
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 17η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 214η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:10365 
 

<< Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Τµήµατος Τεχνικών Έργων του 
∆ήµου µε θέµα: ΄΄ Αποτελέσµατα Ελέγχου Παιδικών Χαρών και λήψη µέτρων ΄΄  >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης    
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος  
 
 
1/. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     11/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
2/. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   12/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
3/. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                 13/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       
4/. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              14/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
5/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                     15/.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                         
6/. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                  16/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
7/. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                17/. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       
8/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ 
9/. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10/. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         
  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, , ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ,  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
, ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ. 
 
 Σύµφωνα µε την 9461/10-09-2014   έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της 17ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 16.09.2014   ηµέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 µ.µ.  
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε 
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου  θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 
3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 28ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας  
∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία ζήτησε ενηµέρωση για  το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την υποβάθµιση των Σχολείων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου.  
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος στην 
συνέχεια ζήτησε ενηµέρωση για την υποβάθµιση των Σχολείων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και 
ζήτησε το θέµα αυτό να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
ΘΕΜΑ : 28ο    
 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος  το  28ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την 
εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων  κ. Κοπατσάρη ∆ήµου µε θέµα : << 
Αποτελέσµατα ελέγχου παιδικών χαρών και λήψη µέτρων >> στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Σας κοινοποιούµε προς ενηµέρωση το υπ΄αριθµ. 13/29-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Επιτροπή Ελέγχου παιδικών χαρών Ν. Μαγνησίας 
σύµφωνα µε το οποίο καµία παιδική χαρά του ∆ήµου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε αν λάβει το 
απαιτούµενο πιστοποιητικό καταλληλότητας . 
Κατόπι των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι : 
Α) Ενηµέρωση των αρµόδιων Τοπικών Κοινοτήτων  
Β) Απαγόρευση εισόδου στις παιδικές χαρές µε την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης  
Γ) Αντικατάσταση ή επισκευή των εξαρτηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη 
∆) Εξασφάλιση προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ 
Και ότι άλλο απαιτείται σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΣ 28492/11.05.2009 ( ΦΕΚ 931/18.05.200 
τεύχος Β΄<< Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και 
την 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 >> . 

Ο αρµόδιος υπάλληλος  
 
Ο κ. ∆ήµαρχος ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε τον έλεγχο , ποιοι τον πραγµατοποίησαν και σε ποιες 
παιδικές χαρές. 
 
Στο σηµείο αυτό ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος ανέφερε τα παρακάτω: 
Μετά το ατύχηµα στην Αθήνα άρχισαν να γίνονται έλεγχοι στις παιδικές χαρές . Όλες οι παιδικές χαρές 
χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν. Στον ∆ήµο µας κάποιες από τις παιδικές 
χαρές ανήκουν στις εκκλησίες . Σύµφωνα µε το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρέπει να 
ενεργήσουµε άµεσα. Με τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τον εκάστοτε Πρόεδρο 
να γίνει σε κάθε Κοινότητα καταγραφή των προβληµάτων , να αποµακρυνθούν άµεσα τα επικίνδυνα 
σηµεία και να γίνει σήµανση επικινδυνότητας.  
 
Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα παρακάτω: 
Αν µια παιδική χαρά  διαπιστωθεί ότι λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας λειτουργίας  τότε 
πρέπει να κλείσει .  
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το πρόβληµα βρίσκεται στα προαύλια των σχολείων εκεί όπου συνωστίζονται πολλά παιδιά. Να 
ενηµερωθούν άµεσα οι ∆ιευθυντές των σχολείων. Να δούµε τι λένε οι προδιαγραφές καταλληλότητας 
λειτουργίας . Να µπει προσωρινά έστω , µια πινακίδα για προσοχή στις παιδικές χαρές. Προτείνω το 
έγγραφο αυτό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συνοδευόµενο από οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ,να πάει στο ΥΠΕΣ και να ζητήσουµε επιχορήγηση για τις παιδικές χαρές ( µέσω ΕΣΠΑ 
κ.λ.π. )   
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος ανέφερε τα παρακάτω: 
Πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε στο θέµα των παιδικών χαρών . Πρέπει να είναι ασφαλείς όπως και τα 
προαύλια των σχολείων  πρέπει να είναι ασφαλή. Να κοιτάξουµε πρώτα την ασφάλεια των παιδιών , τα 
οποία όµως πρέπει και να παίζουν. Να δούµε πότε θα είναι έτοιµες οι παιδικές χαρές για να 
ξαναλειτουργήσουν για τα παιδιά.  
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Καµπούρης Νικόλαος ανέφερε τα παρακάτω: 
Μια ταµπέλα δεν πρόκειται να σταµατήσει τα παιδιά από το να χρησιµοποιούν τις παιδικές χαρές. Να 
γίνει καταγραφή από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο , των προβληµάτων των παιδικών χαρών. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος ανέφερε παρακάτω: 
Καλούµαστε σήµερα να λάβουµε απόφαση για τις παιδικές χαρές. Για τον αν θα τις κλείσουµε ή όχι. 
Πώς θα κλείσουµε τις παιδικές χαρές ; Πολλές δεν είναι καν περιφραγµένες . Θα υπάρξει αστυνόµευση 
του χώρου; Θα τις ξηλώσουµε ; Να δούµε το ενδεχόµενο να βρούµε χορηγούς για νέες παιδικές χαρές.  
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Αλτίνης Ανέστης ανέφερε τα παρακάτω: 
Θα προκύψουν θέµατα από την απαίτηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ. Σε κάποιες παιδικές  χαρές εκ 
των πραγµάτων δεν µπορεί να υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Προτείνω οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 
να κάνουν άµεση καταγραφή των προβληµάτων των παιδικών χαρών. Σε συνεργασία και µε κάποιο 
ειδικό και σταδιακά να δούµε τι µπορούµε να διορθώσουµε. Πιθανόν εκ των πραγµάτων να µην 
µπορούµε να πάρουµε πιστοποίηση . Να γίνει µια επιτροπή για να καταγράψει τα επικίνδυνα σηµεία.  
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος ανέφερε τα παρακάτω: 
Συµφωνώ µε την τοποθέτηση του κ. Αλτίνη. Πιστεύω ότι αν έµπαινε κάποιος εργολάβος θα µπορούσε 
να συµµαζέψει τις παιδικές χαρές. 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
Καταρχήν να µπουν σηµάνσεις ότι δεν είναι κατάλληλες οι παιδικές χαρές και όσο το δυνατό 
γρηγορότερα να γίνουν µελέτες , είτε µε χρηµατοδότηση του κράτους είτε  µε σπόνσορες. Να δούµε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές .  
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος στην συνέχεια ανέφερε τα παρακάτω: 
Προτείνω ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου να προχωρήσουν σε άµεση 
καταγραφή των προβληµάτων στις παιδικές χαρές . Πρέπει όµως σήµερα να πάρουµε µια απόφαση 
για την σήµανση και ταυτόχρονα να κάνουµε καταγραφή των παιδικών χαρών και των προβληµάτων 
τους και να γίνει άµεση αποµάκρυνση των επικίνδυνων πραγµάτων , τα οποία πρέπει να βγουν άµεσα 
και να έρθουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µια ολοκληρωµένη εισήγηση για το τι χρειάζεται η κάθε 
παιδική χαρά . Σε πρώτη φάση νοµίζω ότι πρέπει να γίνει η σήµανση και από εκεί και πέρα να 
προχωρήσουµε µε τα υπόλοιπα.  
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας  ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Προτείνω να γίνει καταγραφή των προβληµάτων και των επικίνδυνων σηµείων από τον υπάλληλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και να γίνει παρουσίασή τους σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τα  παρακάτω για την επίλυση του θέµατος: 
 
1/. Να τοποθετηθεί άµεσα κατάλληλη σήµανση για την απαγόρευση εισόδου σε όλες τις παιδικές χαρές 
του ∆ήµου . 
 
2/. Να ενηµερωθούν άµεσα όλοι οι Πρόεδροι της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων για την 
πληροφόρηση των δηµοτών . 
 
3/. Να ενηµερωθούν άµεσα οι ∆ιευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου για να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την απαγόρευση εισόδου στις παιδικές 
χαρές της αρµοδιότητας τους . 
 
4/. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος να προχωρήσει άµεσα στην καταγραφή των προβληµάτων και στην 
άµεση επίλυση αυτών . Επιπλέον να συνταχθεί σχετική µελέτη για όλες τις παιδικές χαρές του ∆ήµου 
για την επίλυση των προβληµάτων τους και για την λήψη του σχετικού Πιστοποιητικού Καταλληλότητας 
σύµφωνα µε τον Νόµο.  
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου να αποφασίσει 
επί του θέµατος  .  
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Υπέρ της πρότασης του κ. Προέδρου  ψήφισαν δεκαεπτά  ( 17 )    ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήτοι: 
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος , ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος , ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος , ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος ,  
Αλτίνης  Ανέστης , Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος ( µε την προϋπόθεση να γίνουν γρήγορα όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσουν άµεσα οι παιδικές χαρές ) , Βασταρδής Κων/νος ( µε την 
προϋπόθεση να γίνουν γρήγορα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσουν άµεσα οι παιδικές 
χαρές ), Καουνάς Βασίλειος ( µε την προϋπόθεση να γίνουν γρήγορα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
να λειτουργήσουν άµεσα οι παιδικές χαρές ), Ρεπανίδης Βασίλειος ( µε την προϋπόθεση να γίνουν 
γρήγορα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσουν άµεσα οι παιδικές χαρές ), Κουτσελίνης 
Προκόπιος ( µε την προϋπόθεση να γίνουν γρήγορα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να 
λειτουργήσουν άµεσα οι παιδικές χαρές ), Σαµαρά Μαρία ( µε την προϋπόθεση ότι θα δοθεί 
προτεραιότητα και θα ελεγχθούν πρώτα εκείνες οι  παιδικές χαρές που είναι πιο κατάλληλες και µε 
λιγότερα προβλήµατα , έτσι ώστε να ξεκινήσουν το συντοµότερο δυνατόν να λειτουργούν οι παιδικές 
χαρές ) , Μπρίζης Θεόδωρος ( µε την τοποθέτηση   της επικεφαλής κ. Σαµαρά Μαρίας , διαφωνώντας 
ως προς την  σήµανση ) , Κατσιφός Απόστολος ( µε την παρατήρηση της επικεφαλής κ. Σαµαρά 
Μαρίας) , Λάσκος Κων/νος, ( µε την παρατήρηση της επικεφαλής κ. Σαµαρά Μαρίας)  Καµπούρης 
Νικόλαος ( µε την παρατήρηση της επικεφαλής κ. Σαµαρά Μαρίας). 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος καταψηφίζει την παρούσα απόφαση 
και δηλώνει τα παρακάτω: 
 
Καταψηφίζω την πρόταση γιατί το έγγραφο το οποίο ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ελλιπές , δεν 
αναφέρει σε ποιες παιδικές χαρές έγινε ο έλεγχος και τι ελλείψεις παρατηρήθηκαν. Γνώµη µας είναι ότι 
κινείται στην λογική να κλείσουν ελεύθεροι χώροι άθλησης και παιχνιδιού για τα παιδιά . Προτείνουµε ο 
αρµόδιος υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος να εντοπίσουν 
τα προβλήµατα και τις ελλείψεις στις παιδικές χαρές και να τα παρουσιάσουν σε επόµενη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .  
Ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος δήλωσε ότι συµφωνεί 
µε τον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας και για τους ίδιους λόγους καταψηφίζει την παρούσα 
απόφαση. 
 
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 

• την εισήγηση  του Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου  

• το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Επιτροπή 
Ελέγχου παιδικών χαρών Ν. Μαγνησίας 

• την πρόταση του κ. Προέδρου  

• τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
 
1/. Να τοποθετηθεί άµεσα κατάλληλη σήµανση για την απαγόρευση εισόδου σε όλες τις 
παιδικές χαρές του ∆ήµου . 
 
2/. Να ενηµερωθούν άµεσα όλοι οι Πρόεδροι της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων για 
την πληροφόρηση των δηµοτών . 
 
3/. Να ενηµερωθούν άµεσα οι ∆ιευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου για να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την απαγόρευση εισόδου στις 
παιδικές χαρές της αρµοδιότητας τους . 
 
4/. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος να προχωρήσει άµεσα στην καταγραφή των προβληµάτων 
και στην άµεση επίλυση αυτών . Επιπλέον να συνταχθεί σχετική µελέτη για όλες τις παιδικές 
χαρές του ∆ήµου για την επίλυση των προβληµάτων τους  και για την λήψη του σχετικού 
Πιστοποιητικού Καταλληλότητας σύµφωνα µε τον Νόµο.  
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Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος καταψηφίζει 
την παρούσα απόφαση και δηλώνει τα παρακάτω: 
Καταψηφίζω την πρόταση γιατί το έγγραφο το οποίο ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ελλιπές , δεν 
αναφέρει σε ποιες παιδικές χαρές έγινε ο έλεγχος και τι ελλείψεις παρατηρήθηκαν. Γνώµη µας είναι ότι 
κινείται στην λογική να κλείσουν ελεύθεροι χώροι άθλησης και παιχνιδιού για τα παιδιά . Προτείνουµε ο 
αρµόδιος υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος να εντοπίσουν 
τα προβλήµατα και τις ελλείψεις στις παιδικές χαρές και να τα παρουσιάσουν σε επόµενη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .  
 
Ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος δήλωσε ότι συµφωνεί 
µε τον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας και για τους ίδιους λόγους καταψηφίζει την παρούσα 
απόφαση. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Ευαγγέλου Νικόλαος αποχώρησε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και πριν την ονοµαστική ψηφοφορία. 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  214/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 17.09.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                      ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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