
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α.Μ. 23/2020 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου 

Καστοριάς. Αφορά όλες τις απαραίτητες  οικοδομικές εργασίες για την αναβάθμισης των 

υφιστάμενων παιδικών χαρών στους οικισμούς Τσάκωνης, Κορεστείων, Τοιχιού και στις 

περιοχές Εργατικών κατοικιών, Νταϊλάκη και Δημαρχείο εντός της πόλης της Καστοριάς. Για 

κάθε παιδική χαρά ακολουθεί αναλυτική Τεχνική έκθεση. 

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου 

εξοπλισμού που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες απομάκρυνσης ακατάλληλου 

εξοπλισμού του χώρου και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και 

διαμόρφωσης χώρου. Στόχος της μελέτης είναι η άρση κινδύνων, η αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει η πιστοποίηση της παιδικής χαράς. 

 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

 Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων 

 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 

 Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος κατ. C16/20 

 Ξυλότυποι συνήθων κατασκευών 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί με δομικά πλέγματα 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών εσχαρών στις εισόδους 

 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

 Γεωϋφασμα προστασίας 

 Υλικό πλήρωσης από φυσικά ποταμίσια πετρώματα 

 Σιδηρά κιγκλιδώματα 

 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων 

 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 

 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες όδευσης τυφλών 

 Εκσκαφές εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού 

 Φωτιστικά σώματα, πίλαρ, καλώδια, φρεάτια, κλπ 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 252.500,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με Κ.Α.Ε. 64.7322.00. 

 

 



 

H εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις των  

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και  

 Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία . 

 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4782/09-03-2021. 

 

 
Μανιάκοι 14/05/2021 

 
Η Συντάκτρια 

 

 

 
Πετκανά Γεωργία 

Πολιτικός Μηχανικός 

με Α' βαθμό 
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