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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων 

παιδικών χαρών στη Δημοτική Κοινότητα Δράμας και σε  τοπικές κοινότητες του 

δήμου Δράμας, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποκτήσουν πιστοποιητικό 

λειτουργίας. 

Αναλυτικότερα με την μελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

1. Παιδική Χαρά στην πλατεία Ιερολοχιτών 

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής μετά τη μη σύμφωνη γνώμη του 

Δασαρχείου Δράμας (αρ. πρωτ. 1495/27-04-2017- 18877/20-04-2017 δικό μας) 

Θα γίνουν εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων παιχνιδιών και του δαπέδου 

ασφαλείας 

2. Παιδική Χαρά στην πλατεία Αθανάτων 

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής μετά τη μη σύμφωνη γνώμη του 

Δασαρχείου Δράμας (αρ. πρωτ. 1495/27-04-2017- 18877/20-04-2017 δικό μας) 

Θα γίνουν εργασίες συντήρησης των υφιστάμενων παιχνιδιών και του δαπέδου 

ασφαλείας 

 

3. Παιδική Χαρά στην Περίθαλψη 

Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης, αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας,  τοποθέτηση εξοπλισμού (κιόσκι) 

 

4. Παιδική Χαρά στην οδό Διοικητηρίου (έμπροσθεν  3ου-4ου λυκείου) 

Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης, τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας πάχους 10εκ., τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

5. Παιδική Χαρά πλησίον Δημαρχείου Δράμας 

Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης, τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας πάχους 6εκ & 10εκ., τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

 

 

 



6. Παιδική Χαρά στην οδό Ρόδου 

Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης, τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, 

αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση 

κρασπέδων κήπου, τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

7. Παιδική Χαρά στην οδό Μουρούζη 

Αποξήλωση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

παιχνιδιών, κατασκευή μεταλλικής περίφραξης, κατασκευή δαπέδου για 

τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας 

πάχους 6εκ & 10εκ, τοποθέτηση παιχνιδιών, τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

8. Παιδική Χαρά στην οδό Αξιού 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης, αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας,  τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

9. Παιδική Χαρά στην οδό Μορκεντάου 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης, αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας,  τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

10. Παιδική Χαρά στην οδό Κ. Παλαμά 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης, αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας,  τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

11. Παιδική Χαρά στην οδό Μπακογιάννη 

Αποξήλωση ξύλινης περίφραξης, τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας πάχους 6εκ & 10εκ., τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

12. Παιδική Χαρά στη Νέα Αμισό  

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας,  τοποθέτηση 

δαπέδου ασφαλείας πάχους 10εκ., τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

13. Παιδική Χαρά στον Καλό Αγρό 

Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση εξοπλισμού 

 

 

 

 



14. Παιδική Χαρά στην Καλλίφυτο 

       Συντήρηση ξύλινης περίφραξης , αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού  
       δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση  εξοπλισμού 
 
 
 

15. Παιδική Χαρά στον Αρκαδικό 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης , αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού  
      δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση  εξοπλισμού 
 
 

16. Παιδική Χαρά στα Αμπελάκια 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης , αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού  
      δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας πάχους 10εκ., τοποθέτηση   
      εξοπλισμού 
 

17. Παιδική Χαρά στη Νέα Σεβάστεια 

Συντήρηση ξύλινης περίφραξης , αποξήλωση και επανατοποθέτηση ελαστικού  
δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση  εξοπλισμού 

 
18. Παιδική Χαρά στο Μοναστηράκι 

Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας πάχους 10εκ., τοποθέτηση  εξοπλισμού 
 
 
19. Παιδική Χαρά στο Μικροχώρι 

Συντήρηση παιδικής χαράς και τοποθέτηση ενός ακόμα παιχνιδιού 
 

 
       Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών  θα είναι 12 μήνες. 

      Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο 

ποσό 372.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  και θα αντιμετωπισθεί από  πιστώσεις 

ΣΑΤΑ  με υπάρχουσα απορρόφηση πίστωσης εντός του  2017, 342.000,00 ευρώ. 

(Κ.Α. 30.7321.10) CPV:45212290-5, CPV:50870000-4.   

 

 

 

                                                                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                         

                                                                Δράμα  03-05-2017                      

                                                                                           

                                                                          Αδαμαντίδης Γεώργιος                                                               

                                                                      Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.       

 


