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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η  παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις υπ. αριθμ. 280/2017  και  52 /2018 

αποφάσεις του  ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης, βάσει των οποίων εγγράφηκαν οι σχετικές πιστώσεις στο 

τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ. 28492/ΦΕΚ 931Β/18-5-2009, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/21-5-2014 και την υπ' αρ. Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029 

Β/25-07-2014 καθώς και την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690 Β/17-8-09 απόφαση ΥΠΕΣ),  καθορίστηκαν 

οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 

των ΟΤΑ καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Με την υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/7-8-

2014 του ΥΠΕΣ  δόθηκαν αναλυτικές  διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν  οι 

Δήμοι προκειμένου να προσαρμόσουν τις παιδικές του χαρές στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας είτε 

πρόκειται για υφιστάμενες είτε πρόκειται για νέες παιδικές χαρές. 

Με την υπ. αριθμ. 52763/1-10-2018 απόφαση του ΥΠΕΣ εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος η 

προμήθεια και τοποθέτηση  εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών ποσού 213.000€ με ΦΠΑ. 

Επειδή στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιλέξιμες δαπάνες ήταν μόνο η προμήθεια οργάνων, δαπέδων 

ασφαλείας και φωτιστικών, πρόθεση του Δήμου Προσοτσάνης είναι με την παρούσα μελέτη να προβεί 

στην προμήθεια και των υπόλοιπων ειδών, τα οποία βάσει της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές για να είναι εφικτή η λήψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών 

καταλληλότητας. 

Ειδικότερα στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 
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α/α ΚΩΔ  CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Ποσότητα  

Α.1 
     
37535200-9 

Πανέλο 'Λαβύρινθος' ΤΕΜ 1,00 

Β1.1α 44231000-8 
Περίφραξη μεταλλική ύψους  
από 1,00 έως 1,20μ 

m 535,00 

Β1.1β 44231000-8 
Περίφραξη μεταλλική ύψους 
0,50μ 

m 83,00 

Β1.2α 34928220-6 
Πόρτα περίφραξης μεταλλική 
πλάτους 1,5μ 

ΤΕΜ 8,00 

Β1.2β 34928220-6 
Πόρτα περίφραξης μεταλλική 
πλάτους 2,00μ 

ΤΕΜ 1,00 

Β1.3 39113300-0 Παγκάκι ξύλινο απλό ΤΕΜ 5,00 

Β1.4 34928471-0 Πινακίδα παιδικής χαράς ΤΕΜ 8,00 

Γ1.1 44112200-0 
Δάπεδο ασφαλείας 
(500X500) Πάχους 45mm 

m
2
 21,00 

Ε1.1 50870000-4 

Εργασίες εγκατάστασης 
(προετοιμασία επιφανειών 
εγκατάστασης,,διαμορφώσεις 
εδάφους, κλπ) και 
πιστοποίηση εγκατάστασης  

ΑΠΟΚ 1,00 

 

 

Τα ανωτέρω είδη πρόκειται να τοποθετηθούν σε δέκα οικισμούς του Δήμου Προσοτσάνης ως εξής: 

 

1. Προσοτσάνη : ΟΤ 212  Αρ. οικ 2481 

 

 

   
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 απόφασης αναφορικά με τη 

σχεδίαση και οργάνωση του χώρου, η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή 

τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και 

τραυματισμούς, καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Ωστόσο, η περίφραξη δεν πρέπει να 

απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.  

Επειδή η υπάρχουσα περίφραξη αποτελείται από οριζόντια μεταλλικά στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλη 

απόσταση μεταξύ τους εγκυμονεί  κίνδυνο αναρρίχησης των παιδιών  και ενδεχόμενη πρόσβασής τους στις 

οδούς που εφάπτονται με το οικόπεδο. Επίσης δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση αδέσποτων ζώων στο 

συγκεκριμένο χώρο και για αυτό κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή της με περίφραξη σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο Β1.1α  των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

Το μήκος της νέας περίφραξης θα είναι περίπου 175 μέτρα και το ύψος 1,20μ.Θα τοποθετηθεί ακριβώς στην 

ίδια θέση με την προς αντικατάσταση περίφραξη. 
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Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση μίας μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου 

από όπου θα γίνεται η πρόσβαση των χρηστών του χώρου διότι η εφαπτόμενη οδός χαρακτηρίζεται σχετικά 

από μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Στο ανατολικό τμήμα θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα πλάτους 

2,00μ η οποία θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για τη συντήρηση 

του χώρου. Κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα παραμένει κλειστή για λόγους ασφαλείας καθώς η 

εφαπτόμενη οδός χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους. 

Επίσης προβλέπεται να τοποθετηθεί μία πινακίδα και ένα παγκάκι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

 

2. Περιχώρα : ΟΤ 23 Αρ. οικ 136 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση περίφραξης  στη βόρεια και ανατολική πλευρά του 

οικοπέδου καθώς σήμερα δεν υπάρχει καθόλου περίφραξη. Το μήκος της περίφραξης θα είναι περίπου 45 

μέτρα και το ύψος 1,20. Επίσης θα τοποθετηθεί μία μεταλλική πόρτα πλάτους 1,50μ ,μία πινακίδα και ένα 

παγκάκι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

 

 

 
 

 

 

3. Ανθοχώρι : ΟΤ 9 Αρ. οικ 65 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,20μ και μήκους 25μ επί 

των  υφιστάμενων τοιχίων και της σκάλας, στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου. Επίσης προβλέπεται η 

υπερύψωση της υφιστάμενης περίφραξης κατά 0,50 για μήκος 47μ. Από την πλευρά της σκάλας θα 

τοποθετηθεί  μία μεταλλική πόρτα πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί πινακίδα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές.  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 
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4. Καλή Βρύση : ΟΤ 22 Αρ. οικ 126 

 

Με την υπ. αριθμ. 3/2017 απόφαση της ΤΚ Καλής Βρύσης ζητήθηκε η διάθεση ποσού 1000€ από ΣΑΤΑ 

2018 για τη συμπλήρωση της υφιστάμενης παιδικής χαράς με νέο όργανο. Με την παρούσα μελέτη 

προβλέπεται η συμπλήρωση του υφιστάμενου χώρου με δάπεδο ασφαλείας βαμμένο EPDM πάχους 45mm 

 και η τοποθέτηση νέου διαδραστικού οργάνου πανέλο 'Λαβύρινθος' 

 

 

 

 

 

 

5. Γραμμένη: ΟΤ 10 Αρ. οικ 65 

 

 

 

Με τη συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 0.5μ και μήκους 36μ 

επί των  υφιστάμενων τοιχίων του οικοπέδου. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης 

ύψους 1,2μ και μήκους 31μ στο νότιο –δυτικό τμήμα του οικοπέδου καθώς και η τοποθέτηση   μίας 

μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί πινακίδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές.  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

 

 

6. Κοκκινόγεια : ΟΤ 23 Αρ. οικ 193β 

 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,2μ και μήκους 64μ καθώς και η τοποθέτηση 

μίας μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί ένα παγκάκι και μία πινακίδα σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές 
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Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

 
 

 

 

7. Πηγές : ΟΤ 13 Αρ. οικ 83 

 

  
 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,2μ και μήκους 64μ καθώς και η τοποθέτηση 

μίας μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί μία πινακίδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

 

8. Πανόραμα : ΟΤ 11 Αρ. οικ 39 
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Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,2μ και μήκους 39μ καθώς και η τοποθέτηση 

μίας μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί μία πινακίδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

9. Μεγαλόκαμπος : ΟΤ 23 Αρ. οικ 108 

 

 

 

τμήμα περίφραξης που καταστράφηκε λόγω ατυχήματος 

 

Στη συγκεκριμένη παιδική χαρά είχε κατασκευαστεί πρόσφατα μεταλλική περίφραξη η οποία καταστράφηκε 

εν μέρει από τροχαίο ατύχημα. Δεδομένου ότι υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο πιστοποιημένα όργανα , 

είναι αναγκαία να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημίες που έγιναν καθώς η παιδική χαρά 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική 

ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και 

τραυματισμούς, καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Στη μελέτη αυτή προβλέπεται   η 

τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,2μ και μήκους 26μ .Επίσης προτείνεται να τοποθετηθεί ένα 

παγκάκι 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

 

10. Χαριτωμένη : ΟΤ 29 Αρ. οικ 191 
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Προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης ύψους 1,2μ και μήκους 66μ καθώς και η τοποθέτηση 

μίας μεταλλικής πόρτας πλάτους 1,50μ. Ακόμη θα τοποθετηθεί ένα παγκάκι και μία πινακίδα σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για παιδικές χαρές 

 

 
11.Εργασίες εγκατάστασης (προετοιμασία επιφανειών εγκατάστασης,,διαμορφώσεις εδάφους, κλπ) και 
πιστοποίηση εγκατάστασης) αναφέρονται λεπτομερώς στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. 

 

 

 

 

Προσοτσάνη , 3/10/2018 

 

 

Συντάχθηκε 

 

Συμεωνίδου Παναγιώτα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΟΡΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ) 


