
 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
 

 Αρ. Mελ. : 73 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 650.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
     * 
Πληροφορίες : Δερμανη Κανελια/ Καραμουστος 

Θεμιστοκλής/ Αρτοπούλου Μαργαρίτα  

Ταχ. Δ/νση : Ιακωβάκη 5 

Τηλ. : 2431-0-63232/-239/-240 

Fax   : 2431-0-63238 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες προσαρμογής των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών & 

παιδικών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. 

Οι εργασίες αφορούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και 

παραμονής των παιδιών στους κάτωθι βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς: 

-Α’, Β’, Γ’, Δ’ βρεφονηπιακοί σταθμοί και ο βρεφονηπιακός Μεγαλοχωρίου 

-βρεφικός σταθμός Παραμυθούπολη 

-Z’  και ΣΤ’ παιδικοί  σταθμοί  καθώς και οι παιδικοί σταθμοί T.K Παλαιοπύργου, T.K Διαλεχτού, T.K 

Βαλτινού , T.K Πρίνους και Τ.Κ Ριζώματος 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν ανάλογα με την αναγκαιότητα στους 13 

Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς είναι οι έξης: 

• Κατασκευή ράμπας στην είσοδο των κτιρίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα σε Α.μ.Ε.Α. . 

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των βρεφών 

& νηπίων (κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα 

προστασίας, μεμβράνη ασφαλείας στα παράθυρα, επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με 

μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φύλλων LINOLEUM στα δάπεδα των σταθμών που 

είναι ακατάλληλα ή έχουν καταστραφεί λόγο παλαιότητας  

• Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων εκεί που απαιτείται. 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα. 

• Εργασίες συντήρησης στους χώρους υγιεινής με αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

πλακιδίων και ειδών υγιεινής με ταυτόχρονη συμπλήρωση παιδικών νιπτήρων και 

παιδικών W.C. όπου απαιτείται. 



• Αντικατάσταση, όπου απαιτείται,  των παλαιών σιδερένιων ή ξύλινων κουφωμάτων στις 

αίθουσες διδασκαλίας με κουφώματα αλουμινίου και τοποθέτηση κινητών και σταθερών 

σίτων στα παράθυρα καθώς και τζάμια ασφαλείας. 

• Δημιουργία χώρου W.C. Α.μ.Ε.Α.  

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου , 

κινητής τέντας για την σκίαση του , ξύλινης αμμοδόχου καθώς και εργασίες διαμόρφωσης 

και εξοραϊσμού του χώρου. 

• Εργασίες συντήρησης και τροποποίησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και 

εργασίες επανελέγχου όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• ‘Όλες οι απαραίτητες εργασίες πυρασφάλειας των χώρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

μελέτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αφορούν (κατά περίπτωση) σε: 

τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, πυροσβεστικών ερμαρίων, συστημάτων 

πυρανίχνευσης (πίνακας, ανιχνευτές, φαροσειρήνες κτλ),  συστήματα καταιονισμού 

(sprinkler) κτλ. 

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 650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

Συντάχθηκε                                         Ελέγχθηκε                                           Θεωρήθηκε 
                Η Προϊστάμενη Τ.Μ.Κ.                         Η Αν/τρια Προϊσταμένη    
                                                                                                                            Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
           
 
 
         Δερμάνη Κανελιά                            Μάντζαρη Παναγιώτα                           Σαργιώτη Θεοδώρα                                   
          Αρχ/των  Μηχ/κός                     Τοπ/φος  Μηχ/κός                                    Πολ.  Μηχ/κός 

    

 

 

   Καραμούστος Θεμιστοκλής  
           Ηλεκ/γος   Μηχ/κός   

 

 

 

 

     Αρτοπούλου Μαργαρίτα 
        Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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