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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά το σύνολο των έργων για την 

«Κατασκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Άρματος». Το έργο θα υλοποιηθεί στο 

οικόπεδο που αγοράστηκε πρόσφατα από τον Δήμο (πρώην ιδιοκτητών Μαρίνη 

Δημήτριου & Κωνσταντίνου) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Οδός Άρματος-

Καλλιθέας) εντός ορίων οικισμού Τοπικής Κοινότητας Άρματος.  

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 30.894,42 € (38.000,00 € με ΦΠΑ 23%). 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναμόρφωση και πλήρης δημιουργία υποβάθρου 

για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και δημιουργία χώρου αναψυχής στην 

ΤΚ Άρματος.  

      Η κατασκευή περιλαμβάνει: 

 Εκσκαφή – ισοπέδωση του δυτικού τμήματος του οικοπέδου όπως φαίνεται 

στα σχέδια ώστε να διαμορφωθεί ενιαίος – επίπεδος χώρος για την υποδοχή 

των εργασιών.  

 Διαχωρισμός του οικοπέδου με κατάλληλη ξύλινη περίφραξη έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί κλειστός περιφραγμένος χώρος στην πρόσοψη επί της οδού 

28ης Οκτωβρίου εμβαδού περίπου 370,95μ2. Η ξύλινη περίφραξη θα 

τοποθετηθεί εντός θεμελίου σκυροδέματος στο δυτικό τμήμα του 

διαμορφωθέντος τμήματος παιδικής χαράς σε μήκος περίπου 18,87μ. Στις 

υπόλοιπες τρεις πλευρές υπάρχει υφιστάμενη περίφραξη και πόρτα προς τον 

δρόμο δημιουργώντας ένα κλειστό ασφαλή αυτόνομο χώρο. Επισημαίνεται 

ότι η ξύλινη περίφραξη και η σχετική πόρτα πρόσβασης στο δυτικό τμήμα του 

οικοπέδου θα προμηθευτούν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου στα 

πλαίσια αντίστοιχης δαπάνης. 

 Δημιουργία παρτεριών όπου θα τοποθετηθεί χαμηλή φύτευση, θάμνοι και 

δέντρα. Τα παρτέρια θα διαχωρίζονται με το πλακοστρωμένο τμήμα με 



διαχωριστικό κράσπεδο κήπου από σκυρόδεμα πάχους 0,06μ και ύψους 

0,23μ. Ο διαχωρισμός του ελαστικού δαπέδου με την πλακόστρωση θα γίνει 

με κατάλληλη διαμόρφωση της υπόβασης σκυροδέματος. 

 Την δημιουργία πλακόστρωτων/διαδρόμων με κυβόλιθους όπως φαίνεται στο 

αναλυτικό σχέδιο. Οι κυβόλιθοι θα είναι τσιμεντένιοι διαφόρων χρωμάτων και 

θα διαμορφώνουν σχέδιο το οποίο θα υποδειχτεί επί τόπου του έργου από 

την επίβλεψη. 

 Κατασκευή υποστρώματος από υπόβαση μεταβλητού πάχους περίπου 10cm 

και οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 όπου θα τοποθετηθεί το 

ελαστικό δάπεδο και όπου θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι. 

 Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου κατάλληλου για παιδικές χαρές και για τα 

όργανα που έχουν προβλεφθεί πάχους τουλάχιστον 40mm σε πλάκες 

διαστάσεων 50Χ50cm. 

 Κατασκευή βρύσης όπως φαίνεται στο αναλυτικό σχέδιο λεπτομερειών από 

εμφανές σκυρόδεμα με το απαραίτητο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση δέντρων, θάμνων και κηπευτικού χώματος και την 

πλήρη εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος για την άρδευση των φυτεμένων 

τμημάτων 

 Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίλαρ, καλωδιώσεις κλπ) για την 

τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισμού καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση 

των απαραίτητων φρεατίων για τους στύλους ηλεκτροφωτισμού. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 30.894,42 €, 

πλέον ΦΠΑ 23% 7.105,58 € (σύνολο 38.000,00 €).  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 

(ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημόσιων έργων», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις 

υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  Σχηματάρι 25/02/2014 

 

 

 

  Κωστόπουλος Ιωάννης 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

   

   

  Τσιώνης Ανέστης 

  Μηχ/λόγος Μηχανικός ΠΕ 

 


