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Η παρούσα τεχνική περιγραφή, έχει σαν σκοπό να περιγράψει τις οικοδομικές εργασίες 
που θα λάβουν χώρα σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Καστοριάς. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα λάβουν χώρα στις παιδικές χαρές: 
1. Τσάκωνης 
2. Εργατικών κατοικιών 
3. Κορεστείων 
4. Τοιχιού 
5. Νταηλάκη 
6. Δημαρχείου Καστοριάς. 
 

 Σκοπός του έργου είναι η πλήρης ανάπλαση των παιδικών χαρών και ο εκσυγχρονισμός  
των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της, σε άμεση συσχέτιση με την σχετική 
προμήθεια με Α.Μ. 24/2020.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 252.500,00 € (Διακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί 
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Το έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς και σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων 
έργων κ.λ.π. & Ν. 4782/2021. 

Τονίζουμε ότι, η παρούσα μελέτη: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με 
Α.Μ. 23/2020, βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με Α.Μ. 24/2020, στην ουσία το έργο και η προμήθεια αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα του ίδιου φυσικού αντικειμένου, συνεπώς οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεργαστούν αρμονικώς για την ομαλή ολοκλήρωση του εν λόγω φυσικού 
αντικειμένου, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

 
Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 
 
1. Προεργασίες - Καθαιρέσεις – Χωματουργικά  
Με την εγκατάσταση του αναδόχου θα πρέπει κατ’ αρχήν να προσδιορισθούν οι θέσεις 

των δικτύων υποδομής της κάθε περιοχής καθώς και τα τελικά υψόμετρα των επιπέδων των 
παιδικών χαρών, να ληφθεί μέριμνα για την ορθή σύνδεση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων 
με τα υφιστάμενα δίκτυα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Προβλέπονται εκσκαφές με απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και η μεταφορά τους 
σε ειδικό αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης. 

Κατόπιν διανοίγονται οι τάφροι και εγκαθίσταται τα υπόγεια δίκτυα (Η/Μ και 
αποστράγγισης), γίνονται οι απαραίτητες εκσκαφές για την δημιουργία «σκαφών»: α) 
τοποθέτησης οργάνων & β) αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς και απομακρύνονται τα 
περιττά προϊόντα εκσκαφής (μπάζα). 

Δημιουργούνται στραγγιστήρια στις κατάλληλες θέσεις με κροκάλες οι οποίες και 
συμπυκνώνονται.  

Η επιφάνεια των στραγγηστηριών των υποβάσεων (σκαφών) τοποθέτησης οργάνων 
καλύπτεται από γεωύφασμα 

 
Επισημάνσεις: 
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Α. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των τελικών υψομέτρων των 
επιπέδων των παιδικών χαρών ούτως ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παροχέτευση των ομβρίων 
υδάτων. 

Β. Σημειώνεται ότι τα όργανα θα τοποθετηθούν σε υποβάσεις ε.ο.σ. τύπου σκαφών, οι 
οποίες για την ασφαλή παροχέτευση των όμβριων, θα διαθέτουν απαραιτήτως στραγγιστήρια  
με θραυστό υλικό λατομείου σε επιλεγμένα σημεία στους χώρους των οργάνων και   σε 
συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Γ. Σε αυτή τη φάση προβλέπονται  οι τοποθετήσεις των δικτύων των η/μ 
εγκαταστάσεων, επίσης η δημιουργία στραγγιστηριών, επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την τοποθέτηση των γεωυφασμάτων.  
 Δ. Όλα τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα ληφθούν από 
αδειοδοτημένους χώρους και η τυχόν περίσσια αδρανών υλικών θα αποτεθεί σε 
ενδεδειγμένους αδειοδοτημένους χώρους. 
 
 

2. Σκυροδετήσεις 
Τα δάπεδα των χώρων τοποθέτησης οργάνων (σκάφες) θα σκυροδετηθούν με 

σκυρόδεμα που θα οπλιστεί με δομικό πλέγμα. Τα δάπεδα θα εγκιβωτίσουν με τη βοήθεια 
στηθαίων τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας. 

 Οι κλίσεις καθορίζεται επακριβώς στο ειδικό σχέδιο, η απορροή των όμβριων υδάτων θα 
γίνεται μέσω των κεκλιμένων επιπέδων στην μέση και κατά μήκος των χώρων οργάνων. Τα 
όμβρια θα διοχετεύονται στα διαμήκη διάκενα όπου υπάρχουν και τα ανάλογα 
στραγγιστήρια. 

Επίσης στις εισόδους θα σκυροδετηθούν και οι «σκάφες» αποτροπής εισόδου ζώων 
συντροφιάς 

 
Επισημάνσεις: 
Α. Πριν τη σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει επιμελής συμπίεση της υπόβασης και η 

κατασκευή στραγγιστηριών. 
Β.  Οι τελικές στάθμες κλίσεις που θα δοθούν στα δάπεδα θα καθοριστούν επακριβώς με 

ακριβή όργανα μέτρησης σε συνεργασία με τον τοπογράφο του αναδόχου παρουσία της 
επίβλεψης. 

Γ. Σε αυτή τη φάση θα κατασκευαστούν τα στηθαία  εγκιβωτισμού ταυτόχρονα με τα 
δάπεδα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή των στηθαίων εγκιβωτισμού και 
να υπολογιστούν επακριβώς σύμφωνα με τις διαστάσεις των ελαστικών δαπέδων. 

Δ. Το συμπυκνωμένο με δονητή σκυρόδεμα τύπου C16/20 θα οπλιστεί με δομικό 
πλέγμα σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές των υλικών. 

Ε. Η ποσότητα, ο τύπος και ο τρόπος εφαρμογής του οπλισμού θα καθοριστούν επί 
τόπου  σε συνεργασία με την επίβλεψη. 

Στ. Πριν την έναρξη των σκυροδετήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να έλθει σε 
συνεννόηση με τον προμηθευτή των οργάνων της σχετικής προμήθειας με α.μ. 24/2020 για 
συντονισμό ενεργειών. 

Ζ. Μπορεί να προκύψουν μικροδιορθώσεις στις διαστάσεις των υποβάσεων ε.ο.σ. 
κατόπιν αιτήματος του προμηθευτή των ελαστικών δαπέδων και σε συνεργασία με την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Η. Ο συντονισμός με τον προμηθευτή οργάνων, είναι ευθύνη του αναδόχου 
προκειμένου να εκτελεστεί έντεχνα το έργο, η Υπηρεσία πρέπει να ενημερώνεται άμεσα 
σχετικά με την πορεία του συντονισμού. 
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3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις- Περιφράξεις 
Αυτό το κεφάλαιο εργασιών είναι το σημαντικότερο όλου του έργου αφού με τις 

επιστρώσεις και τις τοποθετήσεις των ελαστικών δαπέδων και της περίφραξης, η παιδική χαρά 
θα πάρει την τελική της όψη. 

Επιλέχθηκαν 3 βασικοί ενδεικτικοί τύποι υλικών:  

α) φυσική πέτρα – χοντρόπλακα ορθογωνισμένη 

β) Ειδική πλάκα πεζοδρομίου Α.Μ.Ε.Α. 

 γ) ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών σε δύο πάχη 4,5 εκ και 7,5 εκ αναλόγως 

του ύψους πτώσης, σύμφωνα με την νομοθεσία. (Ανήκει στην μελέτη προμήθειας μαζί με τα 

όργανα και θα τοποθετηθεί από τον προμηθευτή) 

 Σε αυτή τη φάση θα τοποθετηθούν και θα βαφτούν οι περιφράξεις. 

 
Επισημάνσεις: 
Α. Κατά αρχάς πριν την επίστρωση των ελαστικών δαπέδων και την τοποθέτηση των 

οργάνων θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί οι υποβάσεις (σκάφες) σε συνεννόηση με τον 
προμηθευτή, κακοτεχνίες οφειλόμενες σε ασυνεννοησία βαραίνουν τον ανάδοχο και δεν 
γίνονται αποδεκτές. 

Β. Οι εργασίες χωματουργικών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την δαπεδόστρωση  
ούτως ώστε το εργοτάξιο  να καθαριστεί πλήρως 

Γ. Η τυχών οριοθέτηση της δαπεδόστρωσης περιμετρικά της παιδικής χαράς θα γίνει σε 
συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Δ. Καλό είναι να έχουν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των οργάνων και η επίστρωση των 
δαπέδων ασφαλείς πριν την περίφραξη. 

Ε. Οι διάδρομοι τυφλών  θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις 
της επίβλεψης. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στα σημεία καμπής ή σύγκλισης των 
διαδρόμων όπου πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση της υφής των υλικών. 
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