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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    12/12/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 280 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/12.12.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 12η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 12/12/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.14976/07.12.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο  (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Καµπάκας Αντώνης 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Κακανάκης Ευάγγελος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5.Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος   
21. Γαβρίλης  Γεώργιος  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης «Αναβάθµιση παιδοτόπων του ∆ήµου 
Καισαριανής» προϋπολογισµού 226.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) για συµµετοχή στην πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου στον Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΠ 2 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017, Μέτρο:  Μ2 – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην Κατηγορία ∆ράσεων Μ2.2 – 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ.  
 
 

Ο κ. Πρόεδρος  ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής   η 
οποία έχει ως εξής : 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ: «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής»  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η µελέτη αυτή αφορά στο έργο «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου 
Καισαριανής» 
 

Στόχος της µελέτης είναι να δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι αναψυχής µε 
την αναβάθµιση της ποιότητάς και του εξοπλισµού τους.  

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν: 

• Την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων αναψυχής και παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα 

πρότυπα που ισχύουν για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων. 



• Την εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων των 

χώρων, µε νέους χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

• Την συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου, την επέκτασή του µε νέες φυτεύσεις και 

την αναβάθµιση των συστηµάτων άρδευσης. 

• Την διευκόλυνση της προσβασιµότητας στους χώρους από όλες τις οµάδες των 

επισκεπτών (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ) 

Συγκεκριµένα πρόκειται για την ανάπλαση δύο παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής, όπου 

προβλέπονται: η αντικατάσταση των οργάνων, των δαπέδων και του αστικού εξοπλισµού, 

ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χώρους αυτούς όπως και οι 

αρχές προσβασιµότητας από όλες τις οµάδες χρηστών. Οι παιδότοποι όπως φαίνεται στο 

συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της πόλης, βρίσκονται: 

A. Στην συµβολή των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Αµασείας. Στην οδό Ηρώς 

Κωνσταντοπούλου βρίσκονται τα σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου, όλων των 

βαθµίδων µέσης εκπαίδευσης και η ύπαρξη παιδοτόπου στη γειτονιά αυτή απαιτείται 

για την αναψυχή των παιδιών της γειτονιάς αλλά και την εκτόνωση των µαθητών 

µετά το σχολείο.   

B. Στην συµβολή των οδών Μιχ. Καραολή και Φιλαδελφείας, σε τµήµα του χώρου 

πρασίνου που χωρίζει την Καισαριανή από την Πανεπιστηµιούπολη και σε γειτνίαση 

µε ανοικτό γήπεδο µπάσκετ. Σε όµορο οικοδοµικό τετράγωνο βρίσκεται ο 1ος 

βρεφονηπιακός σταθµός του ∆ήµου, ενώ απέναντι από το χώρο στεγάζεται το 

Α΄ΚΑΠΗ. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά εκτός από τις ανάγκες πολλών κατοίκων 

αυτής της γειτονιάς θα ικανοποιήσει και τους επισκέπτες λόγω των παραπάνω 

γειτονικών χρήσεων, ειδικά καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει άλλη παιδική 

χαρά. 

Οι χώροι για την ανάπλαση των παιδικών χαρών επιλέχθηκαν βάσει των παρακάτω 

κριτηρίων: 

-Ο ∆ήµος Καισαριανής έχει το δικαίωµα χρήσης των χώρων αυτών. 

-Είναι χαρακτηρισµένοι χώροι για τη συγκεκριµένη χρήση σύµφωνα µε το ΦΕΚ 91_13-2-79 

-Είναι πολύ κοντά σε συγκροτήµατα εκπαίδευσης του ∆ήµου. 

-Βρίσκονται σε γειτονιές της Καισαριανής που δεν υπάρχουν οργανωµένοι παιδότοποι.  

-Λόγω της έντονης χρήσης παρουσιάζουν µεγάλες φθορές στα όργανα, τα δάπεδα και τον 

εξοπλισµό και χρήζουν άµεσης ανάπλασης και αντικατάστασης των παλιών οργάνων, ώστε 

να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες για αυτή την χρήση. 

-∆εν ικανοποιούν πλήρως τις οδηγίες για δυνατότητα προσπέλασης από τις οµάδες 

επισκεπτών (παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, συνοδοί µε καρότσια κλπ)  

- ∆εν υπάρχει ηλικιακός διαχωρισµός των χώρων παιχνιδιών µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται προβλήµατα ασφάλειας ειδικά για τα νήπια και τα βρέφη. 



Η αναβάθµιση και για τις δύο παιδικές χαρές είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία τους, σύµφωνα 

µε την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει συγκεκριµένες προδιαγραφές και πρότυπα 

ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές χαρές επιδιώκεται πάνω από όλα η πρόληψη των 

ατυχηµάτων και η µείωση της επικινδυνότητας και του µεγέθους τραυµατισµών µετά το ατύχηµα. 

Η µελέτη αφορά στην αναβάθµιση χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά από ενός έως δώδεκα ετών που να 

τους παρέχουν το µέγιστο βαθµό ασφάλειας και παράλληλα να αποτελούνται από παιχνίδια και 

κατασκευές που να έχουν στοιχεία δηµιουργικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στόχος είναι µέσω του 

παιχνιδιού να εξάπτεται η φαντασία, να ενεργοποιείται η έµφυτη εξερευνητική διάθεση, να 

προκαλείται η πνευµατική εγρήγορση και να ενθαρρύνεται η κοινωνικοποίηση των παιδιών, όπως 

βέβαια µε την κίνηση στα παιχνίδια να εξασκούνται οι σωµατικές δυνατότητες των παιδιών. 

Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται 

καταµερισµός του χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε δύο ηλικιακές 

οµάδες, καθώς οι χώροι δεν έχουν µεγάλοι έκταση και δεν έχουν υπερτοπικό 

χαρακτήρα. Πρώτη οµάδα για παιδιά 1-6 ετών και  δεύτερη από 6-12 ετών.  

Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής 

και ασφάλειας, ικανοποιούνται µε την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. 

Υλικά, επενδύσεις, βασικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να 

εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να προσαρµόζονται στη δική του κλίµακα, 

ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές πρέπει να είναι απόλυτα συµβατές µε το φυσικό 

περιβάλλον, να είναι οικολογικές και ανακυκλώσιµες και αβλαβείς για τους χρήστες. 

Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν σε 

• αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων, 

• στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισµοί, εκριζώσεις κλπ.), τις 

επιστρώσεις του εδάφους µε υλικό κατάλληλο για τη χρήση (χυτό 

συνθετικό δάπεδο), 

• τυχόν περιφράξεις όπου απαιτούνται (στηθαία, κιγκλιδώµατα, φύτευση 

κλπ), 

• την δηµιουργία ραµπών και προσβάσεων για χρήστες µε δυσκολίες 

κινητικότητας. 

• την προµήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιηµένων οργάνων και 

λοιπού αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, 

στέγαστρα κλπ), 

• την επισκευή  ή αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων όπου 

απαιτείται, 

•  η συντήρηση του πρασίνου και των συστήµατος άρδευσης των 

χώρων. 



Συγκεκριµένα για την κάθε παιδική χαρά ισχύουν τα εξής: 

 

Α. Παιδική χαρά στην συµβολή των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Αµασείας. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο παιδότοπος βρίσκεται σε περιφραγµένο οικόπεδο επιφάνειας 618,00µ². Στην άκρη του οικοπέδου 

υπάρχει κτίσµα που λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος του ∆ήµου. 

Η παιδική χαρά έχει εδώ και κάποια χρόνια σφραγιστεί, καθώς δεν διαθέτει πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για την συγκεκριµένη χρήση, λόγω ακατάλληλων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας. 

Η παιδική χαρά παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές τόσο στα όργανα όσο και στον εξοπλισµό της 

(παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά σώµατα κλπ), που είναι οικονοµοτεχνικά ασύµφορες οι εργασίες 

συµµόρφωσής τους µε τα πρότυπα ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο των ίδιων των οργάνων όσο και των 

ορίων τους και των δαπέδων ασφαλείας.   

Μέσα στον χώρο της παιδικής χαράς οι προσβάσεις και η κίνηση των ατόµων µε δυσκολίες 

κινητικότητας είναι δύσκολη. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παιδική χαρά προβλέπεται η µερική αναδιαµόρφωση του χώρου, ώστε να 

µεγαλώσει λίγο ο καθαρός χώρος παιχνιδιού.  

Επιλέγονται δαπεδοστρώσεις στους διαδρόµους και τα καθιστικά αλλά και στους 

χώρους παιχνιδιού που θα διευκολύνουν σηµαντικά την πρόσβαση των ατόµων µε 

κινητικά προβλήµατα και των συνοδών µε καροτσάκια.  

Τα παιχνίδια που επιλέγονται θα αναπτύσσουν όλες τις δραστηριότητες του 

παιχνιδιού, κούνιες, τσουλήθρες παιχνίδια ισορροπίας και αναρρίχησης, τραµπάλες 

κλπ. 

Στους δύο ξεχωριστούς χώρους παιχνιδιού θα αναπτυχθούν παιχνίδια και 

δραστηριότητες για δύο ηλικιακές οµάδες: 

• Η περιοχή Α εµβαδού 130,00µ², που θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 

1,5 έως 6 ετών και 

• Η περιοχή Β εµβαδού 140,00µ², που θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 

έως 12 ετών 

• Η περιοχή Γ, εµβαδού περίπου 190,00µ², που περιέχει ένα όργανο 

δραστηριοτήτων για βρέφη, τους διαδρόµους κίνησης, τα καθιστικά και τον 

υπόλοιπο αστικό εξοπλισµό. 

Συγκεκριµένα στην περιοχή Α θα τοποθετηθούν: 

• Μία κούνια δύο θέσεων νηπίων µε καλαθάκι. Το όργανο προσφέρει κούνια – 

αιώρηση και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 ετών. 



• Μια κούνια µε κάθισµα «φωλιά». Το όργανο προσφέρει κούνια – αιώρηση και 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 ετών και φιλοξενεί 4 παιδιά. Είναι 

κατάλληλο για Αµεα. 

• Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε δύο πατάρια ύψους 0,95µ, το ένα µε δίριχτη 

ξύλινη στέγη και τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές µε σκαλίτσα. Τα δύο 

πατάρια συνδέονται µε τούνελ, µήκους περίπου 1,00µ. Το όργανο 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 ετών. 

• Μία τραµπάλα ελατήριο µίας θέσης. Το όργανο προσφέρει παιχνίδι 

ταλάντωσης και είναι κατάλληλο για παιδιά από 1,5 ετών. 

• Όργανο αναρρίχησης που αποτείται από δύο ξύλινες ράµπες ύψους περίπου 

0,85µ. Το όργανο εξασκεί την ισορροπία και την αναρρίχηση και είναι 

κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 3 ετών. 

• Παιχνίδι δραστηριοτήτων µε σπιτάκια 

Στην περιοχή Β θα τοποθετηθούν 

• Μία κούνια δύο θέσεων παίδων 

• Ένα σύνθετο που αποτελείται από 2 πατάρια τα οποία συνδέονται µε γέφυρα 

ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης µε µία τσουλήθρα, ράµπα 

αναρρίχησης, δίχτυ αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων. Το όργανο 

εξασκεί την ολίσθηση, αναρρίχηση και ισορροπία και είναι κατάλληλο για 

παιδιά από 6 ετών.  

• Μία οριζόντια κλίµακα (χειροβάδιση). Το όργανο εξασκεί την ισορροπία και 

την αναρρίχηση και µπορεί να φιλοξενήσει δύο χρήστες ηλικίας 3 ετών και 

άνω.  

• Ένα παιχνίδι περιστροφής (µύλος) διαµέτρου 80 εκ., κατάλληλο για παιδιά 

από 3 ετών. 

Στην περιοχή Γ θα τοποθετηθεί 

• Ένα σύνθετο δραστηριοτήτων το οποίο αποτελείται από δύο στεγασµένα µε 

δίριχτυ στέγη σπιτάκια και πατάρι. Το όργανο συµβάλει στην κοινωνικότητα 

του παιδιού, τοποθετείται στο έδαφος και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1 

έτους και άνω.  

Οι διαδροµές θα πλακοστρωθούν µε σταθεροποιηµένο χωµάτινο δάπεδο που είναι 

φυσικό υλικό, δεν απαιτεί έντονη συντήρηση και είναι φιλικό για καροτσάκια. 

Οι χώροι παιχνιδιού Α και Β θα διαστρωθούν µε χυτό ελαστικό δάπεδο σε διάφορους 

χρωµατισµούς. 

Θα συντηρηθεί ο υπάρχον αστικός εξοπλισµός και θα συµπληρωθεί µε νέο όπου 

απαιτείται και θα επαναχρωµατιστούνν όλες οι επιφάνειες και τα στοιχεία του χώρου. 



Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώµατα του χώρου και θα συµπληρωθεί ο 

φωτισµός µε νέα φωτιστικά µε λαµπτήρες led για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. 

Ο χώρος πρασίνου εµβαδού 70,00µ² όπως και τα παρτέρια περιµετρικά της παιδικής 

χαράς θα συντηρηθεί και θα γίνουν νέες φυτεύσεις, ενώ θα αναβαθµιστεί το σύστηµα 

άρδευσης. 

 Τα όργανα και τα δάπεδα θα είναι πιστοποιηµένα κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των προτύπων.  

 

Β. Παιδική χαρά στην συµβολή των οδών Μ. Καραολή και Φιλαδελφείας. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παιδική χαρά καταλαµβάνει τµήµα τριγωνικού χώρου πρασίνου επιφάνειας 780,00µ² που είναι 

όµορος σε µακρόστενο χώρο πρασίνου που οριοθετεί τα βόρεια σύνορα της πόλης. ∆εν διαθέτει 

περίφραξη και αυτή τη στιγµή είναι εντελώς ακατάλληλη για παιχνίδι, καθώς όλα τα όργανα είναι 

παλιά, χρήζουν αντικατάστασης και το έδαφος κάτω από τα υφιστάµενα παιχνίδια είναι επικίνδυνο.  

Ο υφιστάµενος αστικός εξοπλισµός επίσης απαιτεί αναβάθµιση όπως και τα συστήµατα φωτισµού και 

άρδευσης.  

Η πρόσβαση και η κίνηση των Αµεα στο χώρο είναι δύσκολη, όπως επίσης και των καροτσιών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παιδική χαρά στην συµβολή των οδών Μ. Καραολή και Φιλαδελφείας 

προβλέπεται ολική αντικατάσταση των οργάνων µε νέα πιστοποιηµένα και οι 

τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στους χώρους παιχνιδιού.  

Τα παιχνίδια που θα επιλεχθούν θα αναπτύσσουν όλες τις δραστηριότητες του 

παιχνιδιού, κούνιες, τσουλήθρες παιχνίδια ισορροπίας και αναρρίχησης, τραµπάλες 

κλπ. 

Στο τµήµα εµβαδού περίπου 500,00µ² που θα αναπτυχθεί η παιδική χαρά θα 

τοποθετηθούν παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές οµάδες, κυρίως 

όµως για παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών, καθώς λόγω της πυκνής φύτευσης δεν 

υπάρχει επάρκής χώρος για τοποθέτηση οργάνων, κυρίως όµως γιατί γειτνιάζει µε 

τον µεγαλύτερο βρεφονηπιακό σταθµό της πόλης. 

Συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν: 

• Μία κούνια δύο θέσεων βρεφών µε καλαθάκι 

• Μία κούνια δύο θέσεων νηπίων 

• Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε πυργάκι µε ξύλινη στέγη, πατάρι στο οποίο 

συνδέονται µία τσουλήθρα, σκαλίτσα, πλάγιο δίχτυ αναρρίχησης, τραπέζι 

δραστηριοτήτων και σύστηµα ανάρτησης – γερανού. 



• ∆ύο τραµπάλες ελατήριο µίας θέσης 

• Ένα σύνθετο όργανο µε πατάρι, περιστρεφόµενη σκάλα και τσουλήθρα 

• Μία σειρά οργάνων ισορροπίας και αναρρίχησης (όπως δοκός ισορροπίας, 

γέφυρες µε αιωρούµενα πατήµατα ή δίχτυ, οριζόντια κλίµακα κλπ) 

 

Επίσης θα συµπληρωθεί ο αστικός εξοπλισµός, µε νέα παγκάκια και 

τραπεζοπάγκους µε στέγαστρο, κάδους απορριµµάτων και πινακίδες σήµανσης. 

Θα συντηρηθεί η παροχή ρεύµατος του χώρου και θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά 

σώµατα µε νέα χαµηλής κατανάλωσης. 

Θα κατασκευαστεί περίφραξη του χώρου της παιδικής χαράς στις πλευρές που 

γειτνιάζει µε οδό, ενώ οι άλλες πλευρές θα περιφραχθούν µε θάµνους και χαµηλή 

ξύλινη περίφραξη. 

Επίσης για την µέγιστη προστασία και αναβάθµιση του χώρου, θα διαπλατυνθεί το 

πεζοδρόµιο της οδού Φιλαδελφείας, όπου θα διαµορφωθεί η είσοδος της παιδικής 

χαράς, ενώ θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση των Αµεα και των 

καροτσιών. 

Ο χώρος πρασίνου της παιδικής χαράς θα συντηρηθεί και θα γίνουν νέες φυτεύσεις, 

ενώ θα αναβαθµιστεί το σύστηµα άρδευσης. 

 Κάτω από τα παιχνίδια και στο απαιτούµενο χώρο ασφαλείας γύρω από αυτά θα 

τοποθετηθεί είτε δάπεδο από χυτό συνθετικό τάπητας. Τα όργανα και τα δάπεδα θα 

είναι πιστοποιηµένα και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των 

προτύπων. 

 
                                                                                    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   04/12/2017 

                                                                                               

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                                                        

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
 
 
 
 



ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. οικ

1.1.  χωματουργικα,καθαιρεσεις,σκυροδεματα

Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

1 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 90,00 17,80 1.602,001 m3ΟΔΟΝ 3211Β

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

2 ΝΑΟΙΚ
32.05.04

50,00 106,00 5.300,002 m3ΟΙΚ 3214

Αποξηλώση εξοπλισμού
παιδικης χαρας

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\22.66.10

2,00 500,00 1.000,003 τεμ.ΟΙΚ 275

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

4 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

100,00 7,90 790,004 m2ΟΙΚ 2236

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

5 ΝΑΟΔΟ Α02.1 30,00 7,90 237,005 m3ΟΔΟΝ 1123.Α

Κοπή ασφαλτ/δέματος6 ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 20,00 0,86 17,206 mΟΙΚ 2269Α

Πρόχυτα κράσπεδα
0.15x0,30m από σκυρόδεμα

7 ΝΑΟΔΟ Α\Β51 95,00 6,70 636,507 mΟΔΟΝ 2921

Εκθάμνωση εδάφους ή
εκρίζωση δενδρυλλίων
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40
m

8 ΝΑΟΙΚ
Α\20.01.02

5,00 11,60 58,008 m2ΟΙΚ 2101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

9 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

900,00 0,35 315,009 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

10 ΝΑΟΙΚ 20.30 15,00 0,90 13,5010 m3ΟΙΚ 2171

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

11 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

15,50 34,30 531,6511 m3ΟΙΚ 2226

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

12 ΝΑΟΔΟ Α02 95,00 7,00 665,0012 m3ΟΔΟΝ 1123.Α

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

13 ΝΑΟΔΟ Β01 10,00 10,30 103,0013 m3ΟΔΟΝ 2151

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Δομικά
πλέγματα B500C

14 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

600,00 1,01 606,0014 kgΟΙΚ 3873

Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

15 ΝΑΟΙΚ 38.13 150,00 20,25 3.037,5015 m2ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

16 ΝΑΟΙΚ 38.02 85,00 22,50 1.912,5016 m2ΟΙΚ 3811

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

17 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

0,50 62,30 31,1517 m3ΟΙΚ 2226

Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

18 ΝΑΟΙΚ 38.18 15,00 2,80 42,0018 mΟΙΚ 3816

Σε μεταφορά 16.898,00

Σελίδα 1 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 16.898,00

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Χαλύβδινοι
οπλισμοί λείοι κατηγορίας
Β500A

19 ΝΑΟΙΚ
38.20.01

15,00 1,13 16,9519 kgΟΙΚ 3872

Σύνολο : 1.1.  χωματουργικα,καθαιρεσεις,σκυροδεματα 16.914,9516.914,95

1.2. δικτυα (υδραυλικα-ηλεκτρικα)

Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED),
ισχύος 50 - 80 W, χωρίς
βραχίονα

1 ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

8,00 550,00 4.400,0020 ΤΕΜΗΛΜ 103

Αντικατάσταση οργάνων σε
πίλλαρ φωτισμού,
αντικατάσταση
μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

2 ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

6,00 20,00 120,0021 ΤΕΜΗΛΜ 55

Επισκευή του κυρίως σώματος
πίλλαρ Η/Φ και της θύρας
ή/και αντικατάσταση της θύρας

3 ΝΑΗΛΜ
62.10.37

1,00 60,00 60,0022 ΤΕΜΗΛΜ 52

Αντικατάσταση
ραγιοδιακοπτών –
χρονοδιακοπτών  φορτίου

4 ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.35

4,00 100,00 400,0023 ΤΕΜ

Συντήρηση εγκαταστάσεων
φωτισμού –  φρεάτια -
καλώδια τύπου Ε1VVU

5 ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

100,00 7,00 700,0024 μΗΛΜ 59.01

Σύνολο : 1.2. δικτυα (υδραυλικα-ηλεκτρικα) 5.680,005.680,00

1.3. επενδυσεις ,επιστρωσεις και λοιπα τελειωματα

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 40χιλ.

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.2

500,00 75,00 37.500,0025 m2ΟΙΚ 7397

Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 50χιλ.

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.3

50,00 82,00 4.100,0026 m2ΟΙΚ 7397

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

3 ΝΑΟΙΚ 79.81 220,00 39,40 8.668,0027 m2ΟΙΚ 7744

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

4 ΝΑΟΔΟ Β52 240,00 13,80 3.312,0028 m2ΟΔΟΝ 2922

Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

5 ΝΑΟΙΚ 77.30 100,00 2,25 225,0030 m2ΟΙΚ 7735

Ανακαίνιση χρωματισμών
επιφανειών

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

200,00 5,00 1.000,0031 m2ΝΑΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

7 ΝΑΟΙΚ
77.67.03

400,00 3,00 1.200,0032 ΜΜΟΙΚ 7767.6

Κατασκευή σταθεροποιημένου
κεραμικού δαπέδου

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.6.2

480,00 35,00 16.800,0071 m2ΝΑΟΙΚ 73.11

Επενδύσεις στεγών και
δαπέδων με συνθετική ξυλεία
με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

9 ΝΑΟΙΚ
52.81.01

20,00 39,00 780,0074 m2ΟΙΚ 5281

Σύνολο : 1.3. επενδυσεις ,επιστρωσεις και λοιπα τελειωματα 73.585,0073.585,00

1.4. εξοπλισμος παιδικων χαρων

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.1

2,00 700,00 1.400,0051 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.2

2,00 800,00 1.600,0052 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

Σε μεταφορά 3.000,00 96.179,95

Σελίδα 2 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 3.000,00 96.179,95

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.3

2,00 650,00 1.300,0053 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
KOYNIA ΦΩΛΙΑ

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.4

1,00 1.500,00 1.500,0054 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.5

2,00 450,00 900,0055 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.6

1,00 450,00 450,0056 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.7

1,00 450,00 450,0057 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.8

1,00 450,00 450,0058 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.9

1,00 750,00 750,0059 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.10

1,00 850,00 850,0060 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.11

1,00 240,00 240,0061 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.12

1,00 300,00 300,0062 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ -
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

13 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.13

1,00 4.000,00 4.000,0063 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

14 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.14

1,00 6.000,00 6.000,0064 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

15 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.15

1,00 8.785,00 8.785,0065 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ
ΠΑΤΗΜΑΤΑ

16 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.16

1,00 550,00 550,0066 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

17 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.17

1,00 2.000,00 2.000,0067 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ

18 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.18

1,00 1.900,00 1.900,0068 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

19 ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.19

3,00 350,00 1.050,0069 ΤΕΜΟΙΚ 51.04.01

Καθιστικό εξωτερικού χώρου
διαστάσεων περίπου 1,80 μ.
μήκος, 0,50 μ πλάτος και
0,75μ. ύψος με μεταλλικό
σκελετό  και κάθισμα και
πλάτη από ξυλεία.

20 ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 5,00 150,00 750,0070 τ.μ.

Σύνολο : 1.4. εξοπλισμος παιδικων χαρων 35.225,0035.225,00

131.404,95Σύνολο : 1. οικ

2. πρασινο

2.1. χωματουργικες εργασιες και προετοιμασια χωρων εγκαταστασης πρασινου

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

1 ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 4,00 60,00 240,0033 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Σε μεταφορά 240,00 131.404,95
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 240,00 131.404,95

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

2 ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 5,00 80,00 400,0034 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Πλήρωση νησίδων και λοιπών
χώρων δια κηπαίου χώματος

3 ΝΑΠΡΣ
Ν\Α05.1

24,00 12,00 288,0035 m3ΝΑΠΡΣ Α05

Ενσωμάτωση βελτιωτικών
εδάφους

4 ΝΑΠΡΣ Γ02 10,00 5,00 50,0036 m3ΠΡΣ 1620

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη με
εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

5 ΝΑΠΡΣ Ε02.2 120,00 2,00 240,0037 ΤΕΜΠΡΣ 5120

Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση
κόμης παλαιών αναπτυγμένων
θάμνων, ύψους πάνω από
1,70 m

6 ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.5.2

20,00 5,50 110,0038 ΤΕΜΠΡΣ 5353

Άνοιγμα λάκκων με χρήση
εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m

7 ΝΑΠΡΣ Ε04.2 3,00 2,40 7,2039 ΤΕΜΠΡΣ 5110

Σύνολο : 2.1. χωματουργικες εργασιες και προετοιμασια χωρων εγκαταστασης πρασινου 1.335,201.335,20

2.2. φυτικο υλικο,εγκατασταση πρασινου,διαφορες εργασιες

Θάμνοι, κατηγορίας Θ31 ΝΑΠΡΣ Δ02.3 50,00 7,40 370,0040 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α42 ΝΑΠΡΣ Δ03.4 25,00 13,50 337,5041 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

3 ΝΑΠΡΣ Ε09.5 128,00 1,30 166,4042 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

4 ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.1

4,00 32,00 128,0043 ΤΕΜΗΛΜ 8

Προγραμματιστές μπαταρίας
τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 2

5 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.3.2

2,00 130,00 260,0044 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-
τριών Η/Β

6 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.2

2,00 12,00 24,0045 ΤΕΜΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί για
προγραμματιστές,    από
πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x
40 x 20 (cm)

7 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

2,00 70,00 140,0046 ΤΕΜΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

8 ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 101,00 0,30 30,3047 mΗΛΜ 8

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος

9 ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 180,00 0,22 39,6048 ΤΕΜΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

10 ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 80,00 0,45 36,0049 mΗΛΜ 8

Δένδρα, κατηγορίας Δ311 ΝΑΠΡΣ Δ01.3 3,00 12,50 37,5050 ΤΕΜΠΡΣ 5210

Σύνολο : 2.2. φυτικο υλικο,εγκατασταση πρασινου,διαφορες εργασιες 1.569,301.569,30

2.904,50Σύνολο : 2. πρασινο

Σε μεταφορά 134.309,45
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

134.309,45

24.175,70

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

158.485,15

23.772,77

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

182.257,92

43.741,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 225.999,82

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

226.000,00

       11/12/2017                11/12/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την µελέτη «Αναβάθµισης παιδότοπων του ∆ήµου 
Καισαριανής» προϋπολογισµού 226.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) για συµµετοχή στην πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου στον Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΠ 2 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017, Μέτρο:  Μ2 – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στην Κατηγορία ∆ράσεων Μ2.2 – 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ.  
 
 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12)  
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Σοφιανόπουλος 
Γεώργιος 18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 21) Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      13/12/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 


