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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενεργώντας 

ως φορέας Διαχείρισης αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης 

των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 

βρεφονηπιακής φροντίδας, εξέδωσε την η υπ’ αριθμ. 3777 / 02–05–2018 (ΑΔΑ: 

66ΞΥ465ΖΩ5–Γ6Ψ) σχετική πρόσκληση. 

Γενικά, δικαιούχοι του χρηματοδοτικού αυτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται αυτοδικαίως όλοι οι Δήμοι (ή τα 

Νομικά τους Πρόσωπα) οι οποίοι λειτουργούν ήδη σταθμούς με τμήματα παιδικής, βρεφικής 

ή και βρεφονηπιακής φροντίδας. 

Βάσει της πρόσκλησης αυτής, καλούνται οι Δήμοι (ή τα Νομικά τους Πρόσωπα), που ήδη 

λειτουργούν τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας για την ίδρυση και 

λειτουργία γενικά έως και δύο νέων τέτοιων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 

βρεφονηπιακής φροντίδας. 

Για το Δήμο Τρικκαίων το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης ανέρχεται 

μέχρι το ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουργία δύο από τα ως άνω 

τμήματα.  

Μετά από συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του, ο Δήμος Τρικκαίων αποφάσισε για 

την ίδρυση δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, δυναμικότητας 12 βρεφών 

το καθένα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Τα δύο αυτά νέα βρεφικά τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε 

ελεύθερους και διαθέσιμους χώρους που σήμερα υφίστανται στον Α΄ και στον Δ΄ αντίστοιχα 



ήδη λειτουργούντες δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ικανούς μετά από κατάλληλη 

διαμόρφωσή τους να υποστηρίξουν την ίδρυση και λειτουργία των δύο αυτών νέων 

τμημάτων βρεφικής φροντίδας. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε από το Δήμο Τρικκαίων η υπ’ αριθμ. 39 / 2018 μελέτη με 

τίτλο «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον Α΄ & Δ΄ Βρεφονηπιακό 

Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων» συνολικού προϋπολογισμού 74.338,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, ποσό ύψους 74.338,00 € θα διατεθεί  για την εκτέλεση 

όλων των απαραίτητων τεχνικών εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης των 

υφιστάμενων διαθέσιμων κενών και ελεύθερων χώρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α΄ 

και Δ΄ δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 

χρήση ανήκουν στο Δήμο Τρικκαίων.  

Αναλυτικά θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες : 

Στον Α΄ Βρεφικονηπιακό Σταθμό θα κατασκευαστεί  κατάλληλο χωρίσμα, βάσει σχεδίων, 

για τον διαχωρισμό της αίθουσας Απασχόλησης και Ύπνου των βρεφών έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα νέο  τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών.  Ο διαχωρισμός θα γίνει με 

ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5 εκ. με το κατάλληλο μεταλλικό σκελετό. Η επιφάνεια των 

γυψοσανίδων θα βαφεί με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

Θα δημιουργηθεί νέα κουζίνα, απαραίτητη μετά την προσθήκη του νέου βρεφικού 

τμήματος, στο ισόγειο του  1ου Βρεφικονηπιακού Σταθμού, με τον διαχωρισμό αίθουσας με 

γυψοσανίδα και κατασκευή και τοποθέτηση των αναλόγων ερμαρίων. Ο πάγκος της κουζίνας 

θα κατασκευαστεί από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.    

Θα αποξηλωθούν  όλα τα σιδηρά κουφώματα που βρίσκονται στους χώρους των 

βρεφών, θα φορτοεκφορτωθούν και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην θέση τους θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου αναλόγου διαστάσεων και μορφής 

με τα αποξηλούμενα σιδηρά, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώματα που θα 

υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 

12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm). 

Στα ανοίγματα θα τοποθετηθούν εσωτερικά και όπου απαιτείται εξωτερικά κιγκλιδώματα 

από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 '' έως του ύψους του 1,50μ. οι οποίοι θα 

βαφούν με ανάλογα βερνίκια σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 



Στον Δ΄ Βρεφικονηπιακό Σταθμό, θα απαιτηθεί να καθαιρεθούν πλινθοδομές στην πίσω 

πλευρά του κτιρίου, αφού αποξηλωθούν με προσοχή τα κουφώματα που βρίσκονται σε 

αυτές για την επαναχρησίμοποιησή τους.  

Θα κατασκευαστούν νέες δρομικές - δρομικές πλινθοδομές, στην θέση που φαίνεται στα 

σχέδια, οι οποίες θα θερμομνωθούν εσωτερικά με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 70 mm. Οι πλινθοδομές  θα επιχριστούν και θα χρωματιστούν αναλόγως 

. 

Το δάπεδο που θα προκύψει από την επέκταση του χώρου θα επιστρωθεί αρχικά με 

τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις και στην συνέχεια θα τοποθετηθούν  φύλλα LINOLEUM  

ίδιου χρωματισμού με την προς επέκταση αίθουσα. Στην αίθουσα θα τοποθετηθούν 

σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός. 

Στον χώρο προσωπικού που θα δημιουργηθεί θα τοποθετηθούν σοβατεπιά από μάρμαρο 

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2. 

Τα κουφώματα που αποξηλώθηκαν θα τοποθετηθούν στους νέους τοίχους που θα 

προκύψουν από την επέκταση της αίθουσας αφού τοποθετηθούν ποδιές παραθύρων από 

σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm. 

Θα κατασκευαστούν τα κατάλληλα χωρίσματα, βάσει σχεδίων, για τον διαχωρισμό της 

αίθουσας Απασχόλησης,  Ύπνου  βρεφών και στον χώρο αλλαγών έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα νέο  τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών . Ο διαχωρισμός θα γίνει με 

ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5 εκ. με το κατάλληλο μεταλλικό σκελετό. Η επιφάνεια των 

γυψοσανίδων θα βαφεί με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

Στον χώρο αλλαγών θα κατασκευαστούν τα ανάλογα ερμάρια και οι τοίχοι πάνω από 

αυτά θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια. 

Θα τοποθετηθούν θύρες ξύλινες πρεσσαριστές στους χώρους που θα προκύψουν. 

Τέλος η κουζίνα και ο χώρος αλλαγών θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης των κτιρίων αφού τοποθετηθούν οι αντίστοιχοι νιπτήρες και μπαταρίες. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα 

άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και 

Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.338,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

 



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ασπασία Καρανάσιου 

Αρχ.  Μηχ/κος 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ. 

 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 Τ.Υ & Π. 
 
 

Φανή Τσαπάλα  

Αρχ. Μηχ/κος 

 


