές χαρές
του Δήμου Προσοτσάνης από την εταιρία Eurocert, για την άμεση επιδιόρθωση όσων παιγχιδιών
προτείνεται και την αποξήλωση των υπολοίπων.
Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2015

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

