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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, 
της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( 
www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 18ηΠρ./18ηΣυν./9993/29-4-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο (Aντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 6)Χατζή Ελένη, 
τακτικό μέλος, 7) Καναβό Μιλτιάδη τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος, παρά 
το γεγονός ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 18ηΠρ./18ηΣυν./9993/29-4-
2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. 
Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) και Καναβός Μιλτιάδης τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 9ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
ανάθεσης  εργασιών συντήρησης ,ελέγχου και επισκευής καθώς και στην έκδοση των 
απαιτούμενων  ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από 
Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 9833/28-4-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Συντηρήσεων, η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
                          Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.4412/2016  και  με το άρθρο 117/4674 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 61 
παρ 1 του 3979/2011 . 
 Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στους  κωδικούς 
ΚΑ.30.6265.0002 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών» και 
ΚΑ.30.6117.0007 με τίτλο «Περιοδική επιθεώρησης παιδικών χαρών για την χορήγηση 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης ετήσιας ισχύος » βρίσκεται γραμμένη πίστωση για την 
αντιμετώπιση δαπάνης αυτής.  
Η  Εργασία  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με το νόμο Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων .Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) με απευθείας ανάθεση . 
Ο Δήμος έχει στην ευθύνη του τις παιδικές χαρές της πόλης, για τις οποίες είναι υπεύθυνος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 28492/2009 /ΦΕΚ 931 Β/2009, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση 2793/2014 ΥΠ.ΕΣ. /ΦΕΚ 
2029Β/ 25.7.2014 και την 44/7-8-2014 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ./ Α.Π.30681/14), 
Για έκαστη παιδική χαρά ο Δήμος οφείλει να διαθέτει την προβλεπόμενη πιστοποίηση: 
α) «Βεβαίωση Ελέγχου» ή «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» παιδικής χαράς, από Πιστοποιημένο 
Φορέα και 
β) «Σήμα Καταλληλότητας» από την αρμόδια Επιτροπή και το ΥΠΕΣ, για τη νόμιμη και ασφαλή 
λειτουργία τους. Παράλληλα έχει υποχρέωση της εύρυθμης λειτουργία τους με τη συστηματική 
συντήρησή και επισκευές τους όπως προβλέπεται.  
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   Οι εργασίες που έχει υποδείξει το τμήμα  Συντηρήσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
αναφέρονται στις  εργασίες για τη διατήρηση ή την επαναφορά του εξοπλισμού (οργάνων, 
αστικού εξοπλισμού, περίφραξης κ.λ.π) και του δαπέδου των παιδικών χαρών του Δήμου Νέας 
Ιωνίας  που βρίσκονται σε χρήση. Επισημαίνεται πως κάθε ανάγκη επισκευής που προκύπτει, 
χρειάζεται κατεπείγουσα αντιμετώπιση, καθώς θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και 
ασφάλεια παιδιών. Τέλος, αναφέρεται στην έκδοση των απαιτούμενων ετήσιων πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης των παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 31579/30-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος η 
συντήρηση των παιδικών χαρών δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον ολιγομελές και ανειδίκευτο 
προσωπικό του Δήμου.  
Οι εν λόγω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες καθώς  η  τακτική συντήρηση αυτών των χώρων  
εξασφαλίζει  τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους νεαρούς επισκέπτες, αφετέρου γιατί 
συντηρώντας τα όργανα αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής τους, αφετέρου  οι  παιδικές  χαρές  που  
πρόκειται  να  ανανεωθούν,  θα  έχουν  πλέον  νέα,  σύγχρονα  παιχνίδια,  μοντέρνο  αστικό 
εξοπλισμό και επιφάνειες ασφαλείας, θα είναι πιστοποιημένες όσον αφορά τον εξοπλισμό και την 
εγκατάστασή του και  θα  μπορούν  να προσφέρουν ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι στα 
παιδιά. 
 
          Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική Απόφαση: 
 
  Να εγκρίνει  την ανάθεση  εργασιών συντήρησης ,ελέγχου και επισκευής καθώς και στην έκδοση 
των απαιτούμενων  ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από 
Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016  
και  με το άρθρο 117/4674 το οποίο αντικαθιστά το αρθρο 61 παρ 1 του 3979/2011.  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

 την υπ’αριθμ.9833/2022 εισήγηση, 

 το υπ΄αριθ. πρωτ. 31579/30-10-2019 έγγραφο. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ  
και  

ΕΝΑ (1)  ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσομπάνογλου Φώτιος) 
 

 Εγκρίνει την ανάθεση  εργασιών συντήρησης ,ελέγχου και επισκευής καθώς και στην έκδοση των 
απαιτούμενων  ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από 
Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016  
και  με το άρθρο 117/4674 το οποίο αντικαθιστά το αρθρο 61 παρ 1 του 3979/2011.  
  Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                  
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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