
 
 
 
                   

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Φιλαδέλφεια 24-09-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 27015/26-9-2019 
ΔΗΜΟΣ                
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών                           
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων          
του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνα            
Γραφείο Συμβουλίου             
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας                  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 09/2019 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 10/2019 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

"Eισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία 
και στον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας για επισκευή 
των Παιδικών Χαρών της 
Ν.Χαλκηδόνας για ασφαλή χρήση 
και ενέργειες για αδειοδότηση 
αυτών" 

 

 
Σήμερα Δευτέρα 23-09-2019 , στο Κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν,Χαλκηδόνα, συνεδρίασε  η Κοινότητα της 
Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 
προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 
3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 26026/16-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής του κου Γκρίντζαλη Ηλία, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε 
μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 
του ν.3852/2010 . 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 
Δαγλόγλου Κατερίνα.  

 

 

 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα επτά ( 7) μέλη του 
Συμβουλίου της Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Γκρίντζαλης Ηλίας  Πρόεδρος  
Δαρσακλή Χαρίκλεια 
Κριεκούκης Νικόλαος 
Βαρσαμή Ευσταθία 
Αμπατζή Σοφία 
Ζώτου Παναγιώτα 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Λεωνίδας Μιχαήλ 
 
Ο  οποίοι δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την 
απουσία του. 
 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο   

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για το έγγραφο  

που έκανε προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ν.Φ-Ν.Χ με αριθμό πρωτ: 

25982/16-9-2019 στο οποίο ζητάμε τα εξής: 

 

Για την Παιδική Χαρά στο Κάτω Κουκλάκι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αρκετός χώρος 

για να μπουν και άλλα όργανα και συγκεκριμένα μια κούνια τριών και τεσσάρων 

θέσεων στην θέση της μιας από τις δυο τραμπάλες που υπάρχουν. 

Επίσης στο αυτόματο πότισμα δεν υπάρχει κουβούκλιο φύλαξης και προστασίας.  

Τέλος από τις δυο πόρτες που υπάρχουν μέσα στην Παιδική Χαρά στην μια υπάρχει 

λουκέτο ενώ στην άλλη όχι. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το ποιος έχει τα 

κλειδιά. 

 

Για την Παιδική Χαρά στην Χρυσοστόμου Σμύρνης η ξύλινη περίφραξη και η πόρτα 

έχουν χαλαρώσει λόγω χρήσης και παλαιότητας και χρήζουν άμεσης επισκευής.  

Επίσης στους στύλους του Ηλεκτροφωτισμού παρατηρήσαμε γυμνά καλώδια. 

 

Για την Παιδική Χαρά στην Δωδεκανήσων παρατηρήσαμε ότι είναι κομμένα τα 

λάστιχα της τραμπάλας. 

Χρειάζεται το δάπεδο επισκευή σε πολλά σημεία γιατί υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού. 

Οι δυο κούνιες Παίδων χρήζουν ανύψωσης 

Όλες οι ξύλινες επιφάνειες των οργάνων χρήζουν επισκευής.(λουστράρισμα, βάψιμο 

κ.λ.π.) 

Γενική Παρατήρηση  Παιδική Χαρά εγκαταλελειμμένη. 

Για την Παιδική Χαρά στην Θεμιστοκλέους χρειάζεται  επισκευή η τραμπάλα  



Σπασμένια χερούλια και λάστιχα 

Στο δάπεδο παρατηρήσαμε κενά μεταξύ των πλακιδίων  

Εκτεθειμένα καλώδια ηλεκτροφωτισμού στις κολώνες 

Επιπλέον η λάμπα ηλεκτροφωτισμού που είναι στην είσοδο της Παιδικής Χαράς είναι 

βαμμένη με σπρέι μαύρο. 

Γενική παρατήρηση δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός στην Παιδική Χαρά και θεωρούμε 

ότι υπάρχει δυνατότητα μιας επιπλέον κούνιας. 

 

Για την Παιδική Χαρά στο Πάρκο Αποστολάκη ο Αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε ότι 

αντικαταστήθηκαν οι σανίδες της περίφραξης. 

Διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται βίδωμα η μια κούνια Παίδων καθώς και η πλαστική 

σκάλα αναρρίχησης στο πολυόργανο (καράβι) 

Γενική Παρατήρηση θεωρούμε ότι πρέπει να τοποθετηθεί μια κούνια τριών θέσεων 

στην θέση ενός βρεφικού οργάνου. 

Επιπλέον να τοποθετηθούν τρία παγκάκια εντός της Παιδικής Χαράς.  

Παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση αποκατάσταση όλων των προαναφερθέντων 

βλαβών και ελλείψεων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών. 

  
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η κα Βαρσαμή πήρε τον λόγο και έκανε μια παρατήρηση και συγκεκριμένα θα ήθελε 

πριν στείλουμε την εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία να είχε ενημερωθεί περί του 

θέματος. 

Με την κα Βαρσαμή συμφώνησαν και η κα Αμπατζή και η κα Ζώτου οι οποίες και 

αυτές με την σειρά τους θα ήθελαν να είχαν ενημερωθεί πριν σταλεί η εισήγηση στην 

Τεχνική Υπηρεσία. 

To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 25982/16-09-2019 έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία και λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου ως έχει. 

 
Ο Πρόεδρος                                                                                                        Τα Μέλη 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
  ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 


