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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση - ανακαϊνιση και βελτϊωση 
πάρκων και παιδικών χαρών εντός του οικισμού της ιάτιστας του Δήμου Βοόου. 

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες των προτεινόμενων παρεμβάσεων έλαβαν τις 
απαραϊτητες εγκρϊσεις του υμβουλϊου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Κοζάνης (Α/Α 
Πράξης: 240148/25.05.2021) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΝΟΚ (Ν4067/2012). 

2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Οι εργασϊες που προβλέπονται, θα εϊναι συμβατές με την νομοθεσϊα που 
αναφέρεται παρακάτω και θα εκτελεστούν ακολουθώντας τα κεϊμενα των 
τευχών δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, αναλυτικό τιμολόγιο, κλπ) και τα 
συνοδευτικά αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια. 

Ενδεικτικά επισημαϊνονται τα παρακάτω: 

 Τ.Α. 28492/2009 (ΥΕΚ 931/Β’/18-5-2009)  
 Τ.Α. Οικ. 48465/2009 (ΥΕΚ 1690/Β’/17-8-2009) 
 Τ.Α. 27934/2014 (ΥΕΚ 2024/Β’/25-07-2014) 
 Εγκ. 44 Τπ. Εσωτερικών 7-8-2014 
 ΕΛΟΣ ΕΝ1176:2008 & EN1177:2008 

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, οι οποϊες στοχεύουν στη βελτϊωση της παιδικής 
χαράς στην περιοχή του Αγϊου Αχιλλέα, δεν εξασφαλϊζουν την χορήγηση της 
πιστοποϊησης καταλληλότητας των παιδικών χαρών.  

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ ΑΓΙΟΤ ΑΦΙΛΛΕΙΟΤ 

3.1 Μεταλλικές Κατασκευές 

3.1.1 Κιγκλιδώματα 

Όλα τα νέα σιδηρά στοιχεϊα (κιγκλιδώματα περϊφραξης, πόρτες κλπ θα 
χρωματιστούν όπως προβλέπουν τα αντϊστοιχα άρθρα της μελέτης).  

Σοποθέτηση κιγκλιδώματος ύψους 1,40m στην βόρεια πλευρά του χώρου της 
παιδικής χαράς, όπου δεν υπάρχει και σε μήκος 16,36m. Ο τρόπος κατασκευής 
των κιγκλιδωμάτων φαϊνεται στο συνημμένο σχέδιο λεπτομερειών. Γενικά ο 
σχεδιασμός τους εϊναι τέτοιος ώστε να εϊναι σχεδόν αδύνατο ή τουλάχιστο πολύ 
δύσκολο το σκαρφάλωμα, τα κενά μεταξύ των ράβδων θα εϊναι μικρότερα ή ϊσα 
των 8cm και παντού θα εϊναι στρογγυλεμένα για την αποφυγή τραυματισμού 
των παιδιών. 
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ΚΑΡΙΥΗΜΑ 1: Λεπτομέρεια κιγκλιδώματος σε κλϊμακα 1:20 

Αντικατάσταση του κιγκλιδώματος, ύψους 1,40m του τοιχϊου μεταξύ της 
παιδικής χαράς και του προαύλιου του ναού. 

3.1.2 Ανοιγόμενη πόρτα 

Σοποθέτηση νέας σιδερένιας ανοιγόμενης πόρτας στην εϊσοδο του γηπέδου 
μπάσκετ όμοιας σε εμφάνιση με το υπάρχον κιγκλϊδωμα. το ανοιγόμενο τμήμα 
της πόρτας θα τοποθετηθεϊ αυτόματος μηχανισμός κλεισϊματος της πόρτας, για 
την αποτροπή εισόδου αδέσποτων ζώων στο χώρο. Ο ϊδιος μηχανισμός θα 
τοποθετηθεϊ και στην δεύτερη υπάρχουσα πόρτα στην νότια πλευρά της 
παιδικής χαράς.  

3.2 Όργανα παιδικής χαράς 

Όλα τα νέα όργανα περιγράφονται επακριβώς στα σχετικά άρθρα της μελέτης 
και θα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσϊα για τις παιδικές χαρές. 

Θα τοποθετηθεϊ ελαστικό δάπεδο ασφαλεϊας πάχους 4,50cm κάτω από τo 
όργανο τραμπάλα αλογάκι της παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου 
ασφαλεϊας πάχους 4,50cm κάτω από το σύνθετο όργανο, σύμφωνα με τα 
συνημμένα σχέδια.  

Πριν την τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου θα γϊνει εκσκαφή σε βάθος 20-
26cm, εξυγϊανση με θραυστό υλικό λατομεϊου σε πάχος 10cm, κατασκευή 
δαπέδου από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα κατηγορϊας Σ92, σε 
τρόπο ώστε το ελαστικό δάπεδο να μην προεξέχει του περιβάλλοντος δαπέδου 
πέραν του πάχους του ιδϊου. 



ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ελ. 4/7 

3.3 Αντικατάσταση οργάνων γυμναστικής και μπασκέτας 

Η υφιστάμενη μπασκέτα θα αντικατασταθεϊ με νέα Ολυμπιακού τύπου. 

3.4 Αμμοδόχος 

Θα κατασκευαστεϊ νέα αμμοδόχος διαστάσεων 3,00Φ4,00=12,00m2. 

3.5 Αστικός εξοπλισμός 

Θα τοποθετηθούν πέντε (5) παγκάκια και τέσσερις (4) κάδοι απορριμμάτων. 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ ΚΟΤΚΟΤΛΙΔΕΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 

   

Σο πάρκο χωρϊζεται σε δύο τμήματα από έναν κεντρικό πλακόστρωτο διάδρομο. 
Αριστερά κατά μήκος του διαδρόμου υπάρχει ένα κράσπεδο που διαχωρϊζει το 
ένα κομμάτι του χώρου με μια υψομετρική διαφορά + 0.22 μ.  

Κρϊθηκε λοιπόν αναγκαϊα η ενοποϊηση του χώρου σε ένα επϊπεδο και με ένα 
κεντρικό στοιχεϊο που θα συγκεντρώσει τον κόσμο.  

Κεντρικά του χώρου θα τοποθετηθεϊ ένας βραχόκηπος με φύτευση χαμηλή 
Περιμετρικά αυτού θα δημιουργηθεϊ μϊα κυκλική πορεϊα για τους επισκέπτες.  

Ακτινωτά διάδρομοι σε διάφορα σημεϊα θα οδηγούν τον επισκέπτη στα ξύλινα 
παγκάκια για ανάπαυση, κάτω από φυσική σκϊαση. Θα δημιουργηθεϊ ένας 
βοτανόκηπος με φυτεύσεις αρωματικών φυτών.  

4.1 Καθαιρέσεις 

Θα γϊνει καθαϊρεση του υπάρχοντος πλακόστρωτου διαδρόμου και του 
κράσπεδου στα αριστερά του. Θα ακολουθήσει ισοπέδωση του χώρου και η 
διαμόρφωσή του σε ένα υψόμετρο. 

4.2 Μεταλλικές κατασκευές 

τη στέψη του υπάρχοντος τοιχϊου αντιστήριξης του πρανούς, σε όλο το μήκος 
του (και στην αυλή του νηπιαγωγεϊου) και στις θέσεις που υποδεικνύονται από 
τα σχέδια της μελέτης θα κατασκευασθεϊ περϊφραξη από γαλβανισμένες 
κοιλοδοκούς και συρματόπλεγμα βαρέως τύπου.  

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν την στατικότητα του τοιχϊου 
αντιστήριξης. 

την πόρτα εισόδου του κοινού στο χώρο, θα τοποθετηθεϊ αυτόματος 
μηχανισμός κλεισϊματος, για την αποτροπή της εισόδου αδέσποτων ζώων στο 
χώρο.  

4.3 Σοιχϊο Περϊφραξης 

Περιμετρικά του τοιχϊου της περϊφραξης θα γϊνει επένδυση με πέτρα 
Λευκοπηγής (όμοια με την υπάρχουσα στο διπλανό τοιχϊο) και σε ύψος που 
καθορϊζεται από το εμφανές τμήμα του τοιχϊου.  
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Σο υπόλοιπο εμφανές τμήμα της περϊφραξης, όπως και τα τοιχϊα μεταξύ του 
πάρκου και της αυλής του νηπιαγωγεϊου και ο τοϊχος αντιστήριξης του πρανούς 
θα χρωματιστούν με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα σε απόχρωση της ανοιχτής ώχρας 
RAL 1015, που θα καθοριστεϊ από την επϊβλεψη. 

4.4 Φρωματισμοϊ μεταλλικών και ξύλινων στοιχεϊων 

Όλα τα σιδηρά στοιχεϊα (κάγκελα περϊφραξης) θα συντηρηθούν με χρωματισμό 
σε απόχρωση του γκρι RAL 7045 

4.5 Κυκλικός Διάδρομος 

Ο κυκλικός διάδρομος θα οριοθετηθεϊ και θα διαφοροποιηθεϊ από το πράσινο και 
από τον κεντρικό βραχόκηπο με τετράγωνο τσιμεντοκυβόλιθο κόκκινου 
χρώματος και διάστασης 100x100x60, τοποθετημένος σε διπλή σειρά. Ανάμεσα 
από την μπορντούρα θα μπει γκρι τσιμεντοκυβόλιθος ορθογωνικής διάστασης 
100x200x60 και χρώματος γκρι που θα αποτελεϊ το υλικό επϊστρωσης του 
διαδρόμου. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γϊνει πάνω σε τσιμεντένιο 
υπόστρωμα  

4.6 Παρτέρια 

Περιμετρικά αυτών θα γϊνουν παρτέρια με επϊστρωση πατητής τσιμεντοκονϊας 
σε ανοιχτό γκρι χρωματισμό έχοντας ενσωματωμένα περιμετρικά ξύλινα 
καθιστικά (όπως φαϊνονται στα σχέδια της μελέτης).  

4.7 Αστικός εξοπλισμός 

Θα τοποθετηθούν έξι (6) παγκάκια και τρεις (3) κάδοι απορριμμάτων όπως 
φαϊνεται στα σχέδια της μελέτης. 

 

5 ΠΑΡΚΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΠΑΡΑ 

5.1 Καθαιρέσεις 

Καθαϊρεση της υπάρχουσας βρύσης από μπετόν και πέτρα και κατασκευή επϊ 
τόπου νέας επενδυμένης με σχιστόλιθο Καβάλας (στεναρϊκι) και τετραγωνισμένη 
πέτρα Καβάλας σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο της μελέτης. 

5.2 Επιστρώσεις με πέτρα 

Καθαϊρεση του υπάρχοντος δαπέδου από σκυρόδεμα και ακανόνιστη πέτρα 
Καβάλας και κατασκευή νέου δαπέδου με τα ακανόνιστη πέτρα Καβάλας. 

5.3 Περιμετρικό τοιχϊο 

Σο περιμετρικό τοιχϊο του πάρκου αποτελεϊται από δύο τοϊχους τσιμεντολϊθων, 
πάχους 20cm έκαστος και κενό ανάμεσά τους 10cm για την δημιουργϊα 
παρτεριού.  

Θα καθαιρεθεϊ ο εσωτερικός τοϊχος από τσιμεντολϊθους μέχρι τη στάθμη, που 
τελικά θα διαμορφωθεϊ ο χώρος. Αφού κατασκευασθεϊ σενάζ θεμελϊωσης 
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εσωτερικά, θα επενδυθεϊ το εναπομεϊναν τοιχϊο με αργολιθοδομή προέλευσης 
Λευκοπηγής εσωτερικά και εξωτερικά. 

Η στέψη του επενδυμένου τοϊχου πάχους πλέον 50cm θα κατασκευασθεϊ από 
εμφανές σενάζ πάχους 7cm, που θα προεξέχει του τοιχϊου από 2,50cm και στις 
δύο πλευρές. 

5.4 Αστικός εξοπλισμός 

Θα τοποθετηθούν πέντε (5) παγκάκια και τρεις (3) κάδοι απορριμμάτων. 

6 ΑΠΟΘΕΗ  

Όλα τα πλεονάζοντα υλικά των εκσκαφών και τα υλικά των καθαιρέσεων θα 
μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο υποδοχής και διαχεϊρισης στερεών μη 
επικϊνδυνων αποβλήτων.  

7 ΥΩΣΙΜΟ 

Θα εγκατασταθούν φωτιστικά, θα περαστούν όλες οι γραμμές φωτισμού, και θα 
γϊνουν οι βάσεις για την τοποθέτηση των φωτιστικών στις θέσεις που φαϊνονται 
στην αρχιτεκτονική μελέτη. Θα γϊνει η τοποθέτηση του pillar καθ’ υπόδειξη της 
αρμόδιας υπηρεσϊας του ΔΕΔΔΗΕ. 

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΌ 

Ο προώπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 176.000,00€ (με ΥΠΑ 
24,00%) και θα χρηματοδοτηθεϊ από ϊδιους πόρους του Ιδρύματος «Μιχαήλ και 
Αλεξάνδρας Κουκουλϊδου». Όλες οι εργασϊες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, με τις 
απαιτήσεις της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, που συνοδεύουν τη μελέτη και 
τον οδηγιών που θα δοθούν επιτόπου από την υπηρεσϊα επϊβλεψης κατά την 
πορεϊα εκτέλεσης του έργου.  

 

 

 

Όλες οι εργασϊες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
τεχνική έκθεση και οπωσδήποτε μετά από την εξασφάλιση των τυχόν 
απαραϊτητων οικοδομικών αδειών και άλλων εγκρϊσεων 
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ιάτιστα,     19-7-2022  

Ο υντάξας 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϋστάμενος της Σεχνικής 
Τπηρεσϊας 

 

Νικόλαος Φαλτογιαννϊδης 

Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 
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