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ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείµενο της µελέτης
Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ποσού 130.000,00 € µαζί µε τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% προβλέπονται εργασίες αναβάθµισης τριών (3)
υφιστάµενων παιδικών χαρών της ∆ηµοτικής Ενότητας Σερρών, προκειµένου να
εναρµονιστούν µε την υπ' αριθµ. 28492/2009 (ΦΕΚΒ'931) Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί ‘’Καθορισµού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών
για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια’’, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα µε την υπ' αριθµ. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029Β’/25-072014) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριµένα το άρθρο 2 περί
Υφιστάµενες Παιδικές Χαρές.
Η µελέτη απαρτίζεται από δύο µέρη Α & Β. Το Α µέρος αφορά εργασίες
προϋπολογισµού 110.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.
24%, που θα εκτελεστούν µε εργολαβία και το Β µέρος προϋπολογισµού 20.000,00
€, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, που αφορά προµήθειες
οργάνων παιδικών χαρών και θα γίνουν από τον ∆ήµο Σερρών. Ο συνολικός
προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 130.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%).

2. Σκοπός µελέτης
Σκοπός της µελέτης είναι οι αναφερόµενες παιδικές χαρές µετά την ολοκλήρωση
των προβλεπόµενων από τη µελέτη εργασιών να ικανοποιούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις των προδιαγραφών για υφιστάµενες παιδικές χαρές σύµφωνα µε το
ισχύον προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο.
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Οι παρεµβάσεις είναι τοπικού χαρακτήρα, διατηρώντας και συµπληρώνοντας
κατά βάση την πρότερη µορφολογία των χώρων ως υφιστάµενων παιδικών χαρών.
Στόχος της µελέτης δεν είναι η ριζική αλλαγή ή η δυναµική αναδιάρθρωση των
χωρών, αλλά ο συµπληρωµατικού τύπου επαναπροσδιορισµός αυτών, µε γνώµονα
τον τρόπο, τον προσανατολισµό και τη συνήθεια που έως τώρα αυτοί λειτουργούσαν.
Συνθήκες που ελήφθησαν υπόψη είναι η καθηµερινή ανάγκη των χρηστών για
ψυχαγωγία και παιχνίδι, σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο σε σχέση µε τον καιρό που
πρωτολειτούργησαν, χωρίς όµως να ανατρέπεται η αρχική διάταξη και η βασική
πρότερη χωροθέτηση. Οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται τόσο µε τη βοήθεια των
οργάνων, όσο και µε µικρούς ανοικτούς πυρήνες χωρών που οριοθετούνται και
διανοίγονται εντός των χωρών επέµβασης κυρίως µε τη βοήθεια διαφοροποίησης
του υλικού επένδυσης του εδάφους. Οι επεµβάσεις "πατούν" πάνω στις ήδη
υφιστάµενες χαράξεις που µαρτυρούν τον πρότερο βίο ως χώροι αναψυχής και
παιχνιδιού που εξυπηρέτησαν το χρήστη για δεκαετίες. Οι επεµβάσεις έχουν κλίµακα
σε ανθρωποκεντρικά επίπεδα. Σηµειώνεται ότι και η επιλογή των υλικών είναι τέτοια
που να παραπέµπει σε ζεστές αποχρώσεις του ξύλου όπως καφέ ανοικτό, σηµύδα,
όπως και σε αντίστοιχες του δαπέδου ασφαλείας (κεραµίδι ανοικτό), µε στόχο την
άµβλυνση των εντάσεων στα πλαίσια της ψυχολογίας του παιδικού παιχνιδιού.
Ο ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος (υφιστάµενα µεγάλα δένδρα και
δενδροφυτεύσεις, θάµνοι, άγριο γκαζόν), συντηρείται, αφού γίνονται εργασίες
διαφύλαξης και ανάδειξης αυτών µε εργασίες συντήρησης των παρτεριών και
δηµιουργίας νέων. Η επιµονή στη συµµετοχή των φυσικών χαρακτηριστικών της
κάθε παιδικής χαράς στο τελικό σχεδιαστικό αποτέλεσµα και η συµπερίληψη τους ως
οδηγός σε κάθε σχεδιαστική χειρονοµία, έχει σα στόχο την αρµονική συνύπαρξη τους
µε τα στοιχεία του εξοπλισµού σε ένα συµπαγές σύνολο. Η διαµόρφωση των
βρυσών και ο εξωραϊσµός αυτών συµβάλλουν σε ευτρεπισµό των παιδικών χαρών
που αναδεικνύει ακόµα περισσότερο το φυσικό στοιχείο αφού µπολιάζει το τελικό
αποτέλεσµα µε το στοιχείο του νερού.

3. Γενική περιγραφή των εργασιών
Οι περιοχές παρέµβασης αφορούν την αναβάθµιση των παρακάτω υφιστάµενων
παιδικών χαρών:
1. Παιδική χαρά 1: Ο.Π. 72, Πλατεία ΙΚΑ, Σέρρες
2. Παιδική χαρά 2: Ο.Π. 106, Πλατεία Αγ. ∆ηµητρίου, Σέρρες
3. Παιδική χαρά 3: Ο.Π. 205, Παιδική χαρά Τιµίου Σταυρού, Σέρρες
Οι επεµβάσεις που προτείνονται αφορούν στη δηµιουργία ασφαλούς και άνετου
περιβάλλοντος για το παιχνίδι των παιδιών και στην άνετη διακίνηση των συνοδών
τους, σύµφωνα µε τις αρχές του αειφόρου σχεδιασµού, ικανοποιώντας τις ελάχιστες
απαιτήσεις των προδιαγραφών για υφιστάµενες παιδικές χαρές. Στα πλαίσια του
παραπάνω σχεδιασµού θα προστεθεί µεταλλική περίφραξη µε θύρα για την
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οριοθέτηση και προστασία του χώρου, θα κατασκευαστεί ειδικό δάπεδο ασφαλείας
κατάλληλο για το εκάστοτε όργανο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της σειράς
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3, εγκεκριµένο από
αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης. Επίσης, θα συντηρηθεί ο υφιατάµενος
φωτισµός όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν υπαίθρια καθιστικά και κάδοι
απορριµµάτων, καθώς και βρύση πόσιµου νερού.

4.

Τεχνική περιγραφή οικοδοµικών εργασιών
4.1 Παιδική χαρά 1: Ο.Π. 72, Πλατεία ΙΚΑ, Σέρρες

Στο πάρκο του ΙΚΑ συνολικού εµβαδού 3.628,75 µ2 χωροθετείται παιδική χαρά
εµβαδού περίπου 1.099,29 µ2 . Ο χώρος αποτελεί κυριότητα του ∆ήµου Σερρών και
είναι χαρακτηρισµένο ως πλατεία. Πρόκειται για υφιστάµενη παιδική χαρά στην οποία
τα όργανα αποξηλώθηκαν µε την εργολαβία παροχής υπηρεσιών ''Αποξήλωση
ακατάλληλων οργάνων παιδικών χαρών ∆ήµου Σερρών''. Περικλείεται βόρεια από το
κτήριο του ΙΚΑ, νότια από την οδό Εθνικής Αντίστασης και δυτικά από την οδό
Γενναδίου.
Ο χώρος σήµερα περιβάλλεται νότια και δυτικά µε τοιχίο και σιδηρά κιγκλιδώµατα
επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Γενναδίου, ενώ βόρεια και ανατολικά η
πρόσβαση είναι ελεύθερη καθ’ όλο το µήκος. Για την ασφάλεια των χρηστών και του
χώρου θα τοποθετηθεί περίφραξης σιδηρών κιγκλιδωµάτων σύµφωνα µε τα σχέδια
σε όλο το µήκος της βόρειας και ανατολικής πλευράς, µε τα απαραίτητα ανοίγµατα
και τη δηµιουργία ελεγχόµενων εισόδων, καθιστώντας έτσι το χώρο προσβάσιµο σε
όλους τους χρήστες.
Η υφιστάµενη κατάσταση γενικώς δεν τροποποιείται ως προς την γενική
διαµόρφωση του χώρου. Οι διάδροµοι επικοινωνίας διαστρωµένοι µε ακανόνιστες
πλάκες ελευθερουπόλεως και η οριοθέτηση των παρτεριών µε κηποκράσπεδα
δηµιουργούν ένα ενιαίο και λειτουργικό επίπεδο που παραµένει ως έχειν. Οι νέοι
διάδροµοι που προβλέπονται δηµιουργούν ένα συνεχές δίκτυο επικοινωνίας του
χώρου επιτρέποντας την προσβασιµότητα σε όλους τους χρήστες, επιλέχθηκαν δε οι
ζεστές αποχρώσεις του κόκκινου για το σκυρόδεµα και του µπεζ για τον πωρόλιθο
για την ηπιότερη εναρµόνιση µε το περιβάλλον.
Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις αφορούν την ενοποίηση του χώρου στο νότιο
τµήµα, µε κατάργηση των διαδρόµων, για την τοποθέτηση του σύνθετου οργάνου µε
τον απαραίτητο χώρο ασφαλείας. Η υποδοµή για την τοποθέτηση του ειδικού
δαπέδου ασφαλείας θα κατασκευαστεί µε σκυρόδεµα C16/20 πάχους 10 εκ. µε
πλέγµα Τ196 και κατάλληλη κλίση για την απορροή των οµβρίων. Το πάχος του
ειδικού δαπέδου θα είναι κατάλληλο για το ύψος πτώσης του εκάστοτε οργάνου, και
χρώµατος όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης, και θα τοποθετηθεί µε ειδική κόλλα
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Για την πρόσβαση του
νότιου τµήµατος της παιδικής χαράς δηµιουργήθηκε διάδροµος από έγχρωµο
σκυρόδεµα C20/25 πάχους 10 εκ. µε πατήµατα από πωρόλιθο πάχους 2 εκ.. Όλος ο
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διάδροµος προβλέπεται στο ίδιο επίπεδο εξοµαλύνοντας την όποια υφιστάµενη
κλίση, προκειµένου να είναι εφικτή η πρόσβαση και σε ΑΜΕΑ. Στο βόρειο τµήµα
καταργείται το µεσαίο παρτέρι και δηµιουργούνται 2 κυκλικοί χώροι αµµοδόχων για
την απασχόληση των νηπίων, οι οποίοι θα διαστρωθούν µε άµµο χειµάρρου σε
πάχος 20 εκ.
Στον υφιστάµενο κεντρικό διάδροµο της παιδικής χαράς χωροθετούνται 2
παιχνίδια δαπέδου, το παραδοσιακό ‘’κουτσό’’ και το σύγχρονο ‘’twister’’. Τα
παραπάνω παιχνίδια επιλέχθηκαν για να καλύψουν ευρύ φάσµα ηλικιακών οµάδων,
χωρίς να εµποδίζεται η κίνηση των χρηστών.
Τα υφιστάµενα καθιστικά παγκάκια θα αντικατασταθούν µε νέα, ενώ το κάθισµα
του πέτρινου τοιχίου που περιβάλλει δέντρο στην βόρεια πλευρά θα επενδυθεί µε
ξυλεία εξωτερικού χώρου προκειµένου να λειτουργήσει ως σηµείο ανάπαυσης.
Χώροι ανάπαυσης προβλέπονται εγγύς των οργάνων σε ειδικά διαµορφωµένα
ξύλινα deck κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται µέσω
διαδρόµων έγχρωµου σκυροδέµατος.
Κάδοι απορριµάτων, βρύση πόσιµου νερού και πινακίδα πληροφοριών παιδικής
χαράς θα τοποθετηθούν στα σηµεία που αποτυπώνονται στα σχέδια. Η υφιστάµενη
φύτευση παρέχει την απαραίτητη σκίαση του χώρου και δεν θα τροποποιηθεί, ενώ οι
ανάγκες για φωτισµό καλύπτονται από το υφιστάµενο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού µε
αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων.

4.2

Παιδική χαρά 2: Ο.Π. 106, Πλατεία Αγ. ∆ηµητρίου, Σέρρες

Η παιδική χαρά Αγ. ∆ηµητρίου εµβαδού 513,83 µ2 αφορά το Ο.Π. 106 κυριότητας
του ∆ήµου Σερρών και είναι χαρακτηρισµένο ως Αστικό Πράσινο – Πλατεία από το
ισχύον Γ.Π.Σ.. Πρόκειται για υφιστάµενη παιδική χαρά στην οποία τα όργανα
αποξηλώθηκαν µε την εργολαβία παροχής υπηρεσιών ''Αποξήλωση ακατάλληλων
οργάνων παιδικών χαρών ∆ήµου Σερρών''.
Η υφιστάµενη κατάσταση απεικονίζει έναν χώρο διαµορφωµένο, στον οποίο θα
γίνουν τοπικές παρεµβάσεις προκειµένου να εναρµονιστεί πλήρως µε τις
προδιαγραφές περί υφιστάµενων παιδικών χαρών.
Οι παρεµβάσεις αφορούν την συµπλήρωση της περίφραξης µε σιδηρά
κιγκλιδώµατα όµοιου τύπου µε τα υφιστάµενα στα σηµεία που παρουσιάζουν κενά
στην νότια είσοδο, καθώς και την κατασκευή όµοιων σιδηρών εισόδων, σύµφωνα µε
τα σχέδια, στην βόρεια και νότια πλευρά της πλατείας, στα σηµεία της σηµερινής
ελεύθερης πρόσβασης. Με τις παραπάνω εργασίες ασφαλίζεται πλήρως ο χώρος και
οι χρήστες του.
Η υποδοµή για την τοποθέτηση του ειδικού δαπέδου ασφαλείας θα κατασκευαστεί
µε σκυρόδεµα C16/20 πάχους 10 εκ. µε πλέγµα Τ196 και κατάλληλη κλίση για την
απορροή των οµβρίων. Ειδικό δάπεδο θα τοποθετηθεί στα τµήµατα που
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προβλέπονται όργανα παιδικών χαρών. Το πάχος του ειδικού δαπέδου θα είναι
κατάλληλο για το ύψος πτώσης του εκάστοτε οργάνου, και χρώµατος όπως φαίνεται
στα σχέδια της µελέτης. Για τα τµήµατα που προβλέπονται όργανα µε ύψος πτώσης
< 60 εκ. θα διαστρωθεί άµµος χειµάρρου σε πάχος 20 εκ.
Τα υφιστάµενα καθιστικά θα αντικατασταθούν µε νέα. Κάδοι απορριµάτων, βρύση
πόσιµου νερού και πινακίδα πληροφοριών παιδικής χαράς θα τοποθετηθούν στα
σηµεία που αποτυπώνονται στα σχέδια. Το υπάρχον πράσινο διατηρείται εξ
ολοκλήρου, ενώ οι ανάγκες για φωτισµό καλύπτονται από το υφιστάµενο δίκτυο
ηλεκτροφωτισµού, στο οποίο προβλέπονται εργασίες συντήρησης.

4.3

Παιδική χαρά 3: Ο.Π. 205, Παιδική χαρά Τιµίου Σταυρού, Σέρρες

Η παιδική χαρά Τιµίου Σταυρού εµβαδού 300,48 µ2 αφορά το Ο.Π. 205
κυριότητας του ∆ήµου Σερρών που είναι χαρακτηρισµένο ως Χώρος Πρασίνου –
Παιδική χαρά. Πρόκειται για υφιστάµενη παιδική χαρά στην οποία τα όργανα
αποξηλώθηκαν από τα συνεργεία του ∆ήµου Σερρών.
Ο χώρος σήµερα περιβάλλεται από χαµηλό τοιχίο ύψους 77 έως 88 εκ. δυτικά και
νότια επί των οδών Γ. Παπανδρέου και Στρυµώνος, βόρεια εφάπτεται µε την
περίφραξη της εκκλησίας του Τ. Σταυρού και ανατολικά είναι ελεύθερη η πρόσβαση
σε όλο το µήκος. Για την ασφάλεια των χρηστών και του χώρου θα προστεθούν
σιδηρά κιγκλιδώµατα στο υφιστάµενο τοιχίο σε όλο το µήκος της δυτικής και νότιας
πλευράς και θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη µε σιδηρά κιγκλιδώµατα στην
ανατολική πλευρά. Ανατολικά και δυτικά θα δηµιουργηθούν ελεγχόµενα ανοίγµατα
παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες.
Ο συγκεκριµένος χώρος περιλαµβάνεται στο έργο ‘’Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις
∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων στο ∆ήµο Σερρών’’, από το οποίο προβλέπονται οι εξής
εργασίες:
•

∆ιάστρωση όλου του χώρου µε χωµάτινο σταθεροποιηµένο δάπεδο πάχους 5 εκ.

•

Πέργκολα από ξυλεία δρυός

•

Παγκάκια κήπου

Ο εξοπλισµός οργάνων που επιλέχθηκε απευθύνεται κυρίως σε µικρές ηλικιακές
οµάδες. Το ύψος πτώσης αυτών είναι µικρότερο των 60 εκ., βάση προδιαγραφών
δεν απαιτείται ειδικό δάπεδο ασφαλείας. Το χωµάτινο σταθεροποιηµένο δάπεδο
πάχους 5 εκ. διατηρείται σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς.
Συµπληρωµατικά, µε την παρούσα µελέτη θα τοποθετηθούν κάδοι απορριµάτων,
βρύση πόσιµου νερού και πινακίδα πληροφοριών παιδικής χαράς στα σηµεία που
αποτυπώνονται στα σχέδια.
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5. Τεχνική περιγραφή Η/Μ εργασιών
Στην παιδική χαρά 1, Πλατεία ΙΚΑ, Σέρρες θα πραγµατοποιηθούν εργασίες
συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισµού µε αντικατάσταση των φωτιστικών
σωµάτων. Στην παιδική χαρά 2 Αγ. ∆ηµητρίου προβλέπονται εργασίες συντήρησης
των υφιστάµενων φωτιστικών και ανύψωση του υπάρχοντος pillar για προστασία των
χρηστών. Όλες οι ανωτέρω εργασίες και τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τους εκάστοτε
ισχύοντες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς.

6. Απολογιστικά
Στη µελέτη προβλέπεται κονδύλι απολογιστικών για τον εξοπλισµό της βρύσης µε
ειδικό κρουνό διακοπής (µπαταρία) επιλογής της Υπηρεσίας, των απαραίτητων
κλειδαριών για τις εισόδους των παιδικών χαρών και του δείκτη του παιχνιδιού
δαπέδου twister.

Σέρρες Μάρτιος 2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ζ∆ΟΥΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Β΄ βαθµό

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Β΄ βαθµό

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό

ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.
ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
µε Α΄ βαθµό
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