
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 

Ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών 

  

     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 7 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2 

Σήμερα την  26η  Ιουλίου 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 -10:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση 
της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 7954/22-07-
2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Γιαννακουρας  Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΝΑΙ 

3 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

4 
Γιαννοπούλου  

Κλεάνθη 
(Κλειω) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6 Καρακώνη  Βαρβάρα-
Αικατερίνη 
(Βερίνα) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

7 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

8 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Σταυριανουδάκης  Κωνσταντίνος-
Νεκτάριος 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

12 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 Τσιλίφης  Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

15 Θάνου  Χρυσούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 Λεμπέσης- 
Κολοκυθάς  

Ελευθέριος 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/


 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 6 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.  
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης  όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση 
έθεσε υπόψη της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 5068/12-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλεται σχέδιο κανονισμού λειτουργίας παιδικών 
χαρών του Δήμου Δάφνης Υμηττού προς εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο. 
  Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. 
Ανδρουλάκης Ανδρέας ο οποίος πρότεινε όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας των παιδικών χαρών 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να μην είναι 9:00 με 21:00 αλλά 9:00 με 22:00 δεδομένου ότι 
οικογένειες με παιδιά κάθονται έως αργά έξω.   
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως   αποφασίσουμε σχετικά.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού άκουσε την  εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου  και την πρόταση του δημοτικού 

σύμβουλου και τακτικού μέλους της επιτροπής κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα, άκουσε τις απόψεις  και τις 

τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση του περιεχομένου του φακέλου και 

ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 5068/12-05-2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ’ 

αριθ. 28492/18-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009), της υπ’ αριθ.πρωτ. οικ. 48165/30-07-2009 

Υ.Α (ΦΕΚ 1690 Β/17-8-2009), της υπ’ αριθ. 27/29-5-2009 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, της  υπ’ 

αριθ.πρωτ. οικ. 27934/11-07-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029 Β’/25-7-2014), της υπ’ αριθ. 44/2014 (Α.Π.: 

30681/07-08-2014) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., της υπ’ αριθ. 15/2015 (Α.Π.17602/22-05 -2015) 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις 

όμοιες του Ν. 3852/2010  όπως έχει τροποποιηθεί, του Ν.4555/2018 και ισχύει, του Ν.4735/2020 

και του Ν.4071/2012,  μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης ψήφισης Κανονισμού 
Λειτουργίας Παιδικών Χαρών , ο οποίος έχει ως εξής : 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 



 

ΑΡΘΡΟ 1 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να ορίσει το κανονιστικό πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της 
χρηστής διαχείρισης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με σκοπό πρωτίστως την ασφάλεια 
των παιδιών αλλά και την παροχή ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος για όλους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
1) Η υπ’ αριθ. 28492/18-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009)  
2) Η υπ’ αριθ.πρωτ. οικ. 48165/30-07-2009 Υ.Α (ΦΕΚ 1690 Β/17-8-2009)  
3) Η υπ’ αριθ. 27/29-5-2009 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ  
4) Η υπ’ αριθ.πρωτ. οικ. 27934/11-07-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029 Β’/25-7-2014)  
5) Η υπ’ αριθ. 44/2014 (Α.Π.: 30681/07-08-2014) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.  
6) Η υπ’ αριθ. 15/2015 (Α.Π.17602/22-05 -2015) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ  
7) Η σειρά προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 
8) Το άρθρο 79 παρ. 1.δ2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Παιδική Χαρά είναι ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος του ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία 

ανηλίκων χωρίς την επίβλεψη προσωπικού (παρ. 1 του άρθ. 1 Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. 28492/11-05-2009 όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 1 της υπ’ αριθ. 27934/11-07-2014 Απόφαση ΥΠ. ΕΣ.).  

Κάθε Παιδική Χαρά λειτουργεί με την ευθύνη του οικείου Δήμου ως εκ τούτου κάθε δήμος οφείλει να τηρεί 
το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη 
χρήση των Παιδικών Χαρών αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 
λειτουργία τους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες 

χρήσης των υφιστάμενων Παιδικών Χαρών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και για την 
χωροθέτηση, την σχεδίαση και την οργάνωση των νέων Παιδικών Χαρών εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Κάθε πιστοποιημένη Παιδική Χαρά στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού θα πρέπει να πληροί τα ως άνω 

αναφερθέντα στο Άρθρο 2 ενώ ειδικότερα πρέπει να φέρει: 
• Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της Παιδικής Χαράς 

και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:  
α) Τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών για τις οποίες προορίζεται η Παιδική Χαρά,  
β) Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης,  
γ) Τηλέφωνα επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ,  
δ) Τις ώρες λειτουργίας της Παιδικής Χαράς,  
ε) Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας,  
στ) Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους-συνοδούς ατόμων με αναπηρία,  
ζ) Την απαγόρευση εισόδου σε ενήλικες που δεν συνοδεύουν παιδιά.  
 

 
 



 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Υπεύθυνος λειτουργίας των Παιδικών Χαρών ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της Παιδικής Χαράς έχει την ευθύνη για τη 
οργάνωση της σωστής λειτουργίας και συντήρησής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 28492/18-
05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009) και τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

Δύναται να οριστεί με απόφαση του Δημάρχου εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ή Αντιδήμαρχος, με 
καθήκοντα την γενική εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων των Παιδικών Χαρών του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού καθώς και τον συντονισμό των δράσεων αυτών σε συνεργασία με τους 
Αντιδημάρχους, τους προέδρους των Κοινοτήτων με την Τεχνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου και 
την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος έχει την ευθύνη εισήγησης στα συλλογικά όργανα του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού κατά εφαρμογή του Ν. 3463/2003 και Ν. 3852/2010 οτιδήποτε αφορά τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται από τον Δήμαρχο.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Με ευθύνη του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου λαμβάνονται μέτρα για 

τη φύλαξη των Παιδικών Χαρών είτε με περιοδικούς ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία, είτε από 
υπαλλήλους που ορίζονται για το σκοπό αυτό, είτε από εντεταλμένο ανάδοχο, είτε οργανώνοντας εθελοντικές 
οργανώσεις, για το σκοπό αυτό, είτε με ιδιωτική εταιρία φύλαξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.  

Ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον να φροντίζει για την προστασία των εγκαταστάσεών του, καθώς η 
αρμοδιότητα αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Στις περιφραγμένες, 
πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές οι είσοδοι κλειδώνουν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, ώστε να 
εμποδίζεται η είσοδος του κοινού σε αυτές και ως εκ τούτου εξομοιώνονται προς Δημοτικά κτίρια κατά το 
χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: 
Καθημερινά: 09:00-20:00 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: 
Καθημερινά: 09:00-22:00 
Η χειμερινή περίοδος διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου, ενώ η θερινή από την 1η 

Μαΐου έως την 30η Σεπτεμβρίου κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθ. 3 Αστυνομικής Διάταξης/1996.  
Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, καθορίζουν με κοινή έγγραφη απόφαση, φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα, υπαλλήλους 
του δήμου, ανάμεσα από τους επιστάτες του Τμήματος Καθαριότητας, οι οποίοι και θα είναι υπεύθυνοι για την 
τήρηση του ωραρίου λειτουργίας και αποκλειστικά αρμόδιοι για την φύλαξη των κλειδιών των παιδικών 
χώρων καθώς και για το κλείδωμα και ξεκλείδωμά τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου είναι αρμόδιο για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων, το 
άδειασμα των κάλαθων απορριμμάτων και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου εντός και πέριξ των 
Παιδικών Χαρών. 

  
ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Η συντήρηση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού θα γίνεται σε τρία στάδια:  
1ο Στάδιο: Ο Αντιδήμαρχος ή ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, ορίζει με απόφασή του, 

συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, υπάλληλο του δήμου, το οποίο και θα τηρεί πρωτόκολλο καθημερινού 
ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται οι τυχόν βλάβες. Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει την 
αρμοδιότητα αυτή υπάλληλος του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.  



 

Ο καθημερινός έλεγχος αφορά στην κατάσταση του εξοπλισμού της Παιδικής Χαράς, τη κατάσταση του 
δαπέδου, την κατάσταση της περίφραξης, της Παιδικής Χαράς, την καθαριότητα του χώρου και του 
εξοπλισμού της Παιδικής Χαράς, τυχόν εκτεθειμένες θεμελιώσεις, αιχμηρά άκρα, τμήματα εξοπλισμού που 
τυχόν λείπουν, τη δομική αρτιότητα και λειτουργικότητα των οργάνων της Παιδικής Χαράς, την υπερβολική 
φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων, την υδραυλική εγκατάσταση και την εγκατάσταση του φωτισμού.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός της Παιδικής Χαράς δύναται να φέρει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των παιδιών, τα υπάρχοντα συνεργεία του Δήμου ή ο εξωτερικός συνεργάτης συντήρησης, 
μεριμνούν για την άμεση επισκευή της βλάβης. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης επισκευής, του οργάνου, 
αυτό τίθεται εκτός λειτουργίας έως ότου πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη επισκευή του, δηλαδή 
προβαίνοντας στην κατάλληλη σήμανση και περίφραξή του με ταινία ή πλαστικό πλέγμα ώστε να 
απομονωθεί.  Υπάρχει δε η δυνατότητα ακόμα και να τεθεί ολόκληρη η παιδική χαρά εκτός λειτουργίας, 
προκειμένω να εξασφαλίζεται συνεχώς η ασφάλεια των παιδιών στην Παιδική Χαρά. 

 
2ο Στάδιο: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με εξωτερικό συνεργάτη συντηρητή προβαίνει σε μηνιαίο 

περιοδικό προληπτικό έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού. Κατά την διάρκεια του ελέγχου:  

 Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος του εξοπλισμού και των επί μέρους εξαρτημάτων 
(κουζινέτων, αρθρωτών τμημάτων),  

 Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος των δαπέδων ασφαλείας του υλικού πτώσης, των 
θεμελιώσεων των οργάνων και της στήριξής τους,  

 Γίνεται οπτικός και λειτουργικός έλεγχος της κατάστασης του αστικού εξοπλισμού και των λοιπών 
εγκαταστάσεων των Παιδικών Χαρών (περίφραξη, ύδρευση, φωτισμός, ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ, 
κλπ.),  

 Γίνεται μικρής κλίμακας προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (π.χ. λίπανση αρθρωτών 
τμημάτων, βίδωμα τμημάτων του εξοπλισμού που τείνουν να αποκολληθούν και της πάκτωσης του 
εξοπλισμού, κλπ.).  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη του εξοπλισμού που δε δύναται να επισκευαστεί από τα συνεργεία 
του Δήμου ή από τον εξωτερικό συνεργάτη συντηρητή γίνεται μέριμνα για την απομόνωση του ολόκληρου του 
εξοπλισμού ή τμήματός τους με κατάλληλη σήμανση και περίφραξή του με ταινία ή πλαστικό πλέγμα ώστε να 
απομονωθεί,  ενώ τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την επισκευή του, από ειδικευμένο προσωπικό.   

3ο Στάδιο:  

 Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη συντηρητή, η 
συντήρηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών του Δήμου, προκειμένω ο εξοπλισμός και ο χώρος 
των Παιδικών Χαρών να  διατηρεί τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά του όπως ορίζεται από την 
νομοθεσία και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών όπως και σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα. Η συντήρηση του εξοπλισμού των Παιδικών Χαρών θα 
διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7 ή ισοδύναμα αυτών και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Η Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον εξωτερικό 
συνεργάτη συντηρητή για επισκευή έκτακτων φθορών ή βλαβών των οργάνων των Παιδικών 
Χαρών. 

 Επίσης με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανατίθεται σε αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης, ο ετήσιος έλεγχος της επάρκειας των οργάνων και του περιβάλλοντα χώρου των 
Παιδικών Χαρών έτσι ώστε να είναι δυνατή, η έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ή από οποία αρχή ορίζεται από την νομοθεσία, κάθε Παιδικής Χαράς  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Ο υπεύθυνος λειτουργίας των Παιδικών Χαρών ή το προσωπικό που ορίζεται για το σκοπό, θα τηρούν 

βιβλίο συμβάντων αριθμημένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο οποίο θα 
καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού τηρείται φάκελος για κάθε Παιδική Χαρά 

που λειτουργεί στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. 



 

Ο φάκελος αυτός περιέχει σχέδιο αποτύπωσης του χώρου της Παιδικής Χαράς, διάγραμμα εξοπλισμού, 
πιστοποιητικό καταλληλόλητας από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. Υ.Α 
28492/18-05-2009 ( ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) καθώς και κάθε είδους εγγράφου που αφορά τους χώρους των 
Παιδικών Χαρών. 

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έγκαιρη επικαιροποίηση της έκδοσης πιστοποιητικού 
καταλληλόλητας των υφιστάμενων Παιδικών Χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού καθώς και για την 
αδειοδότηση νέων Παιδικών Χαρών.  

Σε περίπτωση που υφιστάμενη Παιδική Χαρά κριθεί μη κατάλληλη από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 
Χαρών του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 28492/18-05-2009 Υ.Α τότε με μέριμνα του Αντιδημάρχου της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, είτε του προσωπικού που έχει οριστεί, αποφασίζεται η άμεση διακοπή λειτουργίας και η 
σφράγιση της Παιδικής Χαράς τοποθετώντας την απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Απαγορεύεται η παραχώρηση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου Παιδικής Χαράς ή εξοπλισμού αυτής σε 
σωματείο, φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Κάθε χρήστης (ανήλικα παιδιά και συνοδοί αυτών) των εγκαταστάσεων των Παιδικών Χαρών του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού οφείλει να:  

 Τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού,  

 Τηρεί το ωράριο λειτουργίας,  

 Έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους,  

 Υπακούει στις συστάσεις των υπεύθυνων λειτουργίας των Παιδικών Χαρών ή του προσωπικού 
που μπορεί να ορίζονται για το σκοπό αυτό,  

 Μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί,  

 Μη φέρει στους χώρους τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, πατίνια, κλπ.).  

 Το κάπνισμα σε κάθε μορφή δεν επιτρέπεται  
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπεύθυνων λειτουργίας των 

Παιδικών Χαρών ή του προσωπικού του δήμου, αναφορικά με την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπεύθυνοι λειτουργίας έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την 
Ελληνική ή την Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας. 

Σε οποιαδήποτε εσκεμμένη φθορά σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό από οποιονδήποτε χρήστη, η οποία θα 
βεβαιώνεται από αστυνομικό όργανο ή άλλο εντεταλμένο δημοτικό υπάλληλο, θα καταλογίζεται πρόστιμο 
τουλάχιστον 200€,  προς ενήλικα ή σε περίπτωση ανηλίκου προς τους γονείς ή κηδεμόνες αυτού και έως το 
ύψος της δαπάνης αποκατάσταση της φθοράς. 

Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ο 
Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας ή το προσωπικό που μπορεί να ορίζεται για το σκοπό αυτό.  

Ο ενήλικος χρήστης ή σε περίπτωση ανηλίκου ο γονέας ή κηδεμόνας στον οποίο βεβαιώνεται η 
παράβαση, έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για τη συζήτηση της υπόθεσής του στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράληψή της ενημέρωσής του από τη διοίκηση επιφέρει την ακυρότητα της 
διαδικασίας.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης, στον οποίο βεβαιώνεται η παράβαση είναι ανήλικος, η ευθύνη της 
αποζημίωσης για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς μεταβιβάζεται στον συνοδό ενήλικα ή τον έχοντα την 
γονική ευθύνη του ανηλίκου.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κάθε θέμα που θα προκύπτει και θα αφορά στη λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Δήμου Δάφνης-

Υμηττού και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, θα ρυθμίζεται με νέα απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που θα αποτελεί τροποποίηση του παρόντα κανονισμού.  



 

Επί μέρους διατάξεις, ή το σύνολο του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να τροποποιηθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνη-Υμηττού.» 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                     
                  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
                  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 
                                                                                                  ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                                  ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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