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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναμόρφωση, αναβάθμιση και βελτίωση υπαρχουσών
κοινοχρήστων χώρων, όπου σε τμήματα των οποίων προϋπήρχε η χρήση παιδικής
χαράς. Πρόκειται για επεμβάσεις με στόχο την συντήρηση, βελτίωση αλλά και των
εμπλουτισμό των χώρων αυτών όπως και τον σχεδιασμό εκ νέου, εντός των
κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών βάση τις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού έτσι
όπως ορίζονται από την νομοθεσία, στοχεύοντας τόσο στην ασφάλεια και
λειτουργικότητα των χώρων αυτών όσο και στην ικανοποίηση του ενδιαφέροντος και
της αισθητικής των χρηστών τους, δηλαδή των παιδιών .
Πρόκειται για επεμβάσεις στους εξής χώρους:
1. Πάρκο στο Καμπάνι Ακρωτηρίου
2. Πάρκο Ανδρέα Γεωργιάδη (πλησίον Φράγκικου Νεκροταφείου)
3. Κοινόχρηστος Χώρος στην οδό Σκουλά,
4. Κοινόχρηστος Χώρος στην οδό Εμμ. Μάντακα (Λενταριανά)
Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Β.1. ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ Δ. Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Β.1.1 Περιοχή Μελέτης

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Καμπάνι Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου. Το πάρκο
έχει έκταση περίπου 2.700 τετραγωνικά μέτρα. Εντός της έκτασης υπάρχει κτίσμα που
ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Τοπικής Κοινότητας τμήμα του οποίου λειτουργεί
ως αναψυκτήριο. Το πάρκο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, στη καθημερινότητα του, απο
εφήβους άλλα και ενήλικες. Επίσης σε αυτό πραγματοποιούνται συχνά δράσεις του
πολιτιστικού συλλόγου. Παλιότερα στο χώρο υπήρχαν όργανα παιδικής χαράς αλλά
λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας, καθαιρέθηκαν.
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Β.1.2. Πρόταση Αναμόρφωσης
Αναλυτικά στη μελέτη περιλαμβάνονται τα εξής:














Δημιουργία χώρου παιδικής χαράς που θα περιλαμβάνει τοποθέτηση νέων
οργάνων παιδικής χαράς, κατασκευή τμημάτων περίφραξης, δημιουργία
κατάλληλου δαπέδου ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1177, δημιουργία
διαδρομής με σταθεροποιημένο χώμα, τοποθέτηση ξύλινου παιδικού
τραπεζόπαγκου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.
Δημιουργία στεγάστρων και καθιστικών χώρων με διπλή χρήση τόσο απο τον
χώρο της παιδικής χαράς όσο και απο την πλευρά του κτίσματος.
Δημιουργία υπαίθριας σκακιέρας με βοτσαλωτή δίχρωμη επιφάνεια με μαύρα
και άσπρα τετράγωνα και προμήθεια σκακιστικών πιονιών. Γύρω από την
σκακιέρα επεκτείνεται η βοτσαλωτή επιφάνεια και κατασκευάζονται καθιστικοί
χώροι σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης.
Κατασκευή 2 τραπεζιών πινκ-πονκ.
Κατασκευή χτιστών τετραγωνικών τραπεζόπαγκων απο σκυρόδεμα με
χρωματισμένη άνω επιφάνεια σε σχήμα σκακιέρας.
Δημιουργία ξύλινου κιόσκιού με εσωτερικό παγκάκι.
Καθαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση των τερμάτων ποδοσφαίρου ώστε
να “οριοθετείται” καλύτερα ο χώρος παιχνιδιού (ποδοσφαίρου).
Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων εντός του αλσυλίου.
Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού για την ενίσχυση της χρήσης του
χώρου και την νύχτα.
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Β.1.3. Τεχνική Περιγραφή Υλικών – Κατασκευών
α. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς:
1. Ξύλινη Σύνθεση “ΚΑΡΑΒΙ”:
Ξύλινη Σύνθεση σχεδιασμένη σαν καράβι που να περιλαμβάνει δίχτυα αναρρίχησης,
τσουλήθρα, τιμόνι, γέφυρα.

2. Ξύλινη Σύνθεση “ΣΧΕΔΙΑ”
Ξύλινη σύνθεση σχεδιασμένη σαν σχεδία που
πακτώνεται με ελατήρια.
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3. Κούνια ξύλινη με κούνια φωλιά και κούνια για παιδιά

4. Παιδικός Χαμηλός Τραπεζόπαγκος:

5. Ξύλινος Στύλος με ανεμόμυλο:

Τα όργανα τοποθετούνται με τις απαραίτητες διαστάσεις ασφαλείας πάνω σε
επιφάνεια που διαμορφώνεται με ποταμίσιο βότσαλο διαμέτρου 2mm έως 8mm
βάθους 30cm κατάλληλο ως περιοχή ασφαλείας παιδικών χαρών σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ 1177. Δημιουργείται διαδρομή με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο
δάπεδο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ αλλά και μικρότερα παιδιά σε
καροτσάκια.
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β. Κατασκευές υποδομής:
Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω φωτογραφίες που συνοδεύονται απο σχέδια και
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Υπαίθρια Σκακιέρα.
Κατασκευή βοτσαλωτής επιφάνειας σε σχήμα σκακιέρας με τετράγωνα 50cm x 50cm
και προμήθεια πιονιών ύψους τουλάχιστον 35cm.

Τραπέζι Πινκ-Πόνκ.
Κατασκευή τραπεζιού πινκ-πονκ απο οπλισμένο σκυρόδεμα σε σχέδιο που θα
υποδειχθεί απο την υπηρεσία, στις ανάλογες διαστάσεις με μεταλλικό φιλέ και
βαμμένη λεία επιφάνεια.

Ξύλινο Πολυγωνικό Κιόσκι.
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Στέγαστρα και πέτρινα καθιστικά
Στέγαστρα με σκελετό απο ξύλο και μέταλλο επικαλυπτόμενα με πολυκαρβονικά
φύλλα βάση σχεδίων μελέτης και καθιστικά κατασκευασμένα απο πέτρα και ξύλο.

Τραπεζόπαγκοι σκακιού από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ξύλινοι Τραπεζόπαγκοι :
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Β.2. ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΦΡΑΓΚΙΚΟ)
Β.2.1 Περιοχή Μελέτης

Επι των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Μανουσογιαννακηδων, βρίσκεται το δημοτικό
πάρκο ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, που λόγο του Καθολικού Νεκροταφείου που συνορεύει,
έχει πάρει την ονομασία “Φράγκικο”.
Το πάρκο περιλαμβάνει 1. διαμόρφωση οδικής αγωγής για παιδιά (ποδηλατοδρόμους)
2. γήπεδο καλαθοσφαίρισης 3. χώρους παιδικών χαρών και αποτελεί για χρόνια χώρο
προσέλευσης και άθλησης παιδιών και εφήβων αλλά και κόσμου όλων των ηλικιών.
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Β.2.2. Πρόταση Αναμόρφωσης-Βελτίωσης
Αναλυτικά στη μελέτη περιλαμβάνονται τα εξής:







Ανακατασκευή της εγκαταλειμμένης παιδικής χαράς στο ανατολικό τμήμα του
πάρκου επι της οδού Μανουσογιαννακηδων. Ο χώρος αυτός διαμορφώνεται
έτσι ώστε να αποτελέσει χώρο παιχνιδιού κυρίως των μικρότερων ηλικιακών
ομάδων (βρεφική γωνιά). Τοποθετούνται νέα πιστοποιημένα όργανα παιδικής
χαράς, κατασκευή περίφραξης, δημιουργία κατάλληλου δαπέδου ασφαλείας
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1177, τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.
Τροποποίηση της εισόδου επι της οδού Μαργονίου, με επέκταση κατά πλάτος
της ράμπας με σκοπό να εξασφαλίζεται η πρόσβαση γερανοφόρου οχήματος
για το κλάδεμα των ψηλών δέντρων στο κάτω χώρο του πάρκου.
Δημιουργία ράμπας στο χώρο της κεντρικής βρύσης με σκοπό να συνδέονται
ομαλά τα δύο ανισόπεδα τμήματα του πάρκου και να εξασφαλίζεται η
πρόσβασιμότητα και η κυκλοφορία εντός του πάρκου από ΑΜΕΑ.
Αναπαλαίωση της πέτρινης επιφάνειας στη βρύση και αναμόρφωση της
περιοχής της βρύσης σε συνέχεια της κατασκευής ράμπας.
Βελτίωση του υπάρχοντος ποδηλατόδρομου με τοπικές βελτιώσεις στο
ασφαλτικό, επιδαπέδια σήμανση και χρωματισμός του.
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Κατασκευή αθλητικού δαπέδου του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, με χρήση
ακρυλικών υλικών και κατάλληλη διαγράμμιση.
Τοποθέτηση νέων ταμπλό καλαθοσφαίρισης και συντήρηση των υπαρχόντων
μεταλλικών στύλων.
Χρωματισμοί κερκίδων, αναπαλαίωση υδροχρωματισμών και ελαιοχρωματισμοί
σιδηρών επιφανειών όπου κριθεί απαραίτητο.
Κατασκευή και τοποθέτηση ενός πολυγωνικού στεγάστρου (κιόσκι) με
εσωτερικό παγκάκι στο κεντρικό κυκλικό πλακοστρωμένο τμήμα του πάρκου.

Β.2.3. Τεχνική Περιγραφή Υλικών - Κατασκευών
Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς:
Πάνελ Αριθμών και Υπαίθριο Μεταλλοφωνο:

Κούνια 2 θέσια Βρεφική :

Τα όργανα τοποθετούνται με τις απαραίτητες διαστάσεις ασφαλείας πάνω σε
επιφάνεια που διαμορφώνεται με ποταμίσιο βότσαλο διαμέτρου 2mm έως 8mm
βάθους 30cm κατάλληλο ως περιοχή ασφαλείας παιδικών χαρών σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ 1177.
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Β.3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑ
Β.3.1 Περιοχή Μελέτης

Επι της οδού Νικολάου Σκουλά και μεταξύ των κάθετων οδών Κριαράδων και
Γεωργιλάδων βρίσκεται ο προς μελέτη κοινόχρηστος χώρος επιφάνειας περί τα 270
m2. Ο χώρος αυτός είχε διαμορφωθεί παλιότερα και σήμερα έχουν απομείνει 2 όργανα
παιδικής χαράς, παγκάκια, φύτευση, όπως και το πηγάδι. Περιμετρικά υπάρχει
περίφραξη με κάγκελα. Η χρήση του χώρου είναι πολύ περιορισμένη λόγω
παλαιότητας και ακαταλληλότητας της παιδικής χαράς, αλλά και της δυσκολίας στην
πρόσβασή του.
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Β.3.2. Πρόταση Αναμόρφωσης-Βελτίωσης
Οι παρεμβάσεις της μελέτης για τον συγκεκριμένο χώρο περιλαμβάνουν τα εξής:













Ανακατασκευή της εγκαταλειμμένης παιδικής χαράς. Η επέμβαση στον
παραπάνω χώρο θα περιλαμβάνει τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων
παιδικής χαράς, δημιουργία κατάλληλου δαπέδου ασφαλείας σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ 1177, τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας.
Τροποποίηση της εισόδου. Αποξήλωση των κάγκελων και αντικατάσταση τους
με χαμηλή ξύλινη περίφραξη όπου απαιτείται. Δημιουργείται νέα κεντρική
είσοδος στο υψόμετρο του πεζοδρομίου.
Αναδιαμόρφωση της πλακοστρωμένης επιφάνειας ώστε να δημιουργηθεί
μεγαλύτερη ελεύθερη επιφάνεια παιχνιδιού.
Κατασκευή βρύσης εντός του Κοινόχρηστου χώρου.
Αναπαλαίωση του πηγαδιού με ειδικό καθαρισμό και βάψιμο.
Φύτευση δέντρων και δημιουργία χαμηλής ζαρτινιέρας.
Εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος.
Κατασκευή διαδρομής με τοποθέτηση διάτρητων πλακών.
Κατασκευή καθιστικών παγκακιών.
Χρωματισμοί
κρασπέδων,
αναπαλαίωση
υδροχρωματισμών
και
ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών όπου κριθεί απαραίτητο.
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Β.3.3. Τεχνική Περιγραφή Υλικών - Κατασκευών
Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς:
1. Διθέσια Κούνια με βρεφικό και νηπιακό κάθισμα: (τμήμα 4)

2. Μεταλλική Τσουλήθρα με εξέδρα: (τμημα 2)

3. Περιστρεφόμενο Δέντρο: (τμήμα 1)

4. Ελατήριο Λουλούδι: (τμήμα 3)
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Β.4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑ
Β.4.1 Περιοχή Μελέτης

Επι της οδού Εμ. Μάντακα βρίσκεται κοινόχρηστος χώρος επιφάνειας περί τα 210m2 .
Πριν κάποια χρόνια ο χώρος αυτός είχε χρήση παιδικής χαράς. Λόγω χρόνου και
φθοράς τα όργανα αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα και απομακρύνθηκαν.
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Στη παρούσα μελέτη προτείνεται εκ νέου ο σχεδιασμός του χώρου με σκοπό να γίνει
ένας χώρος ξεκούρασης και συνεύρεσης για μεγάλους και μικρούς παρέχοντας και την
ευκαιρία για ήπια δραστηριότητα στους μικρούς επισκέπτες.
Β.4.2. Πρόταση Αναμόρφωσης-Βελτίωσης
Η πρόταση της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής:
 Δημιουργία δυο περιοχών παιχνιδιού με κούνια και ξύλινο σπιτάκι. Τα όργανα
τοποθετούνται με τις απαραίτητες διαστάσεις ασφαλείας πάνω σε επιφάνεια
που διαμορφώνεται με ποταμίσιο βότσαλο διαμέτρου 2mm έως 8mm βάθους
30cm κατάλληλο ως περιοχή ασφαλείας παιδικών χαρών σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ 1177.
 Δημιουργία διαδρομής με κυβόλιθο εντός του χώρου σε απόχρωση και σχέδιο
που θα υποδειχθεί απο την Υπηρεσία.
 Κατασκευή μιας ημικυκλικής χαμηλής κερκίδας με δυο χαμηλoύς αναβαθμούς.
Η κατασκευή είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα βαμμένη σε χρώμα που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Για να στεγαστεί αυτός ο καθιστικός χώρος,
κατασκευάζεται μεταλλικός σκελετός στον οποίο στερεώνονται πολυκαρβονικά
φύλλα δημιουργώντας μια “ομπρέλα” που σκιάζει το χαμηλό καθιστικό.
 Αποξήλωση της περιμετρικής συρμάτινης περιφραξης και τοποθέτηση νέας
ξύλινης περίφραξης με κάθετους ορθοστάτες σε σχέδιο που θα υποδειχθεί απο
την Υπηρεσία.
 Δημιουργία εισόδου με περίφραξη .
 Κατασκευή βρύσης απο σκυρόδεμα με σχάρα αποστράγγισης. Η επιφάνεια
γύρω απο τη βρύση θα είναι βοτσαλωτή σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης.
 Τοποθέτηση παγκακιών άλλα και κατασκευή χαμηλών καθιστικών για τα
μικρότερα παιδιά.
 Τοποθετούνται καλαθάκια απορριμάτων.
 Επισκευές σε περιμετρικά κράσπεδα, χρωματισμοί κρασπέδων και
αναπαλαίωση υδροχρωματισμών όπου κριθεί απαραίτητο.
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Β.4.3. Τεχνική Περιγραφή Υλικών - Κατασκευών
Εξοπλισμός-Κατασκευές:
1. Ξύλινο Σπιτάκι:

2. Κούνια 2 θεσια:

Ενδεικτικός Τύπος Παγκάκι:

4. Καλαθάκια Απορριμάτων:
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5. Σχέδια τμήματος ξύλινης περίφραξης:
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Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η μελέτη πρόκειται να χρηματοδοτηθεί απο πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Για το έτος 2015 έχει πίστωση στον κωδικό Κ.Α. έτους 2015: 30-7332.040 ποσού
185.000,00 € ένω το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρωθεί κατά το έτος 2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 241.900,00 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών:

144.657,34

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):

26.038,32

Απρόβλεπτα
(ποσοστού 15% επί δαπάνης εργασιών και κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.):
Αναθεώρηση :

25.604,35
366,66

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%):

45.233,33
ΣΥΝΟΛΟ:

241.900,00

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανά κατηγορία μελέτης
αναλύεται ως εξής:
Έργα οικοδομικά:
119.500,50 €
Έργα πρασίνου:
6.515,00 €
Έργα Η/Μ:
18.641,84€
144.657,34€
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες-επεμβάσεις σε 4 κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Χανίων με σκοπό την συντήρηση, την βελτίωση των χώρων αυτών καθώς και
την ενθάρρυνση των χρήσεών τους.
Σε όλους τους χώρους αυτούς θα πραγματοποιηθούν γενικές εργασίες
 Χωματουργικές εργασίες: εκσκαφές και επιχώσεις ώστε να δημιουργηθούν οι
τελικές επιφάνειες επέμβασης
 Κατασκευές και μικρο κατασκευές από σκυρόδεμα : δημιουργούνται στοιχεία
από μπετόν που ορίζουν τις περιοχές – παρτέρια, επιφάνειες ασφαλείας των
παιδικών χαρών, διαδρόμοι κίνησης
 Δάπεδα : δημιουργούνται επιφάνειες με ποταμίσιο βότσαλο και διαδρομές με
κυβόλιθο έτσι όπως περιγράφονται στο σχέδιο.
 Τελειώματα: Ελαιοχρωματισμοί και χρωματισμοί ξύλινων και μεταλλικών
επιφανειών που υποδεικνύονται από την υπηρεσία κατά την επίβλεψη.
 Προμήθεια-Τοποθέτηση:
αστικού
εξοπλισμού
(καλαθάκια-παγκάκιατραπεζόπαγκοι-στύλοι εισόδου), τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς,
κατασκευή και τοποθέτηση περιφράξεων.
 Κατασκευή – Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, μακέτας και πλαισίου
στήριξης που θα υποδειχθεί απο την Υπηρεσία κατα την επίβλεψη.
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Μεγάλο κομμάτι της μελέτης αφορά στις παρεμβάσεις των παλαιότερων παιδικών
χαρών στους χώρους αυτούς, είτε με ενέργειες συντήρησης είτε με επανασχεδιασμό
των χώρων αυτών. Σκοπός είναι, να δημιουργηθούν 4 νέες παιδικές χαρές βάση των
σύγχρονων αρχών σχεδιασμού έτσι όπως ορίζονται από την νομοθεσία,
εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια και λειτουργικότητα των χώρων αυτών όσο και την
ικανοποίηση του ενδιαφέροντος και της αισθητικής των χρηστών τους.

Χανιά ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Οι Μελετήτριες

Κυριακή Χατζηευαγγέλου

Μαρία Ανδρουλάκη

πολιτικός μηχανικός

αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων

Περικλής Βακάλης
πολιτικός μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
πολιτικός μηχανικός
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