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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

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.).  
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18   

    

    

    

    

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού, Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

∆ΗΜΟΣ   

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

Προϊσταµένη αρχή 
(∆.Τ.Υ. & Π.) 
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    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τεχνική  Έκθεση του έργου  

H παρούσα µελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και διαµόρφωσης των χώρων 
του Α’,Β’,Γ,∆’& Ζ’ Βρεφονηπιακού Σταθµού της πόλης των Τρικάλων καθώς και τον 
Παιδικό Σταθµό της Τ.Κ. Βαλτινου  του ∆ήµου Τρικκαιών.  

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν στην προσαρµογή των χώρων των Σταθµών, 
προκειµένου να πληρούν της προδιαγραφές του Π.∆ 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.).  
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Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουµένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν την 

εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000, για 

την σωστή εφαρµογή των υλικών και µε εγγύηση κατασκευής. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις ∆ιατάξεις περί 

εκτελέσεως ∆ηµοσίων έργων και έργων ΟΤΑ . 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

� Οικοδοµικές εργασίες 

� Η/Μ εργασίες 

� Υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 

2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργου  

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
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1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες 

και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά 

στο στάδιο της µελέτης) : 

1) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

2) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

4) Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

5) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

6) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

7) Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

8) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 

πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  
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Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

     ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια 

όλων των συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα 

τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των 

µέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της 

προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του 

εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 

• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους. 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά 

τους, θα πρέπει να αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή 

στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 

αναφέρεται και να αντικαθίσταται άµεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται 

αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία 

τους. 

• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα 

κανένας  εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από 

αιωρούµενο φορτίο. 
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• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται 

µόνο από ειδικευµένα άτοµα. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν 

την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα 

αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται 

άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα 

προστατευτικά της µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και 

εάν ο εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο 

εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή 

εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 

επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 

1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 

3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 

4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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  Σελ. 10 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης ή βελτίωσης. 

 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 
 
 

  

 
 

Τρίκαλα, 21 /2 / 2018 

  

Τρίκαλα, 21/2/ 2018 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

  Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

   

   

Μαργαρίτα Αρτοπουλου  Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη 

       Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.    Αρχ. Μηχ/κός   

 


