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 ΕΡΓΟ: 
 

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦOΝΗΠΙΑΚΩΝ  
    ΣΤΑΘΜΩΝ » 
 

 Αρ.Μελ. : 05/2018 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   100.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 
Κ.Α. 30-7331.1010 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των χώρων του Α’,Β’,Γ,Δ’& Ζ’ 

Βρεφονηπιακού Σταθμού της πόλης των Τρικάλων καθώς και τον Παιδικό Σταθμό της Τ.Κ. Βαλτινου  

του Δήμου Τρικκαιών.  

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην προσαρμογή των χώρων των Σταθμών, προκειμένου να 

πληρούν της προδιαγραφές του Π.Δ 99/2017 περί καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης 

και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, προσφέροντας ασφαλή και άνετη 

διαβίωση στα νήπια-βρέφη και στους εργαζομένους. 

Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:  

α)καθαιρέσεις τοιχοποιίας, είτε για την ενοποίηση των χώρων, είτε για την μετατόπιση τους σε 

παρακείμενη θέση,  

β)κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων από μεταλλικό σκελετό και επένδυση με πυράντοχη 

γυψοσανίδα πάχους 12mm για την δημιουργία νέων χώρων απασχόλησης νηπίων ή χώρου 

ανάπαυσης τους,  

γ)δημιουργία W.C. AμΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε σε υφιστάμενους χώρους υγιεινής είτε 

σε νέες θέσεις,  

δ)τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες αποχωρητηρίου κ.α.) κυρίως στα W.C. 

νηπίων προκειμένου να επαρκούν για τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, με όλες τις 

απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

ε) τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στις θέσεις καθαίρεσης τους  ή στους νέους χώρους υγιεινής 

στ)κατασκευή ράμπας όπου απαιτείται, από οπλισμένο σκυρόδεμα για την διευκόλυνση της 

προσβασιμότητα στα κτίρια. 

Επιπλέον θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες πυρασφάλειας των χώρων, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες μελέτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αφορούν ανάλογα με την 

περίπτωση, σε τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, καθώς και πυροσβεστικών 

ερμαρίων, τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης (πίνακας, ανιχνευτές, φαροσειρήνες, κ.α.).  

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες 

εργασίες . 



Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  και έργων ΟΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30-7331.1010 . 

 

   Τρίκαλα. 21-2-2018 

 

Συντάχθηκε                                         Ελέγχθηκε                                           Θεωρήθηκε 
                Η Προϊστάμενη Τ.Τ.Υ                          Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π. 
           
 
 
  Μαργαρίτα Αρτοπούλου                    Σαργιώτη Θεοδώρα                          Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη                                   
     Πολ.  Μηχ/κός  Τ.Ε                             Πολ.  Μηχ/κός                                            Αρχ. Μηχ/κός   

    

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 
        Ηλεκ/γος   Μηχ/κός   


