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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 285/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 285 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10/10-6-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:  17292/08-07-2014   

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Επί αριθµ. πρωτ. 21901/29-5-2014 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών µε 
θέµα “Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών”. 
ην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αναστασίου Απόστολος  13) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς  16) Ντελής Ιωάννης 4) Καραγιάννης Νικόλαος 

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωτούλας Φίλιππος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Χλαπάνας Ηλίας 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Βερίλλης ∆οµήνικος 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα   22) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Παπαγεωργίου Σταύρος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση επί αριθµ. πρωτ. 
21901/29-5-2014 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα “Πιστοποίηση λειτουργίας 
παιδικών χαρών”  και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.Το αρ. πρωτ. 10423/102121/30-5-2014 έγγραφο Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Θεσσαλίας   
Στερεάς Ελλάδας Γενική ∆/νση Εσωτ. Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & 
Ν.Π Λάρισας, το οποίο  αναφέρει ότι στο ΦΕΚ 1289/Β'/21-5-2014 δηµοσιεύτηκε η υπ΄ 
αριθµ.18239/5-5-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία τροποποιείται το 
πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 12 της αριθµ.28492/11-5-2009 (ΦΕΚ  931/Β΄/2009) 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και θεσπίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία για την 
προσαρµογή των παιδικών χαρών στην ισχύουσα νοµοθεσία η 30-6-2014. 
 
2.Το αρ. πρωτ. 21901/29-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. ∆/νση Τοπικής 
Αυτ/σης ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ το 
οποίο έχει ως εξής: 
 “ Όπως ήδη γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να εξασφαλίσει συνθήκες 
ασφάλειας στους χώρους παιδικών χαρών, έχει εκδώσει την αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ  Β΄931) 
Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 48165/2009 και 15693/2013 όµοιες. 
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για 
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήµων, η διαδικασία 
πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και τα αρµόδια όργανα ελέγχου. Προβλέφθηκε 
επίσης µεταβατικό διάστηµα προκειµένου οι πρωτοβάθµιοι οργανισµοί της χώρας, οι οποίοι 
και έχουν την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών, να προσαρµόσουν τις 
παιδικές χαρές της χωρικής αρµοδιότητας στις τιθέµενες προδιαγραφές. 
    Με την αρ. 18239/05-05-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1289) νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
την οποία έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου,  
το µεταβατικό αυτό στάδιο προσαρµογής των παιδικών χαρών λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. 
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, οι δήµοι οφείλουν να προχωρήσουν στις απαιτούµενες 
παρεµβάσεις προκειµένου οι υφιστάµενες παιδικές χαρές να προσαρµοστούν στις τιθέµενες 
προδιαγραφές και να προµηθευτούν το ειδικό σύστηµα πιστοποίησης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9 της αρ. 28492/2009 απόφασης. ∆εδοµένου δε, ότι οι παρεµβάσεις 
αυτές κρίνονται αναγκαίες αφού άπτονται της ασφάλειας των παιδιών χρηστών των 
παιδικών χαρών, τα οικεία δηµοτικά συµβούλια µπορούν να αποφασίζουν για την 
πραγµατοποίηση δαπανών κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 65, παρ.5  του 
ν.3852/2010, καθώς  προφανώς στη συγκεκριµένη περίπτωση υπερτερεί το δηµόσιο 
συµφέρον, σε συνδυασµό µε την τροποποιητική απόφαση που θέτει καταληκτική 
ηµεροµηνία την 30-06-2014.” 
 
3. Την εισήγηση του ∆ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β.Ελευθερίου στην οποία αναφέρεται: 
«Μετά την καταγραφή που έχει πραγµατοποιηθεί από την υπηρεσία µας και µετά από 
ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών 
ν.Καρδίτσας, όλες οι παιδικές χαρές στα όρια του ∆ήµου θα πρέπει να πάψουν να 
λειτουργούν, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 28492/2009 (ΦΕΚ  Β΄931/2009) 
Υπουργικής Απόφασης. Ήδη η υπηρεσία µας έχει συντάξει µελέτες για την ένταξη της 
αναβάθµισης των παιδικών χαρών σε όλο το εύρος του ∆ήµου σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης. Τελικά, έχουν ενταχθεί δυο έργα, το έργο «Αναβάθµιση παιδικών χαρών 
στην πόλη της Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 570.000 € που εντάχθηκε στο Ε.Π. Θεσσαλίας 
2007-2013 και ήδη υλοποιείται, καθώς και το έργο «Αναβάθµιση παιδικών χαρών στις Τ.Κ. 
των ∆.Ε. Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης, Ιτάµου» προϋπολογισµού 368.000 € που 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα «LEADER» και θα δηµοπρατηθεί στο επόµενο διάστηµα. 
Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η µελέτη για την αναβάθµιση της παιδικής χαράς του 
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Παυσιλύπου για την άµεση δηµοπράτηση του αντίστοιχου έργου. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία των υφιστάµενων παιδικών χαρών και θα να ληφθεί µια 
σειρά µέτρων. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για 
την αναστολή της λειτουργίας των παιδικών χαρών, να απαγορευθεί η είσοδος σε αυτές 
όπου υπάρχει επαρκής περίφραξη και να τεθούν σταδιακά εκτός λειτουργίας». 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
                                                 Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Την αναστολή της λειτουργίας του συνόλου των παιδικών χαρών στο ∆ήµο Καρδίτσας 
εφόσον αυτές δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης 28492/2009 (ΦΕΚ  
Β΄931/2009). 

 
2. Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την αναστολή λειτουργίας των παιδικών χαρών. 
 
3. Την πραγµατοποίηση δαπανών κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 65, παρ.5  του 

ν.3852/2010, καθώς  προφανώς στη συγκεκριµένη περίπτωση υπερτερεί το δηµόσιο 
συµφέρον, σε συνδυασµό µε την τροποποιητική απόφαση που θέτει καταληκτική 
ηµεροµηνία,  για την προσαρµογή των παιδικών χαρών, την 30-6-2014 
 
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαγεωργίου λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.    
 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 285/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


