ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 73.600 €
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποσό Δημοπράτησης
Απολογιστικά
Αναθεώρηση
Φ.Π.Α. 23%

57.811,59 €
1.000,00 €
1.025,81 €
13.762,60 €

Σύνολο δαπάνης

73.600,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Ιδίων Πόρων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα μελέτη αφορά τις αναπλάσεις παιδικών χαρών, που λόγω παλαιότητας, τα
όργανά τους είχαν γίνει επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών και οι Τεχνικές Υπηρεσίες τα
έχουν αποξηλώσει.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να τοποθετηθούν καινούρια όργανα εδραζόμενα σε
δάπεδο ασφαλείας από αντικραδασμικές πλάκες οι οποίες θα τοποθετηθούν πάνω σε
σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων πάχους 10εκ. και θα εγκιβωτισθούν από κράσπεδο πάχους 15εκ.
σε όλη τη ζώνη ασφαλείας του κάθε οργάνου.
Τα όργανα που θα τοποθετηθούν θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας
σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή 10-02-02-03 ”Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς” και
θα εγκαθίστανται σύμφωνα τις οδηγίες της επίβλεψης
Οι παιδικές χαρές που θα αναπλασθούν είναι οι εξής:

•

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά βρίσκεται σε
μία πυκνοκατοικημένη και υποβαθμισμένη περιοχή
που έχει έντονη έλλειψη ελεύθερων χώρων και αυτό
κάνει επιτακτική την ανάγκη να αντικαταστήσουμε τα
αποξηλωμένα όργανα αλλά και να αναπλάσουμε
περαιτέρω την παιδική χαρά.
Τα όργανα που προβλέπεται να τοποθετηθούν είναι
τα εξής :
• Σύνθετο όργανο με ζώνη ασφαλείας περίπου
6 x 11μ. το οποίο θα περιλαμβάνει :
τσουλήθρα, πατάρι σκιαζόμενο, διαφορετικές

•
•
•

μορφές ανόδου (σκάλα, ανεμόσκαλα, σκοινί αναρρίχησης, σωλήνας πυροσβέστη) κλπ.
Το όργανο θα είναι ξύλινο εκτός από την τσουλήθρα που θα είναι μεταλλική. Ενδεικτικοί
τύποι οι 138042M της εταιρείας LAPPSET, 31.665 της εταιρείας F+K και TR2012P της
εταιρείας ΚOMPAN.
Κούνια παιδιών 2 θέσεων ξύλινη
Μονάδα μύλου
Μονάδα τραμπάλας τεσσάρων θέσεων

•

ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ (ΩΔΕΙΟ)

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε πολυσύχναστο σημείο
και γειτνιάζει άμεσα μεταξύ άλλων με το Ωδείο, το 7ο Δημοτικό Σχολείο, το Στάδιο Χανίων, με
τράπεζες, κλινική κα. Παλαιότερα υπήρχαν στο χώρο όργανα τα οποία αποξηλώθηκαν και
έχουν απομείνει οι τσιμεντένιες οριοθετήσεις τους κάτι που μαζί με την γενικότερη εικόνα
εγκατάλειψης (αγριόχορτα, καταφύγιο αστέγων και περιθωριακών) δημιουργούν έντονο αίσθημα
ανασφάλειας στους περαστικούς και στους επισκέπτες.
Τα όργανα που προβλέπεται να τοποθετηθούν είναι τα εξής :
• Σύνθετο όργανο με ζώνη ασφαλείας περίπου 8 x 10μ.το οποίο θα περιλαμβάνει :
τσουλήθρα, πατάρι σκιαζόμενο, διαφορετικές μορφές ανόδου (σκάλα, ανεμόσκαλα,
σκοινί αναρρίχησης, σωλήνας πυροσβέστη),
αιωρούμενο διάδρομο, οριζόντια κλίμακα
κλπ. Το όργανο θα είναι ξύλινο εκτός από
την τσουλήθρα που θα είναι μεταλλική.
Ενδεικτικοί τύποι οι 139105M της εταιρείας
LAPPSET, 31.631 της εταιρείας F+K και
NAT1010 της εταιρείας ΚOMPAN..
• Κούνια παιδιών 2 θέσεων ξύλινη
• Κούνια νηπίων 2 θέσεων ξύλινη
• Μονάδα μύλου
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζονται οι επείγουσες ανάγκες του Δήμου για
ανάπλαση και αναδημιουργία δύο παλαιών παιδικών χαρών που με την φθορά του χρόνου
είχαν τελικά αποξηλωθεί και καταργηθεί. Και οι δύο αυτές παιδικές χαρές βρίσκονται σε
πυκνοκατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές και η ανάπλασή τους αναμένεται να λύσει
χρόνια προβλήματα αναψυχής, ψυχαγωγίας και συνάθροισης των περιοίκων.
Φυσικά οι ανάγκες του Δήμου για παιδικές χαρές δεν καλύπτονται εξολοκλήρου με την
παρούσα μελέτη και για αυτό έχει γίνει καταγραφή και αποδελτίωση όλων των παιδικών χαρών
του Δήμου ώστε οι ανάγκες συντήρησης και δημιουργίας νέων να προκύψουν έχοντας την
πλήρη εποπτεία των υποδομών και του χώρου.
Όπως λοιπόν διαπιστώθηκε από αυτή την καταγραφή, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές
που δεν καλύπτονται από το υπάρχον δίκτυο των παιδικών χαρών και αυτή η μελέτη είναι το
πρώτο οργανωμένο και προγραμματισμένο βήμα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
ΧΑΝΙΑ, Μάρτιος 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥΔΧ
Ο Προϊστάμενος Μελετών

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Μελετητής

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

3

