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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2020 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 127/2020                                  
 

                                                                                             
                                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν “Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο παίδσλ θαη ρψξσλ 
άζιεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ” (A.M. 79/2020), ππνβνιήο 
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο, απνδνρήο φξσλ ηεο 
πξφζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, δέζκεπζεο γηα θάιπςε 
ππεξβάιινληνο πνζνχ θαη εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ 
κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ 
ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) 
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή 
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 12999/23/18-6-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη 
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, 
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ήηαλ :      
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Καληαξέιεο 
Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) 
εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Γξεηδειηάο Παληειήο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα 

θιεηεχζεθαλ. 
 

 Η θ. Α.Παπαθψζηα πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ 
ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 
 

 Ο θ. Ν.εξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ 
ζέκαηνο ηεο Η.Γ.. 

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 
κνλαδηθό ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 
ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι») ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :  
 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 13220/19-6-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 

 
ΘΔΚΑ: 

 
1) Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν 

«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΛΧΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ 
ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» Α.Μ. 79/2020 πξνυπνινγηζκνχ 
236.998,72 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2) Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
ΟΡΓΑΛΧΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
24% ζην Πξάζηλν Σακείν  ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο : 01  (Α.Π.1) «ΑΣΗΘΖ 
ΑΛΑΕΧΟΓΟΛΖΖ 2019» ΣΟΤ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ: 
«ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2019-2020 / Κέηξν 2. 
Παξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ρώξν  / 2.3. Γεκηνπξγία ή αλαβάζκηζε 
παηδηθώλ ραξώλ. 

3) Έγθξηζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο ππ’ αξηζκ. πξση.  7035 / 02-12-2019 
Πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ( ΑΓΑ: 9ΠΓΟ46Φ844-0Δ ). 

4) Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ. 
5)    Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
 
 

ΥΔΣ: 1. Η ππ’ αξηζκ. πξση.  7035 / 02-12-2019 Πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ( ΑΓΑ: 
9ΠΓΟ46Φ844-0Δ ) 
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Κχξηε Πξφεδξε, 
 

     Λακβάλνληαο ππφςε ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λφκνπ 4674/2020 «Ρχζκηζε αξκνδηνηήησλ 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ θνξέα», ζαο παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

εηζάγεηε ην ζέκα γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.  

   Γηα ελεκέξσζε ηεο Ο.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 
Με ην αλσηέξσ (1) ζρεηηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ελεκεξσζήθακε πεξί  ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο 
πξφθιεζεο. 
 
 
ην πιαίζην απηφ, θαη κε βάζε ηελ πςειή αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα  πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ηεο 
πξάμεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΛΧΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ 
ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 
 

Πξφθεηηαη  γηα ηελ  αλαβάζκηζε ηεο δηακφξθσζεο  ηεο  παηδηθήο  ραξάο  πνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. πνπ 

πεξηθιείεηαη  απφ ηηο νδνχο θξα / Πιαζηήξα / Λαραλά  (πιεζίνλ  ηεο νδνχ  Λάξλαθνο)  ηεο  πεξηνρήο 

ηνπ Γήκνπ  Νέαο  Φηιαδέιθεηαο-Ν. Υαιθεδφλαο, κε ηελ πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε ζρεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Ο ζρεδηαζκφο  παηδηθήο ραξάο έιαβε ππφςε ηελ θάηνςε ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 

1176 θαη ΔΝ 1177, πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή Παηδηθψλ Υαξψλ, θαζψο θαη 

ηελ ππ’ αξηζ. 28492/11-5-2009 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

Όια ηα φξγαλα ζα πεξηιακβάλνπλ εκθαλείο θαη αθαλείο ιεηηνπξγίεο (φπσο π.ρ. αηψξεζε, νιίζζεζε, 

ηζνξξνπία, ηαιάλησζε, θξπθηφ, ηξέμηκν, παηρλίδη θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, επηθνηλσλία θαη 

θνηλσληθνπνίεζε, ςπραγσγία). Σα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ησλ νξγάλσλ είλαη ηα θαησηέξσ: 

(1) Η παηδηθή ραξά ζρεδηάζηεθε απνζθνπψληαο ζηελ βέιηηζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. 

(2) Οη εγθαηαζηάζεηο παηδηθήο ραξάο ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα γίλνπλ ρψξνη αγαπεηνί ζηα παηδηά, φπνπ 

ζα αζινχληαη, ζα ςπραγσγνχληαη, ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζα θηλεηνπνηνχληαη λα αζθεζνχλ 

ζην χπαηζξν. 

 
 
Μεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Ο.Δ. φπσο πξνβεί ζε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο σο εμήο:  
 
1) Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

ΟΡΓΑΛΧΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» 
Α.Μ. 79/2020 πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2) Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΛΧΛ 
ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» 
πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% ζην Πξάζηλν Σακείν  ζηνλ 

ΑΔΑ: ΩΞΘ046ΜΩ0Ι-ΑΦΜ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο : 01  (Α.Π.1) «ΑΣΗΘΖ ΑΛΑΕΧΟΓΟΛΖΖ 2019» ΣΟΤ 
ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 
2019-2020 / Κέηξν 2. Παξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ρώξν  / 2.3. Γεκηνπξγία ή αλαβάζκηζε 
παηδηθώλ ραξώλ. 

3) Έγθξηζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο ππ’ αξηζκ. πξση.  7035 / 02-12-2019 Πξφζθιεζε ηνπ 
Πξάζηλνπ Σακείνπ ( ΑΓΑ: 9ΠΓΟ46Φ844-0Δ ). 

4) Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ. 
5)    Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο. 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ 
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 22/2020 Πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 
     Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, απηέο  
ηνπ άξζξνπ 117 παξ. 2 ηνπ Ν. 4674/20, ηελ ππ’ αξηζκφλ 79/2020 κειέηε ηεο πξνκήζεηαο ηελ ππ’ 
αξηζκ. πξση.  7035 / 02-12-2019 Πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ( ΑΓΑ: 9ΠΓΟ46Φ844-0Δ ),  ηελ 
ππ’ αξηζ. 28492/11-5-2009 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο, θαζψο θαη ηα 
ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
 

1. Σελ έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν 
«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΛΧΛ ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ 
ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» (Α.Μ. 79/2020), πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%). 

2. Σελ έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΛΧΛ 
ΠΑΗΓΗΘΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΛ ΘΑΗ ΥΧΡΧΛ ΑΘΙΖΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΘΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» 
πξνυπνινγηζκνχ 236.998,72  € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) ζην Πξάζηλν Σακείν  ζηνλ 
άμνλα πξνηεξαηφηεηαο : 01  (Α.Π.1) «ΑΣΗΘΖ ΑΛΑΕΧΟΓΟΛΖΖ 2019» ΣΟΤ 
ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 
2019-2020 / Κέηξν 2. Παξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ρώξν  / 2.3. Γεκηνπξγία ή 
αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ. 

3. Σελ έγθξηζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο ππ’ αξηζκ. πξση.  7035 / 02-12-2019 
Πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ( ΑΓΑ: 9ΠΓΟ46Φ844-0Δ ). 

4. Σελ έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ. 
5. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ισάλλε Βνχξνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
 

     
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  127/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

ΑΔΑ: ΩΞΘ046ΜΩ0Ι-ΑΦΜ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 

 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
4. Δληεηαικέλν Γεκ. χκβνπιν Αζιεηηζκνχ θ. π.Μπεξδέζε 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ 
7. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνχ 
8. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
9. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΞΘ046ΜΩ0Ι-ΑΦΜ
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