ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ένταξη της πράξης με ΟΠΣ 5060290 με τίτλο «Πράσινοι χώροι παιχνιδιού
ξεκούρασης και αναψυχής Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Στις 11-3-2020 υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης με τίτλο «Πράσινοι χώροι παιχνιδιού ξεκούρασης και αναψυχής Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
στην πρόσκληση με αρ.πρ. 1158 / 21-2-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 182.6e) και τίτλο «
Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων
δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» όπου
περιελάμβανε τα παραπάνω υποέργα με το ποσό των 820.071,86€
Με την Α.Π.: 2927/04.06.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
εντάχθηκε η πράξη με το παραπάνω ποσό με ΟΠΣ 5060290 και ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2020ΕΠ00810025.
Η πράξη εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για
μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρασίνου στην διοικητική του περιφέρεια. Με την
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πράξης 17 υφιστάμενοι χώροι παιχνιδιού,
ξεκούρασης και αναψυχής θα αναδημιουργηθούν σαν πράσινοι χώροι παιχνιδιού,
ξεκούρασης και αναψυχής με τον απαραίτητο εξοπλισμό υπαίθριας υποδομής , με
την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών ώστε να μειωθεί (με την χρήση
φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας αλλά και με την εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (led) . Ο προϋπολογισμός
της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 820.071,86€

Βασικός στόχος της πράξης είναι παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές ώστε να
επιτευχθεί:
1.Η επέκταση των χώρων πρασίνου με κατάλληλες φυτεύσεις όπου αυτό είναι
δυνατό, προκειμένου να διαμορφώνεται ευνοϊκό μικροκλίμα για την παραμονή
παιδιών και συνοδών στο χώρο κατά τη θερινή περίοδο.
2. η κατασκευή υδατοπερατών δαπεδοστρώσεων όπως η συμπυκνωμένη άμμος
ορυχείου σε υπόβαση 3Α στους διαδρόμους κυκλοφορίας και η διάστρωση βότσαλου

ειδικής κοκκομετρίας και προδιαγραφών στους χώρους ασφαλείας γύρω από τα
όργανα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. η χρήση υλικών (διαμόρφωση του χώρου καθώς και ο εξοπλισμός) οχι
μεγάλης μάζας και θερμοχωρητικότητας, προκειμένου να μη συσσωρεύουν
μεγάλο θερμικό φορτίο
4. η διαμόρφωση χώρων παιχνιδιού με λειτουργικότητα και ασφάλεια και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ισχύουσες διατάξεις.(Υ.Α.
27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014), την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ,
συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/2009))
Έτσι θα δημιουργηθούν χώροι ξεκούρασης και αναψυχής με τον απαραίτητο
εξοπλισμό υπαιθριας υποδομής αλλά και με ενίσχυση της διαπερατότητας των
εδαφών με την αύξηση των ημι-διαπερατών ή πλήρως διαπερατών επιφανειών
κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, απορρόφησης
υδάτων και θα μειωθεί (με την χρήση φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας
Το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών»,
προϋπολογισμού 440.246,45€, αφορά στις οικοδομικές εργασίες ανακατασκευής
των παιδικών χαρών του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης που βρίσκονται επί των
παρακάτω οδών:
1. Λόρδου Βύρωνος & Τζων Κέννεντυ (ΔΚ Αμπελοκήπων)
2. Γ. Γεννηματά & Χαλκίδη (ΔΚ Αμπελοκήπων)
3. Αγίας Παρασκευής & Ρόδων (ΔΚ Μενεμένης)
4. Λιγδών & Εργατικών κατοικιών Αξιού (ΔΚ Αμπελοκήπων)
5. Κυρίμη & Κίμωνος (ΔΚ Μενεμένης)
6. Ελ. Βενιζέλου & Κομνηνών (ΔΚ Μενεμένης)
7. Εθνικής Αντιστάσεως & Κουντουριώτου, στο πάρκο της Λεωφ. Δενδροποτάμου
(ΔΚ Μενεμένης)
Εκτός των παραπάνω παιδικών χαρών, προβλέπονται επίσης εργασίες στις
παρακάτω παιδικές χαρές, προκειμένου να συμμορφωθούν και αυτές στις
ισχύουσες διατάξεις:
Α. Νικ. Πλαστήρα & Θωμά Καλλιβούλου (ΔΚ Αμπελοκήπων)
Β. Πατριάρχου Γρηγορίου 5ου & Ελμάζη, πλατεία Γ. Ρίτσου (ΔΚ Αμπελοκήπων)
Γ. Μπουμπουλίνας & Μεσολογγίου (ΔΚ Αμπελοκήπων)
Δ. Καλλιθέας & 28ης Οκτωβρίου (ΔΚ Αμπελοκήπων)
Ε. Αυξεντίου & Ελμάζη (ΔΚ Αμπελοκήπων)
ΣΤ. Γ. Γεννηματά & Μάτση
Η σύμβαση που υπογράφηκε είναι στο ύψος των 296.930,74€ ΚΗΜΔΗΣ
20SYMV006269478
Η προμήθεια (υποέργο 2) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 539.956,25€, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων, δαπέδου, ιστών και φωτιστικών σωμάτων, ώστε να μπορέσουν οι παιδικές χαρές
να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παιδικές χαρές που
περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι οι εξής:

1. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Βύρωνος/Κέννεντυ (ανεξάρτητο και συνεχές
τμήμα της αυλής του 10ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων )
2. Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γεννηματά/Χαλκίδη
3. Παιδική χαρά στην οδό Αγίας Παρασκευής
4. Παιδική χαρά στην οδό Λιγδών
5. Παιδική χαρά στην οδό Κυρίμης
6. Παιδική χαρά στην οδό Ελ. Βενιζέλου
7. Παιδική χαρά στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου
8. Παιδική χαρά στην αυλή του 3ου Νηπιαγωγείου Μενεμένης (Κουντουριώτου/Ομήρου)
9. Παιδική χαρά στην αυλή των 1ου και 4ου Νηπιαγωγείων Μενεμένης (Κυρίμης 18)
10. Παιδική χαρά στην αυλή των 11ου και 13ου Νηπιαγωγείων Αμπελοκήπων (Ευρυπίδου 5)
11. Παιδική χαρά στην αυλή του 14ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων (Μαραθώνος 13)

Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια και η τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής
για εξωτερικούς χώρους.
1. Κοντά στη Παιδική χαρά στην οδό Λιγδών
2. Κοντά στην Παιδική χαρά στην οδό Αγίας Παρασκευής με Ρόδων
3. Κοντά στη Παιδική χαρά στην οδό Γεννηματά /Χαλκίδη

Η σύμβαση που υπογράφηκε είναι στο ύψος των 523.141,12€ ΚΗΜΔΗΣ
20SYMV006231047

