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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαμόρφωση και αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά. Στόχος είναι, σε κάποιες περιπτώσεις να κατασκευαστούν νέες παιδικές χαρές και σε 
κάποιες άλλες να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις ήδη υπάρχουσες, με την προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας, προκειμένου αυτές να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της 
υπ'αριθμ.:18239/05-05-14 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού 
και των δαπέδων ασφαλείας, καθώς και όλων των απαιτούμενων εργασιών που προβλέπονται ώστε μετά 
την ολοκλήρωσή τους, οι χώροι που φιλοξενούν τις παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν 
τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.  
 
Η προμήθεια των ειδών προβλέπεται να γίνει στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Νομού Σερρών, η οποία αφορά την προμήθεια και τις εργασίες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και θα αναλυθούν στην παρούσα. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα σε δέκα (10) 
επιμέρους οικόπεδα σε διάφορους οικισμούς εντός των ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 
 
Στόχος της μελέτης είναι η κατασκευή τριών (3) νέων παιδικών χαρών και η βελτίωση και αναβάθμιση 
επτά (7) υφιστάμενων παιδικών χαρών, σε ισάριθμους οικισμούς του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Η 
επιλογή έγινε ύστερα από ιεράρχηση, με σκοπό οι υφιστάμενες να γίνουν κατάλληλες για χρήση και εν 
συνεχεία να πιστοποιηθούν στο σύνολό τους (νέες και υφιστάμενες), σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν τόσο για τα όργανα όσο και για τα δάπεδα ασφαλείας. 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την κατασκευή και λειτουργία των 
παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων, ούτως ώστε οι παιδικές χαρές, μετά από τις παρεμβάσεις, να 
λαμβάνουν την πιστοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 
Η μέριμνα για άμεση αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων παιδικών χαρών με στόχο την αποκατάσταση της 
καταλληλότητας τους κρίνεται μείζονος σημασίας, λόγω του ότι και οι επτά (7) χώροι στερούνται βασικών 
προδιαγραφών ασφαλείας και δεν μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
Τα συμπεράσματα για τη μη καταλληλότητα των χώρων, προέκυψαν έπειτα από επιθεωρήσεις που έγιναν 
στους χώρους των παιδικών χαρών, από μηχανικούς με γνώση του προτύπου EN 1176 και EN 1177. 
 
Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι η 
αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, μέσω της αντικατάστασης του 
υπάρχοντος εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, αστικός εξοπλισμός κ.λπ.) αλλά και της 
τοποθέτησης νέου (συμπεριλαμβανομένων οργάνων παιδικής χαράς), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 
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τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα δημιουργηθούν έτσι ασφαλείς και 
λειτουργικοί χώροι, σύμφωνοι με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την Ελληνική νομοθεσία, που θα 
συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και θα αποτελέσουν πόλους έλξης για ξεκούραση, 
ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. 
 
Συνοπτικά η προμήθεια, όπως προαναφέρθηκε, αφορά δέκα (10) παιδικές χαρές σε ισάριθμους οικισμούς 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, εκ των οποίων οι επτά (7) αφορούν αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών 
χαρών, ενώ οι υπόλοιπες τρεις (3) κατασκευή νέων. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

Α/Α Οικισμός Εμβαδό οικοπέδου Υφιστάμενη παιδική χαρά Νέα παιδική χαρά 

1 Νέου Σουλίου 260,00 m2 Χ  

2 Νέου Σκοπού 370,00 m2 Χ  

3 Αγίου Πνέυματος 1.070,00 m2 Χ  

4 Χρυσού 560,00 m2 Χ  

5 Μονόβρυσης 480,00 m2  Χ 

6 Δαφνουδίου 325,00 m2 Χ  

7 Πεντάπολης 160,00 m2  Χ 

8 Βαλτοτοπίου 320,00 m2  Χ 

9 Ψυχικού 450,00 m2 Χ  

10 Νεοχωρίου 390,00 m2 Χ  

 
Σημειώνεται πως στην παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνεται δαπάνη για τον έλεγχο και συντήρηση των 
συγκεκριμένων παιδικών χαρών, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) 
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία 
των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και 
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών 
χαρών των ΟΤΑ»,. Οι παιδικές χαρές θα παραδοθούν πιστοποιημένες, ενώ ο έλεγχος και η συντήρησή 
τους αφορούν τη μετέπειτα ασφαλή λειτουργία τους και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 
οφείλονται σε αυτή. 
 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Από το σύνολο των χώρων που προβλέπεται να διαμορφωθούν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, τρεις 
(3) περιπτώσεις αφορούν νέες παιδικές χαρές και άλλες επτά (7) υφιστάμενες, στα πλαίσια του άρθρου 2, 
της υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014). 
 
Ο σχεδιασμός των νέων παιδικών χαρών έγινε σύμφωνα με την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014). 
 
Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές, δεν πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου να 
είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων που ισχύουν. Παρουσιάζουν, 
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στο σύνολό τους σχεδόν, προβλήματα ποικίλης φύσεως, αναφορικά με την καταλληλότητά τους. Σε 
επίπεδο ασφαλείας, πέραν του ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα 
πρότυπα ασφαλείας, δεν καλύπτονται και οι προδιαγραφές σχετικά με τους χώρους πτώσης των οργάνων 
και τις επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων. Επίσης, οι περισσότεροι χώροι έχουν ελλιπή ή και 
κατεστραμμένη περίφραξη, αλλά και αισθητή έλλειψη φωτισμού, θέματα που χρίζουν άμεσης 
αποκατάστασης. 
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη του εκάστοτε χώρου, τις προδιαγραφές ΕΝ 
1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την 
υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014), βάσει της οποίας είναι πλέον απαραίτητη η 
Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους 
παιδικής αναψυχής. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για 
την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών.  
 
Επίσης, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παιδικής χαράς ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού, 
δηλαδή διασφαλίζει το μικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσα από την παροχή βέλτιστης 
ποιότητας. 
 
Ο έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισμού παιδικών χαρών διενεργείται με βάση την σειρά των 
υιοθετημένων και από την Ελλάδα Ευρωπαϊκών προτύπων της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), 
ΕΝ 1176 (μέρη 1 έως 7) και ΕΝ 1177. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 "Απαιτήσεις ασφαλείας – Πρότυπα", παρ. 
2 της υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009): «Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα 
πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα…».  
 
Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις 
για την εγκατάσταση, την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών.  
 
Προτείνεται λοιπόν, αφενός ο σχεδιασμός της εκάστοτε παιδικής χαράς να γίνει βάσει των προϋποθέσεων 
που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου, η κατάλληλη σχεδίαση της παιδικής χαράς να έχει ως 
στόχο την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και 
διαφορετικών κινητικών δυνατοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και τη δημιουργία ενός 
ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς. 
 
Στη συνέχεια και για κάθε επιμέρους περίπτωση υφιστάμενης παιδικής χαράς, αναφέρονται γενικά 
στοιχεία και περιγράφεται η σημερινή κατάσταση του υπό διαμόρφωση χώρου, καθώς και οι γενικές 
εργασίες διαμόρφωσης που απαιτούνται, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού (αστικός εξοπλισμός). Επίσης, αναφέρεται το σύνολο του προς 
προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας. Τέλος, αναφέρονται και οι εργασίες “Διαμόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου”, που περιλαμβάνουν κάθε εργασία απεγκατάστασης, μεταφοράς, αποθήκευσης ή 
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απόρριψης, επισκευής, συντήρησης και επανατοποθέτησης (όπου είναι εφικτό), υφιστάμενων οργάνων 
ή/και εξοπλισμού, διαμόρφωσης χώρων, κ.α., μαζί με το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών, 
υλικών, μικροϋλικών, μεταφορών κ.α. Στις επιμέρους τεχνικές εκθέσεις αναλύονται οι εργασίες 
“Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου” για την κάθε παιδική χαρά ξεχωριστά.  
 
Στόχος, όπως προαναφέρθηκε είναι, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, οι παιδικές χαρές να 
συνιστούν ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους αναψυχής. 
 
Στην παρούσα μελέτη ελήφθησαν υπόψη και τα φύλλα ελέγχου που συντάχθηκαν έπειτα από αυτοψία και 
επιθεωρήσεις στους χώρους κάθε παιδικής χαράς. 
 
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Οι χώροι που πρόκειται να φιλοξενήσουν νέες παιδικές χαρές, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της 
υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014), ήτοι: 
 

 Δε γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες 
που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά. 

 Δε γειτνιάζουν με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση 
εξόδου παιδικής χαράς σε δρόμο, προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής μπάρας για την ασφαλή 
πρόσβαση των χρηστών. Επίσης, δε γειτνιάζουν με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί 
υψηλό θόρυβο. 

 Δε βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης 
κλπ. 

 Δε βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, 
καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). 

 Δεν είναι οπτικά απομονωμένοι. 

 Δεν έχουν οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών 
(όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 

 Υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.). 
 
Αλλά και οι χώροι που φιλοξενούν ήδη παιδικές χαρές, πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις ασφαλείας, 
όπως αυτές ορίζονται στην Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014) 
"Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας 
των παιδικών χαρών των ΟΤΑ", μέρος Β “Υφιστάμενες παιδικές χαρές”, ήτοι: 
 

 δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, 
καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.), 

 
Στο κεφάλαιο "ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" που ακολουθεί και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, περιγράφονται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση της κάθε 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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παιδικής χαράς, η προτεινόμενη διαμόρφωση, καθώς και οι εργασίες “διαμόρφωσης περιβάλλοντα 
χώρου” που προβλέπονται και κοστολογούνται ξεχωριστά για την κάθε μία από αυτές. 
 
Σημειώνεται ότι για κάθε υφιστάμενη παιδική χαρά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι προτεινόμενες 
προμήθειες δεν αποτελούν παρεμβάσεις που εμπίπτουν στην έννοια της ανακατασκευής στο σύνολό της 
παιδικής χαράς, σύμφωνα με το άρθρο 2, μέρος Β, της υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-
2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και 
λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ». 
 
 
 

          

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  Χρυσό 01-06-2020                                                    01-06-2020                             

         Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

         Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος                  

  

 

 

 

    Χρήστος Γ. Μήτρακας                                       Βασίλειος Π. Πλακαντάρας  

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc      Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 
 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

8 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι επιμέρους προϋπολογισμοί των προμηθειών για τις περιπτώσεις των 
παιδικών χαρών της παρούσας μελέτης, στους οποίους γίνεται διαχωρισμός των δαπανών σε αυτές που 
θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος II και σε αυτές που θα χρηματοδοτηθούν από 
τους ιδίους πόρους του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τους χώρους που πρόκειται να φιλοξενηθούν οι παιδικές χαρές, τα υπό 
προμήθεια υλικά, αλλά και τις προϋπολογισθείσες εργασίες,  παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 
"ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ".  
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

01. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00 2.250,00 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 145,00 58,32 8.455,96

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 800,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 15.639,96

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 3.753,59

Συνολική δαπάνη Α : 19.393,54

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 34,00 63,63 2.163,40

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 240,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 120,00 40,00 4.800,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,56 1.000,00 1.560,00

Σύνολο δαπανών Β : 10.573,40

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.537,62

Συνολική δαπάνη Β : 13.111,00

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 26.213,36

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.291,21

Συνολική δαπάνη : 32.504,56

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

02. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00 810,00 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 4,00 800,00 3.200,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00 500,00 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 18.955,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.549,27

Συνολική δαπάνη Α : 23.504,57

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 30,00 63,63 1.908,88

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00 240,00 480,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 40,00 40,00 1.600,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44 1.000,00 1.440,00

Σύνολο δαπανών Β : 7.478,88

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 1.794,93

Συνολική δαπάνη Β : 9.273,80

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 26.434,18

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.344,20

Συνολική δαπάνη : 32.778,39

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

03. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00 2.250,00 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00 800,00 2.400,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 17.595,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.222,87

Συνολική δαπάνη Α : 21.818,17

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 42,00 63,63 2.672,43

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00 240,00 480,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 60,00 40,00 2.400,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,56 1.000,00 1.560,00

Σύνολο δαπανών Β : 9.162,43

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.198,98

Συνολική δαπάνη Β : 11.361,40

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 26.757,73

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.421,86

Συνολική δαπάνη : 33.179,59

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

04. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1,00 1.950,00 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00 810,00 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 2,00 800,00 1.600,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 18.805,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.513,27

Συνολική δαπάνη Α : 23.318,57

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 115,00 63,63 7.317,37

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00 350,00 700,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 5,00 180,00 900,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00 240,00 720,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 28,00 40,00 1.120,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,20 1.000,00 1.200,00

Σύνολο δαπανών Β : 12.437,37

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.984,97

Συνολική δαπάνη Β : 15.422,33

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 31.242,67

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 7.498,24

Συνολική δαπάνη : 38.740,91

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

13 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

05. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00 810,00 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00 800,00 2.400,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00 500,00 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 18.155,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.357,27

Συνολική δαπάνη Α : 22.512,57

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 85,00 63,63 5.408,49

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00 350,00 700,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00 240,00 480,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 39,00 40,00 1.560,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,84 1.000,00 840,00

Σύνολο δαπανών Β : 10.688,49

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.565,24

Συνολική δαπάνη Β : 13.253,72

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 28.843,79

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.922,51

Συνολική δαπάνη : 35.766,30

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

06. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 800,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 14.445,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 3.466,87

Συνολική δαπάνη Α : 17.912,17

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 44,00 63,63 2.799,69

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 3,00 180,00 540,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00 240,00 480,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 100,00 40,00 4.000,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,96 1.000,00 960,00

Σύνολο δαπανών Β : 10.109,69

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.426,33

Συνολική δαπάνη Β : 12.536,00

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 24.554,99

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 5.893,20

Συνολική δαπάνη : 30.448,19

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

07. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00 2.250,00 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 1,00 5.850,00 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 160,00 58,32 9.330,71

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 800,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 19.044,71

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.570,73

Συνολική δαπάνη Α : 23.615,44

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 30,00 63,63 1.908,88

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00 350,00 700,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 180,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 1,00 240,00 240,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 40,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,96 1.000,00 960,00

Σύνολο δαπανών Β : 4.288,88

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 1.029,33

Συνολική δαπάνη Β : 5.318,20

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 23.333,59

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 5.600,06

Συνολική δαπάνη : 28.933,65

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

08. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00 800,00 2.400,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00 500,00 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 17.345,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.162,87

Συνολική δαπάνη Α : 21.508,17

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 75,00 63,63 4.772,20

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 3,00 180,00 540,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00 240,00 480,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 50,00 40,00 2.000,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44 1.000,00 1.440,00

Σύνολο δαπανών Β : 10.562,20

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.534,93

Συνολική δαπάνη Β : 13.097,11

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 27.907,50

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.697,80

Συνολική δαπάνη : 34.605,30

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

09. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 4,00 800,00 3.200,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00 500,00 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 18.145,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 4.354,87

Συνολική δαπάνη Α : 22.500,17

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 90,00 63,63 5.726,64

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00 350,00 700,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00 240,00 720,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 75,00 40,00 3.000,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44 1.000,00 1.440,00

Σύνολο δαπανών Β : 13.286,64

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 3.188,79

Συνολική δαπάνη Β : 16.475,42

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 31.431,94

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 7.543,67

Συνολική δαπάνη : 38.975,60

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

18 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

10. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00 1.500,00 1.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 2.250,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00 764,00 764,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00 780,00 780,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00 810,00 810,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00 2.300,00 2.300,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 124,00 58,32 7.231,30

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00 70,00 70,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 800,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 500,00

Σύνολο δαπανών Α : 15.255,30

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 3.661,27

Συνολική δαπάνη Α : 18.916,57

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 85,00 63,63 5.408,49

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00 350,00 350,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00 180,00 720,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00 240,00 720,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00 480,00 480,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00 500,00 500,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 65,00 40,00 2.600,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44 1.000,00 1.440,00

Σύνολο δαπανών Β : 12.218,49

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 2.932,44

Συνολική δαπάνη Β : 15.150,92

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 27.473,79

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 6.593,71

Συνολική δαπάνη : 34.067,50

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 
 
 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Νέου Σουλίου πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο 
χώρο. Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, με εμβαδό περί τα 260,00m2 Θεωρείται κατάλληλο 
για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην 
Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014). Η ακριβής θέση του 
παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο05’34.50’’ Ε: 23ο38’32.10’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Η παιδική χαρά είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές με χαμηλό τοιχίο 
και μεταλλικό κάγκελο, εκτός από την Νότια, η οποία συνορεύει με πεζοδρόμιο και είναι ανοιχτή. Στην 
ίδια (νότια) πλευρά, λόγω της ανισοσταθμίας της παιδικής χαράς σε σχέση με το πεζοδρόμιο, 
δημιουργείται ένα θεωρητικό τοιχίο μεταβλητού ύψους (με μέγιστο ύψος 0,60m), το οποίο όμως δεν είναι 
επαρκές. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Κατά μήκος της περίφραξης υπάρχουν τοποθετημένα 4 παγκάκια που παρουσιάζουν φθορές στα ξύλινα 
και μεταλλικά στοιχεία τους λόγω παλαιότητας, χρήσης και καιρικών συνθηκών. 
 
Τα δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται εντός της παιδικής χαράς, εκτός από κάποια διακριτά σημεία 
που έχουν φθαρεί, κρίνονται σε καλή κατάσταση. 
 
Υπάρχουν επίσης τέσσερα φωτιστικά, τα οποία κρίνονται σε καλή κατάσταση και γενικά ο φωτισμός της 
παιδικής χαράς κρίνεται επαρκής. 
 
Κατά μήκος της νότιας πλευράς, στο ύψος της ανισοσταθμίας με το πεζοδρόμιο, υπάρχει κατά μήκος 
αυτού σχάρα απορροής υδάτων. Τα κενά της σχάρας δεν βρίσκονται στα επιτρεπτά όρια ασφαλείας και 
μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση δαχτύλου. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Όσον αφορά τα δάπεδα ασφαλείας, λόγω των εκτεταμένων φθορών τους, δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το χαμηλότερο κρίσιμο ύψος 
πτώσης των εξοπλισμών παιδικών χαρών. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Ξύλινη τραμπάλα Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

2 Μεταλλικός μύλος Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

3 Ελατήριο μοτοσυκλέτα Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

4 Ελατήριο δελφίνι Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

5 Παλινδρομικό άλογο Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

6 Παλινδρομικό κοκορας Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

7 Μύλος μανιτάρι Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

8 Μεταλλικό σύνθετο κούνια Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

9 Μεταλλικό σύνθετο με τούνελ Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

10 Τετραθέσια κούνια Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

11 Ξύλινο σύνθετο αναρρίχηση Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

12 Φωτιστικά Κατάλληλο για χρήση 

13 Παγκάκια Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  

14 Δοχεία απορριμμάτων Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

15 Σχάρα απορροής υδάτων Προς Απομάκρυνση λόγω φθοράς  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Πίνακας – 2 

Νέος εξοπλισμός 
 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και των δαπέδων 
ασφαλείας και η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Η αποξήλωση, συντήρηση κι επανατοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση του αστικού εξοπλισμού που 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί και των φωτιστικών σωμάτων, με τη σύνδεσή τους σε λειτουργία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ.

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ.

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 46,00+46,00+20,00+33,00 = 145,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ.

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 22,00+12,00 = 34,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ.

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 120,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,56

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Νέου Σκοπού πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο 
χώρο. Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, με εμβαδό περί τα 370,00m2 Θεωρείται κατάλληλο 
για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην 
Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014). Η ακριβής θέση του 
παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο01’30.40’’ Ε: 23ο36’34.35’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Η παιδική χαρά είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές με πέτρινο τοιχίο 
ύψους περί του 1,00m και μεταλλικό κάγκελο, εκτός από την Νοτιοδυτική, η οποία συνορεύει με τον 
αύλειο χώρο του σχολείου και είναι ανοιχτή. Η υφιστάμενη περίφραξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού 
συντηρηθεί πρώτα. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Δεν υπάρχει. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
 

  
 
 
Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

27 
 

λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Ξύλινη τραμπάλα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Ξύλινο σύνθετο Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Εστία ποδοσφαίρου Προς Απομάκρυνση λόγω μη επαναχρησιμοποίησης  

4 Μεταλλική πόρτα εισόδου Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Η συντήρηση της μεταλλικής περίφραξης και της πόρτας εισόδου, καθώς και η αποξήλωση της 
συρμάτινης περίφραξης. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 4,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 30,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 40,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Αγίου Πνεύματος πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο 
χώρο. Το οικόπεδο βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού από την Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, με εμβαδό περί τα 
1070,00m2 Θεωρείται κατάλληλο για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις 
ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-
2014). Η ακριβής θέση του παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο06’01.65’’ Ε: 23ο40’37.40’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Η παιδική χαρά είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές με διαφορετικό 
τύπο περίφραξης: Δυτικά υπάρχει χαμηλό τοιχίο σκυροδέματος μεταβλητού ύψους (με μέγιστο τα 0,60m) 
και μεταλλικό κάγκελο. Ανατολικά υπάρχει ψηλό τοιχίο σκυροδέματος ύψους περίπου 3,00m και 
μεταλλικό κάγκελο. Νότια και νοτιοδυτικά υπάρχει μεταλλικό κάγκελο, ενώ βόρεια πλευρά δεν υπάρχει, 
καθώς εκεί συγκλίνουν η ανατολική και η δυτική πλευρά. Οι υφιστάμενες περιφράξεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με μικρή συντήρηση, εκτός από αυτή της νότιας και νοτιοδυτικής πλευράς, η οποία θα 
αντικατασταθεί με νέα. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Υπάρχει τοποθετημένο 1 παγκάκι που παρουσιάζει φθορές στα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του λόγω 
παλαιότητας, χρήσης και καιρικών συνθηκών. 
 
Υπάρχει επίσης κι ένα δοχείο απορριμμάτων, που κρίνεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μετά από μικρή συντήρηση. 
 
Τέλος, υπάρχουν τρία φωτιστικά, τα οποία κρίνονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν μετά από μικρή συντήρηση. Γενικά όμως ο φωτισμός της παιδικής χαράς κρίνεται 
ανεπαρκής και απαιτείται η τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σωμάτων. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Ξύλινη τραμπάλα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Τετραθέσια κούνια (4Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Τετραθέσια κούνια (2Ν + 2Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

4 Ξύλινο σύνθετο αναρρίχηση Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

5 Τσουλήθρα παίδων Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

6 Τσουλήθρα παίδων Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

7 Φωτιστικά Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

8 Παγκάκια Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

9 Δοχεία απορριμμάτων Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Η αποξήλωση, συντήρηση κι επανατοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση του αστικού εξοπλισμού που 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί και των φωτιστικών σωμάτων, με τη σύνδεσή τους σε λειτουργία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ.

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 42,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 60,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,56

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
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4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Χρυσού πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο χώρο. Το 
οικόπεδο βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του οικισμού, με εμβαδό περί τα 560,00m2 Θεωρείται κατάλληλο για 
εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην 
Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014). Η ακριβής θέση του 
παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο03’34.85’’ Ε: 23ο39’13.75’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Πρόκειται για πλατεία με πλακοστρωμένες οδεύσεις και χώρους πρασίνου. Η 
παιδική χαρά δεν είναι περιφραγμένη, ενώ υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της Β (ψηλότερη) και της 
Ν πλευράς (χαμηλότερη). 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Υπάρχουν τοποθετημένα 9 παγκάκια στο πεζοδρόμιο περιμετρικά της πλατείας και 2 εντός του κυρίως 
χώρου, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές φθορές στα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία τους λόγω 
παλαιότητας, χρήσης και καιρικών συνθηκών. 
 
Δεν υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων. 
 
Τέλος, υπάρχουν τρία φωτιστικά, τα οποία κρίνονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν μετά από μικρή συντήρηση. Γενικά όμως ο φωτισμός της παιδικής χαράς κρίνεται 
ανεπαρκής και απαιτείται η τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σωμάτων. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Μεταλλική τραμπάλα 4Θ Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Τριθέσια κούνια (3Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Τσουλήθρα παίδων Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

4 Μύλος Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

5 Φωτιστικά Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

6 Παγκάκια Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Η αποξήλωση, συντήρηση κι επανατοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση του αστικού εξοπλισμού που 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί και των φωτιστικών σωμάτων, με τη σύνδεσή τους σε λειτουργία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 2,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 115,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 5,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ.

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 20,00+8,00 = 28,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,20

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Μονόβρυσης πρόκειται να κατασκευαστεί νέα παιδική χαρά σε κοινόχρηστο χώρο. Ο χώρος 
αυτός, που σήμερα λειτουργεί σαν πάρκο, βρίσκεται στο Ν άκρο του οικισμού, στην είσοδο από Νεοχώρι. 
Λόγω του μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα αυτού, με εμβαδό περί τα 
480,00m2. Το οικόπεδο θεωρείται κατάλληλο για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις 
απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014). Η ακριβής θέση 
του παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο03’29.90’’ Ε: 23ο36’24.60’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, ο χώρος σήμερα λειτουργεί ως πάρκο αναψυχής. Πρόκειται για ένα χώρο 
πρασίνου, με χαμηλή περίφραξη σαν περιμετρικό όριο και φωτισμό, όπου υπάρχουν ξύλινα 
τραπεζοκαθίσματα για τη φιλοξενία των επισκεπτών.  
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Το όλο οικόπεδο έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να το καθιστούν 
ακατάλληλο για την προτεινόμενη χρήση. Λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του, εμβαδού περίπου 560,00m2. Το τμήμα αυτό βρίσκεται σε μέσο του όλου 
οικοπέδου και θα οριοθετηθεί με περίφραξη. Το όλο οικόπεδο οριοθετείται περιμετρικά με χαμηλό τοιχίο. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Δεν υπάρχουν παγκάκι, ούτε δοχεία απορριμμάτων στο τμήμα του οικοπέδου που θα φιλοξενήσει την 
παιδική χαρά. 
 
Υπάρχουν δύο φωτιστικά σώματα (προβολείς), τα οποία βρίσκονται στην Α πλευρά του οικοπέδου, λίγο 
έξω από τα όρια της προτεινόμενης παιδικής χαράς, τα οποία θα παραμείνουν στη θέση τους, φωτίζοντας 
ικανοποιητικά το μεγαλύτερο τμήμα της παιδικής χαράς. Θα χρειαστεί όμως και η τοποθέτηση επιπλέον 
φωτιστικών σωμάτων, ώστε ο φωτισμός να είναι επαρκής. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Δεν υπάρχει εξοπλισμός παιχνιδιού, ούτε δάπεδα ασφαλείας. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του οικοπέδου. 
 

  
 
 
Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στον ακόλουθο πίνακα – 2, παρουσιάζεται το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων 
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που 
έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της 
προμέτρησης της μελέτης. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης, για την τοποθέτηση νέας ενιαίας. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 40,00+45,00 = 85,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 2*6,00+27,00 = 39,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,84

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

43 
 

6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Δαφνουδίου πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο χώρο. 
Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, με εμβαδό περί τα 325,00m2. Θεωρείται κατάλληλο για 
εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην 
Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014). Η ακριβής θέση του 
παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο03’43.35’’ Ε: 23ο44’51.65’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Πρόκειται για το οικόπεδο όπου στεγάζεται το κτίριο της κοινότητας, με 
χώρους πρασίνου κι ένα γήπεδο basket, το οποίο είναι περιμετρικά περιφραγμένο. Η υφιστάμενη παιδική 
χαρά καταλαμβάνει τμήμα του όλου οικοπέδου, εμβαδού περίπου 400,00m2 και είναι περιφραγμένη μόνο 
από τις 2 πλευρές της: τη Β με ψηλό τοιχίο από τσιμεντόλιθους και τη ΒΑ με χαμηλό τοιχίο σκυροδέματος 
και μεταλλικό κάγκελο. Ν γειτνιάζει με το γήπεδο basket και ΝΔ με το υπόλοιπο οικόπεδο. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Δεν υπάρχουν παγκάκια στο χώρο της παιδικής χαράς, καθώς χρησιμοποιείται από τους συνοδούς το 
κτίριο και ο αύλειος χώρος της κοινότητας. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν και δοχεία απορριμμάτων. 
 
Τέλος, υπάρχουν τέσσερα μεγάλα φωτιστικά (προβολείς) πέριξ του γηπέδου basket, τα οποία αφενός 
κρίνονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν (παραμένοντας στις θέσεις τους), 
αφετέρου παρέχουν επαρκή φωτισμό σε ολόκληρο το τμήμα του οικοπέδου (γήπεδο και παιδική χαρά 
που γειτνιάζουν). 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
 

  
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Ξύλινη κούνια 4Θ (4Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Μεταλλική κούνια 3Θ (3Ν) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Μεταλλική κούνια 4Θ (4Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

4 Ξύλινη τσουλήθρα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

5 Μεταλλική τσουλήθρα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

6 Αναρρίχηση 1 Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

7 Μονόζυγα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

8 Ελατήριο 1 Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

9 Ελατήριο 2 Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

10 Ελατήριο  Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

11 Αναρρίχηση 1 Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Η αποξήλωση, συντήρηση κι επανατοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση του αστικού εξοπλισμού που 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί και των φωτιστικών σωμάτων, με τη σύνδεσή τους σε λειτουργία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ.

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 44,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 3,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 100,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,96

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
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7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Πεντάπολης πρόκειται να κατασκευαστεί νέα παιδική χαρά σε κοινόχρηστο χώρο και 
συγκεκριμένα σε τμήμα της κεντρικής πλατείας του οικισμού. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο κέντρο του 
οικισμού και λόγω του μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα αυτού, με 
εμβαδό περί τα 160,00m2. Το οικόπεδο θεωρείται κατάλληλο για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς 
πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-
5-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014). Η ακριβής 
θέση του παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο02’58.35’’ Ε: 23ο41’23.35’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η παιδική χαρά πρόκειται να κατασκευαστεί στην κεντρική πλατεία του οικισμού. 
Πρόκειται για ένα χώρο πλακοστρωμένο, με αρκετό πράσινο (περιμετρικά παρτέρια και δέντρα). 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Το όλο οικόπεδο έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να το καθιστούν 
ακατάλληλο για την προτεινόμενη χρήση. Λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του, εμβαδού περίπου 160,00m2. Το τμήμα αυτό βρίσκεται στη ΝΔ άκρη του 
όλου οικοπέδου και θα οριοθετηθεί με περίφραξη. Η πλατεία, στη Ν και στη Δ πλευρά της βρίσκεται 
ψηλότερα από τις οδούς που την περιβάλλουν και για το λόγο αυτό υπάρχει περίφραξη από μεταλλικό 
κάγκελο σε όλη τη Ν πλευρά. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Στο χώρο που πρόκειται να κατασκευαστεί η νέα παιδική χαρά  υπάρχουν 5 παγκάκια, τα οποία 
παρουσιάζουν φθορές στα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία τους λόγω παλαιότητας, χρήσης και καιρικών 
συνθηκών. Μπορούν όμως να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από συντήρηση. 
 
Επίσης, υπάρχει 1 δοχείο απορριμμάτων που κρίνεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μετά από μικρή συντήρηση. 
 
Τέλος, περιμετρικά της πλατείας υπάρχουν μεγάλα φωτιστικά σώματα (προβολείς), οι οποίοι θα 
παραμείνουν στις θέσεις τους και παρέχουν επαρκή φωτισμό σε ολόκληρη την πλατεία, 
συμπεριλαμβανομένου και του χώρου της παιδικής χαράς. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Δεν υπάρχει εξοπλισμός παιχνιδιού, ούτε δάπεδα ασφαλείας. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του οικοπέδου. 
 

 

 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Κάδοι απορριμμάτων (1τεμ.) Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

2 Παγκάκια (5τεμ.) Κατάλληλο για χρήση κατόπιν συντήρησης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Η αποξήλωση, συντήρηση κι επανατοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση του αστικού εξοπλισμού που 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ.

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 1,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ.

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ.

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 1,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 160,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ.

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 30,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00

16 14 Παγκάκι τεμ.

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 1,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ.

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 0,96

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
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8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Βαλτοτοπίου πρόκειται να κατασκευαστεί νέα παιδική χαρά σε κοινόχρηστο χώρο και 
συγκεκριμένα σε τμήμα κοινόχρηστου οικοπέδου. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του οικισμού 
και λόγω του μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα αυτού, με εμβαδό περί τα 
320,00m2. Το οικόπεδο θεωρείται κατάλληλο για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις 
απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014). Η ακριβής θέση 
του παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 40ο59’48.35’’ Ε: 23ο35’37.95’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η παιδική χαρά πρόκειται να κατασκευαστεί σε τμήμα κοινόχρηστου οικοπέδου 
του οικισμού. Πρόκειται για επίπεδο οικόπεδο, αδιαμόρφωτο, με αυτοφυή βλάστηση. 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Το όλο οικόπεδο δεν έχει διακριτά όρια, εκτός από τη ΒΔ πλευρά του, που συνορεύει με κοινοτική οδό. 
Δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να το καθιστούν ακατάλληλο για την προτεινόμενη 
χρήση. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του, εμβαδού 
περίπου 320,00m2. Το τμήμα αυτό βρίσκεται στη Δ άκρη του όλου οικοπέδου, συνορεύει με την κοινοτική 
οδό που περνάει μπροστά από το οικόπεδο και θα οριοθετηθεί με περίφραξη. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Δεν υπάρχει αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα, βρύσες κλπ). 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Δεν υπάρχει εξοπλισμός παιχνιδιού, ούτε δάπεδα ασφαλείας. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του οικοπέδου. 
 

  
 
 
Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στον ακόλουθο πίνακα – 2, παρουσιάζεται το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων 
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που 
έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της 
προμέτρησης της μελέτης. 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου που θα φιλοξενήσει την 
παιδική χαρά. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 78,00+46,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 3,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 75,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 3,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 2,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 43,00+7,00 = 50,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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9. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Ψυχικού πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο χώρο. Το 
οικόπεδο βρίσκεται στο Ν τμήμα του οικισμού, με εμβαδό περί τα 900,00m2, λόγω όμως του μεγάλου 
μεγέθους του θα χρησιμοποιηθεί τμήμα αυτού, εμβαδού περίπου 450,00 m2. Θεωρείται κατάλληλο για 
εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην 
Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-2014). Η ακριβής θέση του 
παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο00’08.45’’ Ε: 23ο37’47.35’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Η παιδική χαρά είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές με σενάζ 
σκυροδέματος και συρματόπλεγμα. Η υφιστάμενη περίφραξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν 
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Υπάρχει ένα ξύλινο τραπεζοκάθισμα, ένα μεταλλικό παγκάκι και 2 βρύσες. Όλα παρουσιάζουν σημαντικές 
φθορές και δε δύναται να συντηρηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 
 
Δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, ούτε και φωτιστικά σώματα. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Μεταλλική κούνια 4Θ (2Ν & 2Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Μεταλλική τσουλήθρα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Εστία ποδοσφαίρου Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

4 Αναρρίχηση Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

5 Ξύλινη τραμπάλα 2Θ Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

6 Ελατήριο ζωάκι Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

7 Ξύλινο τραπεζοκάθισμα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

8 Μεταλλικό παγκάκι Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

9 Βρύσες Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Οι εργασίες αποξήλωσης της συρμάτινης περίφραξης και η μεταφορά της σε χώρο που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Ξύλινο σπιτάκι τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ.

7 6 Τσουλήθρα παίδων 221 τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο 410Γ τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 46,00+46,00+32,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 4,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 1,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 90,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 2,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 65,00+10,00 = 75,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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10. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Γενικά. 
 
Στον οικισμό Νεοχωρίου πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον ίδιο χώρο. 
Το οικόπεδο βρίσκεται στο Ν τμήμα του οικισμού και φιλοξενεί, εκτός από την παιδική χαρά και το γήπεδο 
ποδοσφαίρου. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του θα χρησιμοποιηθεί τμήμα αυτού, εμβαδού περίπου 
390,00m2. Θεωρείται κατάλληλο για εγκατάσταση παιδικής χαράς, καθώς πληροί τις απαιτήσεις 
ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην Εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.:30681/07-08-
2014). Η ακριβής θέση του παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 
 

 

Β: 41ο02’54.50’’ Ε: 23ο34’38.75’’ 
 
Υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί κανονικά, δεν πληροί τις αναφερόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την υπ’αριθμ.:28492/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931/Β/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Περιβάλλων Χώρος: 
 
Ο χώρος της Παιδικής χαράς έχει διακριτά όρια και δεν παρουσιάζει έντονες ανισόπεδες κλίσεις που να 
τον καθιστούν ακατάλληλο. Η παιδική χαρά είναι περιφραγμένη από τη ΒΔ πλευρά με ξύλινους 
πασσάλους (σε κακή κατάσταση), από τη ΒΑ πλευρά με συρματόπλεγμα και από τη Ν πλευρά γειτνιάζει με 
την ψηλή συρμάτινη περίφραξη του γηπέδου ποδοσφαίρου και έχει δύο μικρά ανοίγματα εκατέρωθεν 
αυτής. Όλες οι υφιστάμενες περιφράξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
Αστικός εξοπλισμός:  
 
Υπάρχει ένα ξύλινο τραπεζοκάθισμα, που παρουσιάζει σημαντικές φθορές και δε δύναται να συντηρηθεί 
και να επαναχρησιμοποιηθεί. 
 
Δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων. 
 
Περιμετρικά του χώρου όπου πρόκειται να φιλοξενηθεί η παιδική χαρά υπάρχουν 5 φωτιστικά σώματα, τα 
οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να συντηρηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 
 
Εξοπλισμός Παιχνιδιού: 
 
Ο εξοπλισμός παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές από την χρόνια χρήση, τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμούς. Κανένα από τα υφιστάμενα όργανα δε δύναται να συντηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 
Επίσης, οι προδιαγραφές των οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν 
είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους δεν κρίνεται ασφαλής. 
 
Δάπεδα ασφαλείας δεν υπάρχουν. 
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
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Προτεινόμενες ενέργειες – Εργασίες διαμόρφωσης – Προμήθεια εξοπλισμού 
 
Στους ακόλουθους πίνακες (1 & 2), παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός και οι ενέργειες που 
προβλέπεται να γίνουν μ’ αυτόν (απομάκρυνση ή συντήρηση κι επαναχρησιμοποίηση), καθώς και το 
σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού (οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού), αλλά 
και οι προτεινόμενες εργασίες διαμόρφωσης, ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας – 1 αποτελεί μέρος του φύλλου ελέγχου, το οποίο ελήφθη 
υπόψη για τη σύνταξη της μελέτης και συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς, 
ενώ ο πίνακας – 2 αποτελεί μέρος της προμέτρησης της μελέτης. 
 
 

Πίνακας – 1 
Υφιστάμενος εξοπλισμός 

 

Α/Α Είδος εξοπλισμού Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Μεταλλική κούνια 2Θ (2Ν) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

2 Μεταλλική κούνια 2Θ (2Π) Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

3 Μύλος Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

5 Μεταλλική τραμπάλα 2Θ Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  

6 Ξύλινο τραπεζοκάθισμα Προς Απομάκρυνση λόγω καταστροφής  
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Πίνακας – 2 
Νέος εξοπλισμός 

 

 
 
Στο άρθρο 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβάνονται: 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (μαζί με τις βάσεις) και η μεταφορά τους σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Οι εργασίες αποξήλωσης της συρμάτινης και της ξύλινης περίφραξης και η μεταφορά τους σε χώρο 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της παιδικής χαράς η οποία δεν 
έχει προβλεφθεί. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 1,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ.

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ.

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 1,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 1,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 1,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 1,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 1,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 46,00+46,00+32,00 = 124,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 1,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ.

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 85,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 1,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 4,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 3,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 1,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 1,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 65,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 1,44

ΣύνολαΑ/Α Α.Τ. Είδος εργασίας
Μο-

νάδα
Προμέτρηση
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 Η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 
71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση 
του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

65 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

1. ΞΥΛΕΙΑ 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, σύμφωνα με 
τα ΕΝ351.  Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί 
τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 – Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 
φορτίσεις).Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα 
φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  
Μετά την ξήρανση η ξυλεία θα τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι 
κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που μπορεί να επηρεάσουν  την αντοχή του και κατόπιν θα 
συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση. Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  PVA ( 
οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο ή αντίστοιχο 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015 

 Εφαπτομενικά 0,003 

 Κατά μήκος 0,00007 
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 
 
2. ΔΟΚΟΙ (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία  θα χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 
αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Υγρασία (8-10%).  
Οδοντωτή σφήνωση. Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία θα 
τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του 
ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν θα συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  
Συγκόλληση ξύλου. Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη 
βασικό ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4  

 Αντοχή σε υγρασία : DIN 68 705 AW 

 Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2  
 
3. ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από πλακάζ θαλάσσης ή HPL, αναλόγως τον 
εξοπλισμό. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν 
αιχμηρά άκρα. Τα πλακάζ θαλάσσης είναι εμποτισμένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με 
ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες.H ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από 
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διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας  (ανάλογα το ολικό πάχος του)   t=1,5mm. Το HPL (High 
Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από 
κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και 
θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε 
αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.  
 
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν 
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 
 
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά, μη ανοξείδωτα στοιχεία, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο, όπου θα έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα 
πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
 
6. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 
 
7. ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΕΣ 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 
βερνίκια και τα χρώματα θα πρέπει να έχουν σαν βάση το νερό και να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα 
παιδιά. 
Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-vacuum). Η ξυλεία πριν τον 
εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η 
διαμόρφωση του ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Μετά 
τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση 
των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση. 
 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 
Το TANALITH E 3492  χρησιμοποιείται στον εμποτισμό με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 35 g/l .Η 
παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40ο C .Το κατάλληλο εύρος 
θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής. Το 
διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι 
ομοιογενές με όλα τα συστατικά του. 
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8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς και τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 
τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2017 και ΕΝ 1177:2018 αντίστοιχα και θα φέρουν βεβαίωση 
ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η 
συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.  
 
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:  
 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.  

 Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 
αντίστοιχα πρότυπα, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.  

 Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 και να φέρουν βεβαίωση 
ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα, από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.  

 
Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά 
 
Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην 
παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα όπως τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία 
αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.  
 
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται 
από αναγνωρισμένους φορείς, για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και 
την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 
τουλάχιστον με τα ακόλουθα:  
 

 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 
του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.  

 Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.  

 Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.  

 Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή – προμηθευτή όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1. 
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Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
 
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους 
και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.:28492/11-05-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 931/18-
05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.:27934/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 
2014). 
 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ( ISO εν ισχύ).  
 
 
Ο κατασκευαστής – προμηθευτής, θα πρέπει να δηλώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, θα 
παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2α, της υπ’αριθμ.:28492/11-05¬2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 
931Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.:27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και ισχύει. 
Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει, θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7. 
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα 
από οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας κατασκευής και 
αχρησιμοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
Στις παραπάνω διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, όπως επίσης και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.  
 
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±5%, αντιστοίχως.  
 
Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση των ποσοτήτων 
των δαπέδων ασφαλείας, σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη ποσότητες, ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση προς τον Δήμο.  
 
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε 
αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου ασφαλείας σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, 
αυτό θα συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι 
επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, 
χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.  
 
Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 
αποκλεισμού.  
 
Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά 
κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.  
 
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση του εξοπλισμού 
παιδικών χαρών. 
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1Α. ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (2Π+2Ν) 

Γενικές διαστάσεις  
Ύψος: 2350mm 
Μήκος: 5950mm 
Πλάτος: 1470mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας  
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 
Μέγιστο Μήκος: 7000mm 
Μέγιστο Πλάτος: 5700mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4  
Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου θα αποτελείται από 4 ξύλινες επικολλητές δοκούς, τουλάχιστον 3 στρωμάτων, με 
αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώμα, ελάχιστης διατομής: 95Χ95Χ2370mm, στους οποίους 
προσαρμόζονται οι 4 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σημείο οι δοκοί (ορθοστάτες) φέρουν οπές για την 
συναρμογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκούς. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 2 
κοχλίες ελάχιστης κατηγορίας Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας για κάθε κολώνα. Στο κάτω σημείο 
κάθε ορθοστάτη προσαρμόζεται μια βάση πάκτωσης.  
 
Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου θα αποτελείται από 2 μεταλλικές δοκούς QHS, St-37 ελάχιστης 
διατομής 100Χ50Χ2480mm & 100Χ50Χ2545mm πάχους τουλάχιστον 3mm, η οποία σε κάθε άκρο της 
φέρει ειδικό τεμάχιο για την συναρμογή της με τους ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε 
άκρο της, η δοκός φέρει μεταλλικές λάμες, στις οποίες προσαρμόζονται οι μηχανισμοί συγκράτησης του 
καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από 
χαλύβδινη σωλήνα St-37. Μέσα στη σωλήνα εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα όπου φέρουν άξονα 
κατασκευασμένο από γαλβανιζέ χάλυβα St-37 και φέρει 2 ασφάλειες άξονα. Για την συγκράτηση του κάθε 
καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες ελάχιστης κατηγορίας Μ8, ροδέλες & περικόχλια 
ασφαλείας. 
 
Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη 
αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό ελάχιστης διατομής 6mm η οποία 
προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους 
από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διατομής 6mm.  
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Τα καθίσματα παιδιών θα είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το κάθισμα 
φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή 
ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο 
καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης 
γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό ελάχιστης διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα 
με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα 
ελάχιστης διατομής 6mm.  
 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν 
μακροχρόνια την ξυλεία . Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37, ελάχιστου ύψους 
480mm, και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37, οι οποία έχει 4 οπές. 
Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις 
καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά 
στριφώνια ελάχιστης κατηγορίας Μ10. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το 
εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού 
εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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1Β. ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (2Π+1Ν+1ΑμεΑ) 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2350mm 
Μήκος: 5950mm 
Πλάτος: 1470mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 
Μέγιστο Μήκος: 7000mm 
Μέγιστο Πλάτος: 5700mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4  
Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 
Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου θα αποτελείται από 4 ξύλινες επικολλητές δοκούς, τουλάχιστον 3 στρωμάτων, με 
αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώμα, ελάχιστης διατομής: 95Χ95Χ2370mm, στους οποίους 
προσαρμόζονται οι 4 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σημείο οι δοκοί (ορθοστάτες) φέρουν οπές για την 
συναρμογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκούς. Για την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 2 
κοχλίες ελάχιστης κατηγορίας Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας για κάθε κολώνα. Στο κάτω σημείο 
κάθε ορθοστάτη προσαρμόζεται μια βάση πάκτωσης.  
 
Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου θα αποτελείται από 2 μεταλλικές δοκούς QHS, St-37 ελάχιστης 
διατομής 100Χ50Χ2480mm & 100Χ50Χ2545mm, πάχους τουλάχιστον 3mm, η οποία σε κάθε άκρο της 
φέρει ειδικό τεμάχιο για την συναρμογή της με τους ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε 
άκρο της, η δοκός φέρει μεταλλικές λάμες, στις οποίες προσαρμόζονται οι μηχανισμοί συγκράτησης του 
καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από 
χαλύβδινη σωλήνα St-37. Μέσα στη σωλήνα εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα όπου φέρουν άξονα 
κατασκευασμένο από γαλβανιζέ χάλυβα St-37 και φέρει 2 ασφάλειες άξονα. Για την συγκράτηση του κάθε 
καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες ελάχιστης κατηγορίας Μ8, ροδέλες & περικόχλια 
ασφαλείας. 
 
Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και 
γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το 
κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη 
αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από 
φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς 
συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό ελάχιστης διατομής 6mm η οποία 
προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους 
από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διατομής 6mm.  
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Τα καθίσματα παιδιών θα είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το κάθισμα 
φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου, ελάχιστου πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή 
ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο 
καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης 
γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό ελάχιστης διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα 
με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα 
ελάχιστης διατομής 6mm.  
 
Τα καθίσματα ΑμεΑ έχουν εργονομική σχεδίαση και πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176:2017. Το 
κάθισμα φέρει ζώνες ασφαλείας για την ασφαλή συγκράτηση του χρήστη στη θέση παιχνιδιού & είναι 
κατάλληλο & για νήπια & κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο χύτευσης με περιστροφή. Η 
ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό ελάχιστης 
διατομής 6mm, η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους 
(κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης διατομής 6mm. 
 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν 
μακροχρόνια την ξυλεία . Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37, ελάχιστου ύψους 
480mm, και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37, οι οποία έχει 4 οπές. 
Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις 
καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά 
στριφώνια ελάχιστης κατηγορίας Μ10. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το 
εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού 
εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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2. ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1850mm 
Μήκος: 2100mm 
Πλάτος: 1650mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 
Μέγιστο Μήκος: 5100mm 
Μέγιστο Πλάτος: 4650mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 5  
Δραστηριότητες: Παιχνίδι ρόλων – Δραστηριότητες 
Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 
Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, 
Δύο (2) τραπεζάκια, 
Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, 
Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. 
 
Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. 
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 
Έξι (6) ξύλινες κολώνες, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα πλακάζ 
θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. 
 
Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα. 
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 
Δύο (2) ξύλινες κολώνες, 
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα πλακάζ 
θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό δάπεδο, 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

76 
 

Τραπεζάκια 
Το κάθε τραπεζάκι θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από πλακάζ 
θαλάσσης στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. 
 
Πάνελ δραστηριοτήτων 
Τα πάνελ δραστηριοτήτων θα κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων 
ιδιοτήτων και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. 
 
Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. 
Το μπαλκόνι θα αποτελείται από : 
Μία (1) ημικυκλική βάση από χαλυβδοσωλήνα St-37, 
Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό 
δάπεδο, 
Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας ή άλλο 
υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές 
της πλατφόρμας. 
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
 
 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση δέκα (10) παιδικών χαρών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά» στα πλαίσια του προγράμματος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

   

77 
 

3. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 700mm 
Μήκος: 2400mm 
Πλάτος: 2700mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <1000mm 
Μέγιστο Μήκος: 4400mm 
Μέγιστο Πλάτος: 4700mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 
Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 
Ηλικιακή Ομάδα: +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς, τουλάχιστον 3 στρωμάτων, με 
αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώμα ελάχιστης διατομής 95Χ95Χ500mm, στις οποίες 
προσαρμόζονται οι 2 βάσεις πάκτωσης, και ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. 
 
Ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα St-37-2 ελάχιστης διατομής 
Φ60Χ2mm και χαλυβδοσωλήνες St-37-2 ελάχιστης διατομής Φ42Χ3mm (κατά DIN 17100), και από 4 λάμες 
κατάλληλων διαστάσεων 30Χ150mm ελάχιστου πάχους t=5mm, συγκολλημένες στους χαλυβδοσωλήνες. 
Στα σημεία τριβής χρησιμοποιούνται μεταλλικά κουζινέτα. 
 
Οι οριζόντιοι δοκοί κατασκευάζονται από 1 ξύλινη επικολλητή δοκό, τουλάχιστον 3 στρωμάτων, με 
αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώμα, ελάχιστης διατομής : 95Χ95Χ2400mm. Στις απολήξεις 
τους, τοποθετούμε 2 καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφανείας, ελάχιστου πάχους 
21mm, στερεώνοντας τα με νοβοπανόβιδες. Επίσης σε κατάλληλη απόσταση από την εσωτερική άκρη του 
καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού, τοποθετούμε 2 χειρολαβές κατασκευασμένες από 
πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 21mm. Στις χειρολαβές προσαρμόζονται 4 πλαστικά χερούλια από 
πολυπροπυλένιο με σφαίρα στην κορυφή κατά ΕΝ 1176-6. Είναι υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, έχει μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Τέλος, κάτω από τα καθίσματα 
τοποθετούνται ειδικά ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων κι ελάχιστου πάχους 18mm, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος και να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων. 
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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4. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 505mm 
Μήκος:1100mm 
Πλάτος:1100mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm 
Μέγιστο Μήκος: 3100mm 
Μέγιστο Πλάτος: 3100mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 
Δραστηριότητες: Ταλάντευση 
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL ελάχιστου πάχους 19mm, τα 
οποία συναρμολογούμενα μεταξύ τους μας δίνουν την τελική μορφή του οργάνου. Οι συνδέσεις των 
επιμέρους τεμαχίων γίνονται με κοχλίες ροδέλες και περικόχλια ελάχιστης κατηγορίας Μ8. Φέρει στον 
κορμό του χειρολαβές κατάλληλης διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του 
οργάνου. Στο κάτω σημείο του προσαρμόζεται το ελατήριο με την μεταλλική βάση πάκτωσης. 
 
Το ελατήριο είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, ελάχιστης διατομής Φ20 με 5 σπείρες κατ’ 
ελάχιστο. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να αποκλείει τον 
εγκλωβισμό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση συγκράτησης από χάλυβα 
St-37, πλαίσιο από σιδηρογωνίες και φλάντζα, η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά ελάχιστης κατηγορίας 
Μ12 μαζί με ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας ελάχιστης κατηγορίας Μ12. 
 
Η βάση πάκτωσης τοποθετείται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από γαλβανιζέ φλάντζα 
χάλυβα ελάχιστου πάχους 4mm, η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά ελάχιστης κατηγορίας Μ12 μαζί με 
ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας ελάχιστης κατηγορίας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες 
ελάχιστου πάχους 5mm, οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο 
εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου.  
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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5. ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ 2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 650mm 
Μήκος: 600mm 
Πλάτος: 800mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <800mm 
Μέγιστο Μήκος: 2600mm 
Μέγιστο Πλάτος: 2850mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 
Δραστηριότητες: Ταλάντευση 
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από δύο ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL πάχους 19mm. 
Ανάμεσα από τα δύο αυτά τεμάχια τοποθετείται το διπλό κάθισμα του οργάνου κάτω από το οποίο 
βιδώνονται τα ελατήρια και οι βάσεις πάκτωσης. Στο μπροστινό μέρος του οργάνου και ανάμεσα από τα 
πλαϊνά HPL,  υπάρχει 1 στοπ ποδιών το οποίο κατασκευάζεται από HPL 19mm. Τέλος, για την καλύτερη 
προστασία των μικρών μας φίλων στο πίσω μέρος του οργάνου έχει τοποθετηθεί πλάτη επίσης από HPL 
19mm ενώ υπάρχουν τοποθετημένες & 3 χειρολαβές για την συγκράτηση των χρηστών, αλλά και για την 
πρόσβαση ΑΜΕΑ. 
 
Τα 2 ελατήρια είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες, διατομής Φ20 και συνολικών διαστάσεων 
170Χ360 με 5 σπείρες. Είναι δοκιμασμένο σε μεγάλες καταπονήσεις και έχει μελετηθεί με τρόπο που να 
αποκλείει τον εγκλωβισμό των άκρων του παιδιού. Συνδέεται με το κυρίως όργανο με βάση συγκράτησης  
με φλάντζα χάλυβα Φ175Χ5mm στην οποία κολλιούνται 2 λάμες 35 Χ 7 Χ 5mm και συγκρατείται με 2 
ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια ασφαλείας Μ12. 
 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος του ελατηρίου και αποτελείται από γαλβανιζέ 
φλάντζα χάλυβα Φ240Χ4mm η οποία συγκρατείται με 3 ζιγκιά Μ12 μαζί με ροδέλες Φ12 & περικόχλια 
ασφαλείας Μ12 και από 4 γαλβανιζέ μεταλλικές λάμες 40x5mm οι οποίες συνδεόμενες μεταξύ τους, 
δημιουργούν ένα δικτύωμα το οποίο εγκιβωτίζεται ολόκληρο στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καλύτερη 
αγκύρωση του οργάνου.  
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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6. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2364mm 
Μήκος: 3856mm 
Πλάτος: 1265mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1650mm 
Μέγιστο Μήκος: 7100mm 
Μέγιστο Πλάτος: 3530mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση  
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
Υλικό απορρόφησης κρούσης: ΝΑΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από τσουλήθρα 3Μ & σκάλα ανάβασης. 
 
Η σκάλα αποτελείται από: 

 Δύο (2) μεταλλικούς στύλους, κατασκευασμένους από χαλυβδοσωλήνα St-37 διαστάσεων 
Φ42Χ2300Χ2mm. 

 Πέντε (5) μεταλλικά σωληνάκια Φ33 mm. 

 Δύο μεταλλικές χειρολαβές αποτελούμενες από 1 κουπαστή & 2 προστατευτικές μπάρες, οι οποίες 
είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ33Χ2mm. 

 Δύο (2) χαλυβδοσωλήνες St-37, διατομής Φ42Χ2050Χ2mm για την στήριξη του παταριού και 

 Ένα πατάρι κατασκευασμένο από λαμαρίνα αντιολισθητική μορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37 & διαστάσεων 
620Χ400Χ3mm. 

 
Η τσουλήθρα έχει ύψος 1650mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2800mm.  Είναι 
τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού. Στην αρχή της ζώνης εισόδου 
βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα 
οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
3000Χ500Χ1,2mm.  Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία 
βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η 
οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 
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Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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7Α ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2600mm 
Μήκος: 2130mm 
Πλάτος: 4230mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <800mm 
Μέγιστο Μήκος: 5600mm 
Μέγιστο Πλάτος: 7100mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 7 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση  
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από δύο (2) πύργους, τσουλήθρα, σκάλα & γέφυρα. 
 
Ο πρώτος πύργος ύψους 600mm αποτελείται από τέσσερεις (4) κολώνες διατομής οι δύο (2) 95Χ95Χ2250 
& οι άλλες δύο (2) 95Χ95Χ2100mm. Έχει πατάρι το οποίο κατασκευάζεται από αντιολισθητικό πλακάζ 
θαλάσσης πάχους 21mm, το οποίο στηρίζεται σε δύο (2) δοκούς διατομής 95Χ95Χ1000mm. Η πρόσβαση 
σε αυτόν γίνεται από τη σκάλα ανόδου, αριστερά της οποίας υπάρχει φράγμα προστασίας όπως & 
απέναντι, ενώ δεξιά της βρίσκεται η γέφυρα που οδηγεί στον δεύτερο πύργο. Για την προστασία από τον 
ήλιο & τη βροχή, ο πύργος φέρει μονόριχτη σκεπή κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης 12mm. 
 
Ο δεύτερος πύργος ύψους 600mm αποτελείται από τέσσερεις (4) κολώνες διατομής οι δύο (2) 
95Χ95Χ2250 & οι άλλες δύο (2) 95Χ95Χ2100mm. Έχει πατάρι το οποίο κατασκευάζεται από αντιολισθητικό 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm, το οποίο στηρίζεται σε δύο (2) δοκούς διατομής 95Χ95Χ1000mm. Η 
πρόσβαση σε αυτόν γίνεται από τη γέφυρα, δεξιά της οποίας υπάρχει φράγμα προστασίας όπως & 
απέναντι, ενώ αριστερά της βρίσκεται η τσουλήθρα. Για την προστασία από τον ήλιο & τη βροχή, ο πύργος 
φέρει μονόριχτη σκεπή κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης 12mm. 
 
Η γέφυρα αποτελείται από: 

 Ένα (1) ξύλινο δάπεδο κατασκευασμένο από ξυλεία διαστάσεων 1000Χ95Χ35mm (19 τεμάχια). 

 Δύο (2) μεταλλικά προστατευτικά φράγματα (κάγκελο), κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήναSt-37 
διατομής Φ33Χ2mm οι κουπαστές και Φ21Χ2mm τα γεμίσματα. Για μεγαλύτερη προστασία από 
τυχόν τραυματισμούς (εγκλωβισμοί κλπ) στα άκρα του κάθε φράγματος τοποθετούνται 
προστατευτικά από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm.  

 
Η ξύλινη σκάλα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm. 

 Δύο (2) πλαϊνά προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm 
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Η τσουλήθρα 1Μ έχει ύψος 600mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 1000mm. Η πρόσβαση 
στην είσοδό της γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου 
βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα 
οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται   ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
1000Χ500Χ1,2mm. Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήναSt-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία 
βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η 
οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 
 
Τα φράγματα προστασίας κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 12mm& συνδέονται με τις 
εκάστοτε κολώνες με μεταλλικούς συνδέσμους. 
 
Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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7Β ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ, ΝΗΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 3650mm 
Μήκος: 5200mm 
Πλάτος: 3900mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1250mm 
Μέγιστο Μήκος: 9200mm 
Μέγιστο Πλάτος: 6050mm 
 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 8 
Δραστηριότητες: Ανάβαση – Ολίσθηση - Δραστηριότητες 
Ηλικιακή Ομάδα: : +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το κυρίως όργανο αποτελείται από δύο (2) πύργους, δύο (2) τσουλήθρες, σκάλα, σκεπή  & γωνία με 
δραστηριότητες. 
 
Ο πύργος με πατάρι ύψους 1050mm αποτελείται από δύο (2) ξύλινους ορθοστάτες (κολώνες) , διατομής 
95Χ95Χ2200mm (οι άλλες 2 κολώνες είναι κοινές με τον μεγάλο πύργο) στους οποίους προσαρμόζονται οι 
βάσεις πάκτωσης. Η πρόσβαση σε αυτόν, γίνεται από την ξύλινη σκάλα, αριστερά από την οποία βρίσκεται 
τοποθετημένη η τσουλήθρα 2Μ ενώ από την άλλα πλευρά υπάρχει προστατευτικό φράγμα (πάνελ) το 
οποίο κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διατομής 810Χ810 και πάχος 12mm. Απέναντι από την 
σκάλα βρίσκεται το πάνελ από πλακάζ θαλάσσης το οποίο οδηγεί στο μεγάλο πατάρι. 
 
Η ξύλινη σκάλα αποτελείται από: 

 Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 1200Χ160mm και 
πάχους 45mm. 

 Τέσσερα (4) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 
750Χ150mm και πάχους 40mm.  

 Δύο ξύλινες χειρολαβές αποτελούμενες από 3 οριζόντιους δοκούς (1 κουπαστή & 2 προστατευτικές 
μπάρες) και 2 κάθετες κολώνες. Οι κουπαστές και οι μπάρες είναι διατομής 1240Χ70Χ45mm ενώ οι 
κολώνες 930Χ70X45mm, κατασκευασμένα όλα από ξυλεία μεγάλης αντοχής.  

 Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης πάχους 
12mm διαστάσεων 1160Χ760mm.  

 Δύο (2) χαλυβδοελάσματαSt-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την αγκύρωση 
της στο έδαφος. 

 
Ο πύργος με πατάρι ύψους 1250mm αποτελείται από τέσσερεις (4) ξύλινους ορθοστάτες (κολώνες), 
διατομής 95Χ95Χ3250mm στους οποίους προσαρμόζονται οι βάσεις πάκτωσης. Η πρόσβαση σε αυτόν, 
γίνεται από το χαμηλό πατάρι. Στην μία πλευρά βρίσκεται τοποθετημένη η τσουλήθρα 2.5Μ ενώ από την 
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άλλη πλευρά βρίσκεται το μεταλλικό μπαλκόνι. Η τρίτη πλευρά του πύργου καλύπτεται  με φράγμα 
(πάνελ) το οποίο κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διάστασης 810Χ810 και πάχος 12mm. Για την 
προστασία από την ήλιο ή και την βροχή το ένα πατάρι διαθέτη στέγη διαστάσεων 1000Χ1000mm 
κατασκευασμένη επίσης από πλακάζ θαλάσσης 12mm. 
Στο κάτω μέρος του πύργου υπάρχει γωνία δραστηριοτήτων για ΑΜΕΑ κατασκευασμένη από πλακάζ 
θαλάσσης 12mm. Το κάθε πατάρι  κατασκευάζεται από δύο ξύλινες δοκούς 1000Χ95Χ95mm επάνω στις 
οποίες τοποθετούνται  αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης 21 mm . 
 
Η τσουλήθρα 2Μ έχει ύψος 1050mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 1800mm. Είναι 
τοποθετημένη στην πλαϊνή από την ξύλινη σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα 
δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν 
πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά 
τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 27mm, 
εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 2000Χ500Χ1,2mm.  Για την 
στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από 
αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήναSt-37 διατομής. 
Φ26Χ2mm. Στην αρχή της ζώνης εξόδου της κάθε τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 
700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για 
την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 
 
Η τσουλήθρα 2.5Μ έχει ύψος 1250mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2450mm. Είναι 
τοποθετημένη στην πλαϊνή από το μεταλλικό μπαλκόνι πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό 
της γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται 
τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά 
προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 
2500Χ500Χ1,2mm.  Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήναSt-37 διατομής.  Φ26Χ2mm.  Στην αρχή της ζώνης εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται 
μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η 
οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 
 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν 
μακροχρόνια την ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή 
στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω 
μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε 
να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του 
φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 
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Στις παραπάνω διαστάσεις του παιχνιδιού, του χώρου ασφαλείας, καθώς και των επί μέρους στοιχείων, 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±5%, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται “μέγιστη” ή 
“ελάχιστη” διάσταση, όπου επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του 5% προς τα κάτω ή προς τα πάνω 
αντίστοιχα. 
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8. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,0cm 

Γενικές διαστάσεις 
Πάχος: 40mm 
Μήκος: 500mm 
Πλάτος: 500mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για χώρους όπως παιδότοποι , αυλές σχολείων , χώροι άθλησης , πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής και όπου αλλού απαιτείται ανάγκη προστασίας από τραυματισμούς κατά την 
πτώση των παιδιών.  Παρασκευάζεται κατά 90% από κόκκους ανακυκλωμένων ελαστικών και 10% από 
πολυμερισμένη πολυουρεθάνη σε πλακίδια με σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001 και με πιστοποίηση ΕΝ 
1177. Στο επάνω μέρος του δαπέδου υπάρχει επίστρωση από έγχρωμο EPDM, ενώ το κάτω μέρος 
κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό τύπου SBR. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες. Η 
βάση του πλακιδίου αποτελείται από πλέγμα για καλύτερη αντικραδασμική  απόδοση και κυκλοφορίας 
των υδάτων. Τα  πλακίδια συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς πλαστικούς πείρους και όπου χρειαστεί 
επικολλώνται με κόλλα πολυουρεθάνης. Το υλικό είναι 100% ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον & 
έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης & επισκευής. Επίσης είναι υδατοπερατό με άριστη αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες.  
 
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN 1177:2018 ίσο με 1300mm. 
(βάρος 26,00 kg/m2 περίπου)  
 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 
Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 
απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2017 και EN1177:2018, σύμφωνα με πιστοποίηση 
έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και το σύνολο των εργασιών και των απαιτούμενων υλικών, για την 
κατασκευή βάσης σκυροδέματος πάχους 100mm, επάνω στην οποία τοποθετείται το ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας (χωματουργικές εργασίες, τοποθέτηση ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος C16/20 με κλίση έως 
1%, ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων, τοποθέτηση δομικού πλέγματος, αποκατάσταση 
χώρου κ.α.). 
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9. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Θα υπάρχει η περιοχή πληροφοριών διαστάσεων 40x30cm κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
επάνω στην οποία υπάρχουν τυπωμένες οι απαραίτητες πληροφορίες βάση των οδηγιών του 
Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», δηλ. τεχνικές προδιαγραφές, χρώματα, διαστάσεις, γραμματοσειρές, 
λογότυπα, κλπ. Η στήριξη θα γίνεται στην είσοδο της παιδικής χαράς με ειδικούς συνδέσμους. 
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10. ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το φωτιστικό θα αποτελείται από τον ιστό φωτισμού, το ημισφαιρικό φωτιστικό σώμα κορυφής, το 
φρεάτιο έλξης και σύνδεσης καλωδίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά, αλλά και τις εργασίες, για τη 
σύνδεσή του σε πλήρη λειτουργία. 
 
Το ημισφαιρικό φωτιστικό σώμα κορυφής 30W (LED + Driver), θα είναι νέας τεχνολογίας LED, 
κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου ADC 12 και θα αποτελεί κομμάτι παραγωγικής 
διαδικασίας, καινούργιο, αμεταχείριστο και όχι προϊόν ιδιοκατασκευής. Θα είναι εξωτερικά λείο, για την 
αποφυγή συσσώρευσης σκόνης, υγρασίας και λοιπόν όμβριων και θα φέρει τουλάχιστον 10 διόδους 
φωτεινής για λόγους βιωσιμότητας του φωτιστικού, οι οποίες θα είναι επώνυμες, με βαθμό απόδοσης 
άνω των 150lm/W και βαθμό απόδοσης του φωτιστικού άνω των 125lm/W. Η φωτεινή ροή των LED θα 
είναι μεγαλύτερη ή ίση των 4.500Lm, ενώ η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 
3.750 Lm, με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ και δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI> 70. Η σύνδεση του 
κυκλώματος της πλακέτας των LED θα είναι bypass, ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός LED τα υπόλοιπα να 
συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ η πλακέτα θα είναι τοποθετημένη πάνω σε ψήκτρες 
αλουμινίου, εντός του φωτιστικού, για μεγίστη απαγωγή της θερμοκρασίας. Μπροστά από την πλακέτα με 
τα τυπωμένα LEDs δεν θα υπάρχει φακός ώστε η γωνία φωτισμού να είναι συμμετρική 120 μοιρών, ενώ 
θα υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα από πολυκαρβονικό PC υλικό πάχους 5mm υψηλής διαφάνειας, 
μηχανικής αντοχής και κρούσης, όπως επίσης θα έχει και προστασία ενάντια στην UV ακτινοβολία. Το 
κάλυμμα θα είναι ηλεκτροστατικά αποφορτισμένο για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης. Το φωτιστικό 
θα φέρει κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας (driver), για λειτουργία σε ονομαστική τάση δικτύου 230V AC 
και μέγιστο εύρος τάσης 90-305 V. Επίσης θα φέρει ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία 10kV. Το 
τροφοδοτικό θα έχει λειτουργία προστασίας υπερτάσεων και υπερθέρμανσης, ώστε να σταματά την 
λειτουργία του. Η κλάση μόνωσης του φωτιστικού θα είναι class I, η συχνότητα λειτουργίας θα είναι 
50/60Hz και η συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 10%. Ο συντελεστής ισχύος του 
φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από 0.95 και η θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται 
από -40 έως +50C. Το φωτιστικό θα φέρει βραχίονα με απόληξη Φ 76mm για τοποθέτηση σε ιστό. Το 
φωτιστικό θα είναι βαμμένο σε χρώμα σκούρο γκρι (τυποποιημένο RAL), με επικάλυψη από ειδικό βερνίκι 
για μέγιστη προστασία ενάντια στην διάβρωση. Ο βαθμός προστασίας ενάντια στην υγρασία και την 
σκόνη θα είναι τουλάχιστον ΙΡ66, ενώ ο βαθμός μηχανικής κρούσης θα είναι τουλάχιστον ΙΚ10. Το 
φωτιστικό θα καλύπτεται από 5 ετή εργοστασιακή εγγύηση και θα έχει τουλάχιστον 84.000 ώρες διάρκεια 
ζωής, σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και 
OHSAS 18001:2007 του κατασκευαστή και θα είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές διατάξεις: 
 

ENEC 
LM80 (reported 84.000 hrs) 
Directive 2011/65/EU (RoHS) 
2014/35/EU (Low Voltage Directive) 
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 
ΕΝ 55015:2013 
ΕΝ 61547:2009 
ΕΝ 61000-3-2:2014 

EN 60598-1:2015 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 
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Ο ιστός φωτισμού θα έχει ύψος 4,0m και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 3mm, 
γαλβανισμένος εν θερμώ, με φινίρισμα σκόνης για αντοχή στη διάβρωση. Θα είναι βαμμένος σε χρώμα 
γκρι (RAL 7016) με βαφή πλαστικοποιημένη ηλεκτροστατική. Ο ιστός θα περιλαμβάνει τετράγωνη βάση 
έδρασης από χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ, διαστάσεων 200x200mm, η οποία θα φέρει 4 ωοειδείς 
τρύπες για στήριξη σε αγκύριο ή τοποθέτηση με στριφώνια. Από τη βάση και για ύψος 1,0m θα έχει 
διατομή Φ114mm, ενώ τα υπόλοιπα 3,0m θα είναι διατομής Φ60mm. Θα φέρει θυρίδα επίσκεψης 
διαστάσεων 230x120mm, σε ύψος 400mm από το έδαφος, η οποία θα ασφαλίζει επάνω στον ιστό με μια 
βίδα ασφαλείας ALLEN. 
 

Ύψος (m) Διάμετρος Κορυφής (mm) Διάμετρος Βάσης (mm) 

4,0 60 114 

 
Φρεάτιο έλξης & σύνδεσης υπογείων καλωδίων, 40Χ40 cm 
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 
Β500C, με τοιχώματα πάχους 15 cm. 
 
Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000V, με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 
3*2,5 mm2 
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό 
μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1. 
 
Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000V, με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 
3*1,5 mm2 
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό 
μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1. 
 
Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων πολυαιθυλενίου (HDPE), διατομής DN 50mm (εύκαμπτος) 
Ευλύγιστοι πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος για υπόγειες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από 
Πολυαιθυλένιο (PE), ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, τύπου Ν, 450Ν, βαθμού προστασίας IP56. 
 
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25 mm2 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, διατομής 25mm2, για τη 
σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.  
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11. ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΑΡ) 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλαρ) πλήρες , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός  πίλαρ 
κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδερογωνιές, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή 
συνδεμένα µε κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ, πρεσσαριστό, 
πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 
0,36m. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι χωρισμένο µε λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους 
οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της 
Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει µε μονόφυλλη 
θύρα και ο δεξιός µε δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) 
περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν 
αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα 
του πίλαρ µε τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο  
χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη µε κοχλίες και 
περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε 
αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδερογωνιές, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Το επάνω μέρος του πίλαρ θα 
έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή 
θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί µε δύο στρώσεις 
χρώματος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
Εσωτερικά, θα τοποθετηθεί ο μετρητής ΔΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. και όλα τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραμμών. Σε ότι αφορά στα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών, θα 
περιλαμβάνεται ένας εξωτερικός πίνακας τριών (3) σειρών με καπάκι με IP= 65, 12m καλώδιο 3x10x1,5 
NYY, χαλκός γείωσης 16 mm2, τρεις ράβδοι γείωσης, μία ενδεικτική λυχνία και μία μπάρα σύνδεσης. Στον 
πίνακα θα υπάρχουν τα παρακάτω υλικά ράγας: ένας γενικός διακόπτης 1x40, ένα ρελέ διαφυγής 2x40, 
μια ασφάλεια αυτόματη 1x32, πέντε ασφάλειες 16Α, μία πρίζα σούκο, ένας διακόπτης διπλής ενέργειας. 
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12. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1150mm 
Μήκος πλαισίου: 2000mm 
Πλάτος: 40mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η περίφραξη κατασκευάζεται από μεταλλικά πλαίσια, εξωτερικών διαστάσεων 1150x2000mm, τα οποία 
συγκολλώνται μεταξύ τους, αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο. Το κάθε πλαίσιο αποτελείται από: 

 1 μεταλλική δοκό τετραγωνικής διατομής, SHS 40x40x2mm, μήκους 1410mm (1110mm καθαρό ύψος 
και 300mm για πάκτωση), η οποία τοποθετείται κατακόρυφα και αποτελεί τη βάση του πλαισίου. 

 1 μεταλλική δοκό τετραγωνικής διατομής, SHS 40x40x2mm, μήκους 2000mm, η οποία τοποθετείται 
οριζόντια στο επάνω μέρος του πλαισίου και αποτελεί την κουπαστή της περίφραξης. 

 1 μεταλλική, τετράγωνη, συμπαγή σιδηροδοκό, διατομής 12x12mm, μήκους 1960mm, η οποία 
τοποθετείται οριζόντια στο κάτω μέρος του πλαισίου και αποτελεί το κάτω όριο της περίφραξης (σε 
απόσταση 50mm από το έδαφος). 

 21 μεταλλικές, τετράγωνες, συμπαγείς σιδηροδοκούς, διατομής 12x12mm, μήκους 1048mm η 
καθεμία, οι οποίες τοποθετούνται κατακόρυφα και σε καθαρή απόσταση 80mm μεταξύ τους, οι 
οποίες αποτελούν τα κάγκελα του πλαισίου. 

Στη συνέχεια, το κάθε πλαίσιο συγκολλάται με το γειτονικό του (οι 2 οριζόντιες σιδηροδοκοί του ενός 
πλαισίου επάνω στην κατακόρυφη σιδηροδοκό του δεύτερου) και δημιουργείται μία ενιαία και σταθερή 
περίφραξη. 
 
Όλα τα μεταλλικά πλαίσια των περιφράξεων, μετά από τη σχετική προεργασία, δηλαδή την απόξεση, τον 
καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία των συγκολλήσεων, θα ασταρωθούν 
και θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο, ανθεκτικού 
στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
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13. ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1150mm 
Μήκος: 2000mm (2 φύλλα από 1000mm) 
Πλάτος: 40mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής με την περίφραξη. 
 
 
 

14. ΠΑΓΚΑΚΙ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 730mm 
Μήκος: 1580mm 
Πλάτος: 630mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το παγκάκι αποτελείται από τη θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. 

 Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 3 ξύλινες δοκούς διατομής 95Χ43Χ1580mm και η πλάτη από 
2 ξύλινες δοκούς ίδιας διατομής. 

 Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με τέτοια κλίση ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη 
ανάπαυση. 

 Οι μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα μορφής UPN 50x25mm μήκους 780mm 
και χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής Φ60. Οι μεταλλικές βάσεις πακτώνονται στο έδαφος ή μπορούν 
να αγκυρωθούν σε δάπεδο, ανάλογα με την απαίτηση του κάθε πελάτη. 
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15. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 1100mm 
Μήκος: 530mm 
Πλάτος: 430mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Το δοχείο αποτελείται από 2 κάθετες ξύλινες δοκούς διατομής 1100Χ95Χ43 mm και 12 κάθετες διατομής 
500Χ95Χ20mm. 
 
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα St-37 διατομής 25Χ3mm και στο εσωτερικό του 
υπάρχει τοποθετημένος κάδος για συλλογή απορριμμάτων κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα St-37 
διατομής 420Χ320Χ390mm, συνολικής χωρητικότητας 52 lt. 
 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος με βάσεις πάκτωσης οι οποίες κατασκευάζονται από 
χαλυβδοέλασμα St-37 γαλβανισμένο εν θερμώ, διατομής 600Χ60Χ5mm. 
 
 
 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2400mm 
Μήκος: 1290mm 
Πλάτος: 95mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Τα υποστυλώματα έχουν διατομή 95 x 95mm και ύψος 2380mm. 
 
Η περιοχή πληροφοριών, διαστάσεων 1300 Υ x 1000 Π mm, κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και 
χαράζονται οι απαραίτητες πληροφορίες βάση της υπ’αρίθμ.:28492/11-05-2009 ΥΑ (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009) & της υπ’αριθμ.:27934/11-07-2014 ΥΑ, (ΦΕΚ Β’ 2029/25-07-2014), όπως ισχύουν σήμερα. 
 
Η στήριξη στα υποστυλώματα γίνεται σε ύψος 650mm από το έδαφος, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, 
αφήνοντας το κατάλληλο κενό με τα υποστυλώματα.  
 
Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις.  
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17. ΚΡΗΝΗ ΚΤΙΣΤΗ ΠΕΤΡΙΝΗ 

Κρήνη διαστάσεων και μορφής όπως το ενδεικτικό σχέδιο της μελέτης, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. 
Όλες οι επιφάνειες θα είναι επενδεδυμένες με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι απαραίτητες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά (βάνες, σωληνώσεις, κρουνός κλπ), καθώς και οι 
εγκαταστάσεις παροχής και αποχέτευσης σε κοντινό δίκτυο όμβριων. 
 
 

18. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ 

Διαμόρφωση ζωνών όδευσης (διαδρόμων) εντός του χώρου των παιδικών χαρών. Περιλαμβάνει το σύνολο 
των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη κατασκευή διαδρόμων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Αναλυτικότερα, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

 Η εκσκαφή σε βάθος 0,30m των χώρων όπου προβλέπεται η κατασκευή διαδρόμων, με τη μεταφορά 
και απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία (ΣΧΕΤ. 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 20.05.01 “Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων”). 

 Η κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
διαδρόμων, πάχους 0,15m (ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ Β-4.1 “Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια”). 

 Η κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων με χρήση σκυροδέματος C12/15, πάχους 0,10m (ΣΧΕΤ. 
ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ Β-29.2.2 “Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15”). 

 Η επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς 
μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους" (ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 73.11 “Επιστρώσεις με 
χονδρόπλακες ακανόνιστες”), ή 

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm και πάχους 3 έως 5cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, 
με αρμούς πλάτους έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 
350kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’Πλακοστρώσεις – 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ (ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 73.16.02 “Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm”). 
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19. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Περιλαμβάνει  

 την προετοιμασία των χώρων των παιδικών χαρών (αποξηλώσεις τυχόν υφιστάμενων οργάνων, 
καθιστικών, ιστών φωτισμού, κάδων, περιφράξεων, κρηνών, υφιστάμενων πλακοστρώσεων ή/και της 
εδαφοκάλυψης όπου απαιτείται, καθώς και μεμονωμένων στοιχείων ή/και κατασκευών από 
σκυρόδεμα), 

 τη μεταφορά και απόθεση των προϊόντων αποξήλωσης ή/και καθαίρεσης σε χώρους που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία, 

 τις εργασίες συντήρησης κι επανατοποθέτησης αστικού ή/και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος δύναται 
να επαναχρησιμοποιηθεί 

 το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την τελική διαμόρφωση των χώρων των παιδικών χαρών 
(ισοπέδωση επιφανειών με δημιουργία κατάλληλων κλίσεων για απορροή, με εκσκαφή ή 
συμπλήρωση με κηπευτικό χώμα, γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών όπου απαιτείται, καθαρισμός 
χώρου και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης). 

 
Στην ενότητα “ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”, περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες 
που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, για καθεμία παιδική χαρά ξεχωριστά. 
 
Τέλος, περιλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 
1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3, ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους, τα δάπεδα ασφαλείας 
και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  Χρυσό 01-06-2020                                                    01-06-2020                             

         Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

         Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος                  

  

 

    Χρήστος Γ. Μήτρακας                                   Βασίλειος Π. Πλακαντάρας  

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc    Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 7,00 1.500,00 10.500,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 3,00 2.250,00 6.750,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1,00 1.950,00 1.950,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 10,00 764,00 7.640,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 9,00 780,00 7.020,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 4,00 810,00 3.240,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 9,00 1.800,00 16.200,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 9,00 2.300,00 20.700,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ. 1,00 5.850,00 5.850,00

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 1.297,00 58,32 75.637,10

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 10,00 70,00 700,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 19,00 800,00 15.200,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 4,00 500,00 2.000,00

Σύνολο δαπανών Α : 173.387,10

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 41.612,90

Συνολική δαπάνη Α : 215.000,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 630,00 63,63 40.086,45

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 14,00 350,00 4.900,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 35,00 180,00 6.300,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 20,00 240,00 4.800,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 10,00 480,00 4.800,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 8,00 500,00 4.000,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 577,00 40,00 23.080,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 12,84 1.000,00 12.840,00

Σύνολο δαπανών Β : 100.806,45

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 24.193,55

Συνολική δαπάνη Β : 125.000,00

Σύνολο δαπανών (Α+Β) : 274.193,55

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) : 65.806,45

Συνολική δαπάνη : 340.000,00

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)

Τιμή μονάδας     

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

1 1Α Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π & 2Ν) τεμ. 7,00

2 1Β Κούνια ξύλινη 4Θ μικτή (2Π, 1Ν & 1ΑμεΑ) τεμ. 3,00

3 2 Σπιτάκι νηπίων με δραστηριότητες τεμ. 1,00

4 3 Τραμπάλα ξύλινη 4Θ τεμ. 10,00

5 4 Τραμπάλα ελατηρίου 4Θ τεμ. 9,00

6 5 Διθέσιο κάθισμα με 2 ελατήρια τεμ. 6,00

7 6 Τσουλήθρα παίδων τεμ. 9,00

8 7Α Σύνθετο όργανο με γέφυρα & τσουλήθρα τεμ. 10,00

9 7Β Σύνθετο παίδων, νηπίων και ΑμεΑ τεμ.

10 8 Δάπεδο ασφαλείας 4cm m2 1.313,00

11 9 Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος τεμ. 10,00

12 10 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα τεμ. 19,00

13 11 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) τεμ. 4,00

Σύνολο δαπανών Α :

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) :

Συνολική δαπάνη Α :

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14 12 Περίφραξη m 636,00

15 13 Πόρτα εισόδου τεμ. 14,00

16 14 Παγκάκι τεμ. 35,00

17 15 Κάδος απορριμμάτων τεμ. 22,00

18 16 Πληροφοριακή πινακίδα τεμ. 10,00

19 17 Κρήνη κτιστή πέτρινη τεμ. 8,00

20 18 Διαμόρφωση ζωνών όδευσης m2 609,00

21 19 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.α. 12,84

Σύνολο δαπανών Β :

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) :

Συνολική δαπάνη Β :

Σύνολο δαπανών (Α+Β) :

Προστίθεται ΦΠΑ (24%) :

Συνολική δαπάνη :

Χρυσό ____/____/20____

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)

Μερική δαπάνη 

(€)

Ολική δαπάνη    

(€)
Α/Α Α.Τ. Είδος εργασίας

Μο-

νάδα
Ποσότητα

Τιμή μονάδας     

(€)
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