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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   49/2012 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 34110/7-6-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση. 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34267/8-6-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου έχει ως εξής:  
 
    
ΘΕΜΑ: «Εγκριση μελέτης με τίτλο “ Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου 
Καλαμάτας για Πιστοποίηση” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο 
χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 
2015” σε αντίστοιχο άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.» 
 
 Σας αποστέλλουμε προς έγκριση , την υπ’ αρ. 68/2012 μελέτη με τίτλο : 
“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ” με 
προϋπολογισμό 245.186,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να 
υποβληθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Αστική 
Αναζωογόνηση 2012 – 2015” σε αντίστοιχο άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 

                   Ο Δ/ΝΤΗΣ  
        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                         

                                                                                                                                                                      
Συν/να: Η υπ’ αρ.  68/2012 μελέτη 
 
 
Η τεχνική έκθεση της παραπάνω συνημμένης μελέτης έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σύμφωνα με την με αριθμό 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών οι Δήμοι οφείλουν να πιστοποιήσουν τις παιδικές χαρές τους σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην συγκεκριμένη απόφαση και στα πρότυπα ασφαλείας του 
ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους. 

Ο Δήμος Καλαμάτας στην προσπάθεια του για την προσαρμογή των παιδικών 
χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτήν την οικονομικοτεχνική μελέτη  
προϋπολογισμού 245.186,97€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός 
αυτός περιλαμβάνει όργανα, καθιστικά, καλαθάκια απορριμμάτων, φωτιστικά, βρύσες, 
στέγαστρα κλπ που θα προστεθούν σε ήδη υπάρχουσες παιδικές χαρές. 

Οι χώροι στους οποίους προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις είναι: Παιδική 
Χαρά Αναψυκτηρίου (2 χώροι), Παιδικές Χαρές στο Δημοτικό Πάρκο 
Σιδηροδρόμων (3 χώροι), Παιδική Χαρά Παραλίας, Παιδική Χαρά Ανατολικού 
Κέντρου, Παιδική Χαρά Αγίας Τριάδας και Παιδική Χαρά Αβραμόγιαννη. 
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Η επιλογή των χώρων έγινε με γεωγραφικά κριτήρια, έτσι ώστε να είναι 
κατανεμημένοι στο σύνολο της πόλης. Επίσης λάβαμε υπόψη μας τις απαιτούμενες 
παρεμβάσεις για την πιστοποίηση τους, δηλαδή επιλέχθηκαν παιδικές χαρές που είναι 
σε αρκετά καλή κατάσταση και μπορούν να πιστοποιηθούν με σχετικά μικρές 
παρεμβάσεις.     

 Οι παρεμβάσεις που γίνονται ανά χώρο είναι οι εξής: 
Παιδική Χαρά Αναψυκτηρίου: Διαμορφώνονται δυο χώροι ο ένας αποκλειστικά 

για νήπια και ο άλλος για παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Τοποθετούνται ελαστικά 
δάπεδα ασφαλείας και στους δυο χώρους και αντικαθίσταται όλα τα όργανα εκτός από 
την αναρρίχηση με τα σκοινιά. Τοποθετούνται καθιστικά, βρύσες, κάδοι 
απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από 
τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται ξύλινη περίφραξη από 
πασσάλους αγριοκαστανιάς περιμετρικά του κάθε χώρου. Δεν γίνονται παρεμβάσεις 
στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. (Οι προτεινόμενες 
παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 1).     

Βόρεια Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται 
καθιστικά, βρύση, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και 
στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται 
ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται 
προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή κατάσταση. Δεν 
γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. (Οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 2).        

Κεντρική Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται 
καθιστικά, βρύση, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και 
στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται 
ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται 
προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή κατάσταση.  Δεν 
γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. (Οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 3).         

Νότια Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται 
καθιστικά, βρύση, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και 
στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται 
ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς περιμετρικά του χώρου. Γίνεται 
βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση δυο νέων φωτιστικών μέσα στο 
χώρο της παιδικής χαράς γιατί μέχρι τώρα φωτιζόταν από τα διπλανά φωτιστικά. Δεν 
γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή κατάσταση. 
(Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 4).     

Παιδική Χαρά Παραλίας: 
Τοποθετούνται καθιστικά, βρύση, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων 

για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. 
Τέλος τοποθετείται μεταλλική περίφραξη περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται 
προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή κατάσταση.  Δεν 
γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. (Οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 5).         
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Παιδική Χαρά Ανατολικού Κέντρου: Θα τοποθετηθούν κάποια επιπλέον 
παιχνίδια για νήπια που θα αντικαταστήσουν το αεροπλάνο το οποίο είναι πολύ παλιό 
και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί επίσης θα αντικατασταθούν δυο παιχνίδια ελατηρίου 
γιατί είναι σε κακή κατάσταση. Τοποθετούνται καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι 
απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία 
από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται επιπλέον μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά του 
χώρου.  Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και 
επαρκής. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 6).      

Παιδική Χαρά Αγίας Τριάδας: 
Τοποθετούνται καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για 

ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. 
Γίνεται βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού  με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους 
υφιστάμενους στήλους. Δεν γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα 
όργανα είναι σε καλή κατάσταση. Τέλος τοποθετείται επιπλέον μεταλλικό πλέγμα 
περιμετρικά του χώρου. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 7).     

Παιδική Χαρά Αβραμόγιαννη: 
 Τοποθετούνται νέα όργανα γιατί τα υφιστάμενα είναι σε κακή κατάσταση. 

Τοποθετούνται καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για 
ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. 
Γίνεται βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού  με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους 
υφιστάμενους στύλους. Τέλος τοποθετείται επιπλέον μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά 
του χώρου. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 8). 

Οι περιφράξεις φαίνονται στα σχέδια 9 και 10.    
Σε όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση των χώρων, και θα αναφέρουν τα παρακάτω 
στοιχεία: 

-Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
-Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους -συνοδούς 

ατόμων με αναπηρία. 
-Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.    
-Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 
-Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
-Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων. 
-Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
-Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
Σε αυτές τις πινακίδες θα τοποθετηθεί μελλοντικά και το σήμα πιστοποίησης του 

χώρου. 
Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της μελέτης. Ο εξοπλισμός που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι όμοιος ή παρόμοιος με τα όσα αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή και ισοδύναμος με αυτά. Ο χώρος ασφαλείας που απαιτείται γύρω 
από κάθε όργανο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αναφερόμενο στις τεχνικές 
προδιαγραφές γιατί στην αντίθετη περίπτωση σε κάποιους από τους χώρους, που θα 
μπουν τα παιχνίδια, δεν θα καλύπτονται οι αποστάσεις ασφαλείας. 
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Η προμήθεια θα γίνει με Ανοιχτό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με 
έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος 

Όλα τα όργανα θα πρέπει αν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176. 

Με βάση την 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών: 
1. Πάνω σε κάθε όργανο πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη πινακίδα που θα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής 
και αριθμό σειράς παραγωγής, β) ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) μέγιστο 
αριθμό χρηστών και δ) αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 
1177 ή ισοδύναμα αυτών.   

2. Για κάθε όργανο θα πρέπει να παραδίδεται στο Δήμο εγχειρίδιο οδηγιών 
περιοδικής συντήρησης στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες για: α) τους 
απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επί 
μέρους εξαρτημάτων του, β) τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και γ) τη 
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων. 

Η τοποθέτηση των οργάνων, των δαπέδων, των περιφράξεων, των καθιστικών, 
των βρυσών, των στεγάστρων και των κάδων θα γίνεται από συνεργεία του αναδόχου 
σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και 
την σύνδεση των επιμέρους μερών του οργάνων. 

Η τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών για τη βελτίωση του 
ηλεκτροφωτισμού θα γίνει από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας με αυτεπιστασία. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους 
κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται δεν περνάει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ. 

 Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπουργική απόφαση 11389/23-03-1993). 
                                                                                         
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

Γιαννόπουλος Γιώργος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 
Χρονόπουλος Βασίλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 

Λυκουργιά Χριστίνα 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08/06/2012 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

Τζαμουράνης Βασίλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Χιουρέα Αικατερίνη 
Γεωπόνος 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχει ως εξής: 

 
Υπάρχει μία εντολή να πιστοποιηθούν όλες οι παιδικές χαρές που 
βρίσκονται στο Δήμο Καλαμάτας και με αφορμή αυτό το έγγραφο ο 

Δήμος Καλαμάτας δράττει της ευκαιρίας του ότι υπάρχει το ¨Πράσινο Ταμείο¨ και 
υπάρχει συγκεκριμένο Μέτρο για αναβάθμιση συγκεκριμένων παιδικών χαρών και 
πιστοποίηση αυτών. Και έγινε μία μελέτη από την αρμόδια Διεύθυνση την οποία θα 
υποβάλουμε στο ¨Πράσινο Ταμείο¨ μαζί με τον προϋπολογισμό.  
Η κα Χιουρέα να μας πει τις λεπτομέρειες. 

 
Υπάρχει μία Υπουργική Απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει οι 
παιδικές χαρές όλης της χώρας ουσιαστικά όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας 

να πιστοποιηθούν και από 1/1/2013 να λειτουργούν με σήμα πιστοποίησης πια. Η 
Υπουργική Απόφαση αναφέρει ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας για να πιστοποιήσουμε μια παιδική χαρά και ποιος φορέας θα κάνει τον έλεγχο. 
Υπάρχει ήδη επιτροπή που θα κάνει τους ελέγχους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με 
τη συγκεκριμένη μελέτη, είναι εννιά χώρους μέσα στη πόλη. Η επιλογή των χώρων 
έγινε με κριτήρια γεωγραφικά, να είναι όσο το δυνατόν πιο απλωμένες αλλά και ποιες 
είχαν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν αυτή τη στιγμή με μια σχετικά μικρή 
παρέμβαση.  

Αυτό που βλέπετε είναι μελέτη προμήθειας δεν είναι μελέτη έργου. Δεν προλαβαίναμε 
να φτιάξουμε τεχνικό έργο οπότε επιλέξαμε χώρους και τα παιχνίδια μας είναι όλα 
πιστοποιημένα, χώρους που θέλανε σχετικά μικρές παρεμβάσεις αλλά και κεντρικούς 
χώρους στην πόλη. Οι χώροι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι:  

 Το αναψυκτήριο. Έχει δύο χώρους, ένα για νήπια και ένα γα παιδιά.  
 Οι τρεις χώρου που έχουμε μέσα στο πάρκο του  ΟΣΕ 
 Η παιδική χαρά στην ανατολική παραλία, στην οδό Ναυαρίνου 
 Η παιδική χαρά στο ανατολικό κέντρο 
 Η παιδική χαρά στην Αγία Τριάδα και 
 Η παιδική χαρά δίπλα στον Αγιάννη τον Αβραμόγιαννη. 

Αν θέλετε μπορώ να σας πω αναλυτικά τι προβλέπεται να γίνει σε κάθε χώρο. Γενικά 
να σας πω ότι για να πιστοποιηθεί μια παιδική χαρά πρέπει να είναι πιστοποιημένα τα 
όργανά της, να υπάρχει περίφραξη, να υπάρχει πόρτα, να υπάρχουν στέγαστρα, κάδοι, 
παγκάκια, ζώνες πρασίνου, διάδρομοι. Αυτή είναι η μελλοντική πινακίδα που θα 
αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία, είναι κι αυτή μέσα στη μελέτη. 

Δεν θυμάμαι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, μπορώ αν θέλετε να σας πω αναλυτικά τι θα 
γίνει σε κάθε χώρο. Πάντως γενικά κινούμαστε σ’ αυτό το πλαίσιο. 

 
Ευχαριστώ την κα Χιουρέα.  
Ερωτήσεις; Η κα Πρόεδρος. 

 
(Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας): 
Επειδή το θέμα θα το βάλω κι εγώ στο συμβούλιο το απόγευμα, θα 

ήθελα να βάλω κάποιες ερωτήσεις:  
1) Πόσες παιδικές χαρές έχουμε στην πόλη της Καλαμάτας, παιδικές χαρές 

χαρακτηρισμένες.  
 
ΧΙΟΥΡΕΑ: Στο Δήμο Καλαμάτας; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΙΟΥΡΕΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 
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ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. 
 
ΧΙΟΥΡΕΑ: Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας αν θυμάμαι καλά είναι είκοσι οκτώ. 

 
Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ήθελα, το συζητήσαμε και 
προηγουμένως, θα συμφωνήσουμε βέβαια με την παρέμβαση, 

όμως δυστυχώς μες την πόλη μας υπάρχουν χώροι που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι 
παιδικές χαρές και αυτές όπως μου είπατε και εσείς προηγουμένως κα Χιουρέα, δεν 
είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με μία υποτιθέμενη παιδική 
χαρά στη οδό Παμίσου. Αυτή είναι παιδική χαρά; 

 
Δεν είναι μες τις παιδικές χαρές που η υπηρεσία έχει φτιάξει που ο Δήμος… 
Δεν έχω εικόνα, ήρθε την εβδομάδα που πέρα με αίτημα στο γραφείο μου 

και επειδή έφτιαχνα αυτή τη μελέτη δεν έχω προλάβει να το δω. Αυτό που είδα στο 
σχέδιο πόλης είναι ότι είναι ένας χώρος χαρακτηρισμένος να γίνει παιδική χαρά, δεν 
έχουμε κάνει ποτέ εμείς τη διαμόρφωσή του. Αυτό μπορώ να σας πω.  

 
Όσοι φτιάξανε από παλιά αυτό το χώρο, οι προηγούμενες 
δημοτικές αρχές, ο κόσμος εκεί πιστεύει ότι υπάρχει παιδική χαρά. 

Αυτή τι στιγμή λοιπόν κινδυνεύουν εκεί παιδιά, στη Παμίσου. Η υπηρεσία λέει ότι δεν 
είναι χαρακτηρισμένη ως παιδική χαρά. Εγώ θα ζητούσα αν γίνεται τη συγκεκριμένη 
παιδική χαρά να την χαρακτηρίσετε και να κάνουμε άμεσα παρέμβαση γιατί είναι 
μονόδρομος η Παμίσου και κινδυνεύουν παιδιά, εκεί κινδυνεύουν παιδιά. Είναι σοβαρό 
θέμα και θα παρακαλούσα πολύ να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

 
Καλά. Δεν είναι θέμα της παρούσης συζήτησης, θα μπορούσαμε όμως να 
το θέσουμε για …(δεν ακούγεται)… πάντως. 

 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Εγώ τώρα ανακάλυψα ότι αυτή δεν είναι παιδική χαρά. 

 
Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Κα Χιουρέα κοιτάξτε το αμέσως μετά για 
να το προχωρήσουμε άμα είναι… Άμεσα κιόλας. 

Για το θέμα τοποθετήσεις. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα τώρα. Είναι λυπηρό για όλους μας να 
υπάρχουν τόσες παιδικές χαρές και να πρέπει άλλοι να μας πουν 

ότι πρέπει να έχουν πιστοποίηση. Όταν φτιάχνουμε μια παιδική χαρά από παλιά δεν 
μιλάω για την Δημοτική Αρχή μόνο τώρα, γενικότερα, θα έπρεπε από μόνοι μας να 
υπάρχουν τα στάνταρ εκείνα ώστε πραγματικά να είναι μια πηγή δημιουργική για τα 
παιδιά, να πηγή χαράς και να υπάρχει πιστοποίηση από μόνοι μας όχι να μας το 
επιβάλουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Έπρεπε μόνοι μας να τα είχαμε 
κοιτάξει αυτά τόσα χρόνια. Αυτό είναι ένα αρνητικό γεγονός και δεν μας τιμά όλους 
μας εδώ την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Στο άλλο δεν μπορούμε να πούμε όχι αλλά από την άλλη μεριά όμως πρέπει υπεύθυνα 
να κοιτάξουμε το συντομότερο δυνατόν να πιστοποιήσουμε από μόνοι μας το 
συντομότερο δυνατόν όλες τις παιδικές χαρές. Και όχι μόνο να τις πιστοποιήσουμε, 
αλλά υπάρχουν και χώροι μέσα στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο που είναι 
χαρακτηρισμένοι για παιδικές χαρές με το σκεπτικό ότι υπάρχει κρίση, δεν έχουμε 
λεφτά κτλ, τώρα θα ανοίξουν προγράμματα μέσω του ¨Πράσινου Ταμείου¨, σας 
παρακαλώ πολύ σαν υπηρεσία και εμείς θα βοηθήσουμε σαν παράταξη πραγματικά να 
βοηθήσουμε γιατί στις γειτονιές δυστυχώς υπάρχουν χώροι, πάρα πολλοί όμορφοι 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΧΙΟΥΡΕΑ: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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χώροι που θα μπορούσαν και τα παιδιά να παίζουν και δυστυχώς είναι χώροι που 
ρίχνουν απορρίμματα, μπάζα κτλ. Είναι τραγική η κατάσταση στις γειτονιές.  

Αν κάνετε μια βόλτα που θα έχετε κάνει προφανώς, να κάνετε μια επίσκεψη σε όλες τις 
παιδικές χαρές που πρόκειται να γίνουν, η κατάσταση είναι απελπιστική. Πρέπει δηλαδή 
η Δημοτική Αρχή να σκύψει σ’ αυτό το σοβαρό θέμα, είναι πολύ σημαντικό.  

Και θα ήθελα ταυτόχρονα να κάνω και μια πρόταση, η ΦΑΡΙΣ θα μπορούσε να κάνει 
εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια σε όλες τις παιδικές χαρές με μία προτεραιότητα, 
το κάνω σαν πρόταση κε Πρόεδρε να πούμε στη ΦΑΡΙΣ, υπάρχουν εκπαιδευτικά 
παιχνίδια που γίνονται στις παιδικές χαρές. Στην Ευρώπη αυτό το θέμα γίνεται χρόνια, 
σε μας δεν έχει ξεκινήσει, καιρός είναι η ΦΑΡΙΣ να πάρει αυτή την πρωτοβουλία, το 
κάνω σαν πρόταση. 

Εμείς ψηφίζουμε ¨ναι¨ στην πιστοποίηση, αλίμονο, έπρεπε να την έχουμε κάνει από 
μόνοι μας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Μπορώ να πω δυο λόγια στον κ. Δικαιουλάκο; 
Τα παιχνίδια που έχουμε στην πόλη είναι πιστοποιημένα γιατί ξέραμε ότι 

κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για πιστοποίηση, 
δεν μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε τις παιδικές χαρές μόνοι μας, φροντίσαμε όμως τα 
τελευταία χρόνια να αγοράζουμε μόνο πιστοποιημένα παιχνίδια. Γι’ αυτό και αυτή τη 
στιγμή χρησιμοποιώντας και τον υπάρχοντα εξοπλισμό θα μπορέσουμε με σχετικά 
χαμηλό κόστος να πιστοποιήσουμε τις παιδικές χαρές μας. Τα επιπλέον που ορίζει η 
Υπουργική Απόφαση δεν τα γνωρίζαμε και γι’ αυτό και δεν υπάρχουν. Έχουμε 
παγκάκια, έχουμε κάδους αλλά όχι ακριβώς όπως προδιαγράφονται και όπως πρέπει να 
είναι.  

 
Άλλωστε σας είχα ζητήσει να σας δωρίσω μια τσουλήθρα που είχα για τα 
παιδιά μου και μου είπατε… 

 
ΧΙΟΥΡΕΑ: ¨Όχι ευχαριστούμε, αγοράζουμε μόνο πιστοποιημένα¨. 

 
Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην υπηρεσία. Να 
ενημερώσει εδώ πέρα την Επιτροπή τι ζημιές έχουμε. Διότι εάν 

δεν υπάρξει παιδεία και πιστοποίηση της κοινωνίας, αν είναι δυνατόν να 
φορολογούμεθα, να πληρώνουμε επί καθημερινής βάσεως τις ζημιές και δεν έχει 
πληρώσει ένας. Επ’ αυτού δεν βλέπω δυστυχώς να ασχολείται κανείς. Αυτό είναι το 
μεγάλο πρόβλημα.  

Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ, πείτε τι καταστροφές υπάρχουν και εάν είναι δυνατόν να 
συνεχισθεί αυτή η κατάσταση διότι τοιαύτη περιπτώσει όχι παιδικές χαρές δεν πρέπει 
να φτιάξουμε, αν αποτυπώσουμε την πραγματικότητα θα καταργήσουμε και τις 
υπάρχουσες. Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνία. Βλέπετε τι γίνεται. Ο άλλος παίρνει την 
πέτρα και κοπανάει τα παιχνίδια και ο πατέρας του είναι  μπροστά.  

 
Με κίνητρο τα παιχνίδια να παίζουν εκεί πέρα για να αγαπήσουν το 
χώρο. 

 
Μπροστά μου ο πατέρας φύλαγε το παιδί του που έσπαζε την 
παιδική χαρά. Και γέλαγε.  

ΧΙΟΥΡΕΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Σε παρακαλώ πολύ κε Πρόεδρε, συγνώμη, για θέστε υπόψη τις ζημιές που έχει ο 
Δήμος Καλαμάτας. 

 
Έχουμε ζημιές στις παιδικές χαρές, έχουμε βανδαλισμούς. Σε κάποιες 
γειτονιές ποιο μεγάλες απ’ ότι σε κάποιες άλλες. Είναι χρόνια αυτή η 

κατάσταση που συμβαίνει. Τι να σας πω, ότι δεν έχουμε; Έχουμε. Και σπασμένες 
τσουλήθρες έχουμε και σπασμένα παγκάκια έχουμε. Τρέχουμε μονίμως πίσω από μια 
ζημιά. Δυστυχώς δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε τη φύλαξη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε. Ο κ. Νιάρχος. 

 
Εμείς θεωρούμε ότι η κατάσταση που υπάρχει στις γειτονιές στις πόλεις 
και στις παιδικές χαρές είναι αποτέλεσμα αφενός της πολιτικής της 

Δημοτικής Αρχής που σαν κύριο έχει τη διαμόρφωση του Ναυαρίνου αν θέλετε και του 
κέντρου όπως είπατε προηγούμενα από την 23ης Μαρτίου μέχρι την παραλία, αφετέρου 
της έλλειψης πόρων στους δήμους από την κεντρική διοίκηση και μάλλον η κατάσταση 
αυτή απ’ ότι φαίνεται θα χειροτερέψει.  

Βεβαίως και να γίνει πιστοποίηση στις παιδικές χαρές και σε όλες. Και βέβαια επάνω 
στο συγκεκριμένο ζήτημα τώρα. Κοιτάξτε τη τεχνική έκθεση η τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου την κάνει, δεν έχουμε κανέναν λόγο να διαφωνούμε αλλά τώρα την πήραμε, σε 
ένα δύο λεπτά, δεν την έχω διαβάσει καν, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ¨λευκό¨.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΟ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2012 
μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Καλαμάτας για πιστοποίηση»,  προϋπολογισμού 245.186,97 € με ΦΠΑ και  
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του ως άνω έργου στο 
χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015» σε αντίστοιχο άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34267/8-6-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

ΧΙΟΥΡΕΑ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                           
 


