
 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 1 αφορά τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στον Α’ Βρεφονηπιακό σταθμό 

Τρικάλων ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης επί της οδού Σκουφά 3.   

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως την εγκατάσταση 

συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία . 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), απλού 

υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, συστήματος τοπικής 

εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

Επιπλέον θα γίνουν εργασίες  μετακίνησης θερμαντικών σωμάτων, καθαρισμός λεβητοστασίου, 

κλιματιστικές μονάδες, καθώς και επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, νέα γείωση, 

φωτισμός, πρίζες κ.τ.λ.. 

 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 2 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών 

που πρόκειται να γίνουν στον Β’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Τρικάλων στην περιοχή της Πράσινης 

Γωνιάς (Tρικκαίογλου): 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Κατασκευή ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, 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,  

επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Αντικατάσταση των παλαιών σιδερένιων και ξύλινων κουφωμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας 

με κουφώματα αλουμινίου και τοποθέτηση κινητών ή σταθερών σίτων στα παράθυρα καθώς και 

τζάμια ασφαλείας. 

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Στις εργασίες περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές 

καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού 

δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, συστήματος τοπικής εφαρμογής και 

πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

• Αντικατάσταση του αποχετευτικού δικτύου της κουζίνας και επανέλεγχος της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης του κτιρίου τοποθετώντας ταυτόχρονα και γείωση. 

 



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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 3 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών 

στον Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Τρικάλων  στην περιοχή της Αγίας Μονής επί της οδού Διογένους 11 : 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Κατασκευή ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, 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, γωνιόκρανα 

προστασίας, μεμβράνη ασφαλείας στα εσωτερικά  παράθυρα, επικαλύψεις θερμαντικών 

σωμάτων με μοριοσανίδες, κ.λ.π.). 

• Αντικατάσταση, των παλαιών σιδερένιων κουφωμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας με 

κουφώματα αλουμινίου και τοποθέτηση κινητών και σταθερών σίτων στα παράθυρα 

καθώς και τζάμια ασφαλείας. 

• 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. 

• Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι εργασίες 

περιλαμβάνουν  εγκατάσταση δύο κλάδων sprinkler με τροφοδοσία από το δίκτυο πόλης. 

• Επανέλεγχος της ηλεκτρολογίκής εγκατάστασης,  και αντικατάσταση της  γείωσης. 

 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 4 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών 

στον Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Τρικάλων στην περιοχή της Μπάρας: 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία . Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επέκταση του 

συστήματος πυρανίχνευσης (ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας 

πυρκαγιάς), των φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, συστήματος τοπικής εφαρμογής και 

πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. Επίσης εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης 

(καταιονισμού ύδατος), δικτύου sprinkler και δεξαμενής πυρόσβεσης. 

• Μετακίνηση θερμαντικών σωμάτων. 

• Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, του φωτισμού, των  πρίζών, 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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 

 

 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 5:ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 5 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών 

που πρόκειται να γίνουν στον ΣΤ’ Παιδικό Σταθμό Τρικάλων στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου: 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των νηπίων 

(κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα προστασίας, 

μεμβράνη ασφαλείας στα παράθυρα, επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με 

μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την καθαίρεση και κατασκευή τοίχων . 

• Μετακίνηση του χώρου κουζίνας σε νέα θέση με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της.  

• Εργασίες δημιουργίας νέων χώρων υγιεινής με αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

πλακιδίων και ειδών υγιεινής με ταυτόχρονη συμπλήρωση παιδικών νιπτήρων και 

παιδικών W.C.. 

• Δημιουργία χώρου W.C. Α.μ.Ε.Α.  

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου , καθώς 

και εργασίες διαμόρφωσης και εξοραϊσμού του χώρου. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Οι εργασίες 

περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 

απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

• Αντικατάσταση και  εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης και 

τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής και στην κουζίνα. 

• Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων. 

 



• Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου και τοποθέτηση νέων φωτιστικών, 

πρίζών κτλ στους νέους χώρους. 

 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 

 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 6:Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 6 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των παιδιών 

που πρόκειται να γίνουν στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Τρικάλων στην περιοχή του Αγίου 

Οικουμένιου(Σεισμόπληκτα): 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των νηπίων 

(κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα προστασίας, , 

επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Τοποθέτηση φύλλων LINOLEUM στα δάπεδα των αιθουσών διδασκαλίας λόγω μη 

καταλληλότητας του υφιστάμενου παλαιωμένου δαπέδου.  

• Εργασίες συντήρησης στους χώρους υγιεινής των νηπίων, με αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων πλακιδίων και ειδών υγιεινής. 

• Αντικατάσταση των παλαιών σιδερένιων κουφωμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας με 

κουφώματα αλουμινίου και τοποθέτηση κινητών και σταθερών σίτων στα παράθυρα 

καθώς και τζάμια ασφαλείας. 

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου καθώς 

και εργασίες διαμόρφωσης και εξοραϊσμού του χώρου. 

• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (φωτιστικά,πριζες,πίνακας,κ.λ.π.) και 

αντικατάσταση της γείωση. 

 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 

 

 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   

                       «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ» 

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 7 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των βρεφών 

που πρόκειται να γίνουν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Παραμυθούπολη» Τρικάλων στην περιοχή 

του Αγίου Οικουμένιου(Σεισμόπληκτα): 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Κατασκευή ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, 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, κ.λ.π.). 

• Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φύλλων LINOLEUM στα δάπεδα του σταθμού που 

έχουν καταστραφεί λόγο παλαιότητας  

• Τοποθέτηση περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου , κινητής τέντας 

για την σκίαση του καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και εξοραϊσμού του χώρου. 

 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

 



   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   

                       ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 8 αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στον υφιστάμενο 

παιδικό σταθμό Μεγαλοχωρίου, με σκοπό  την  ασφαλή πρόσβαση, διαβίωση και παραμονής των 

χρηστών του, αλλά και την διαμόρφωση και λειτουργία του ως Βρεφονηπιακός Σταθμός  λόγω της 

αναγκαιότητας για κάλυψη θέσεων και από βρέφη. 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Κατασκευή ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, 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, σήτες κινητές και σταθερές στα 

παράθυρα, κ.λ.π.). 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα. 

• Εργασίες συντήρησης στους χώρους υγιεινής με αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

πλακιδίων και ειδών υγιεινής. 

• Δημιουργία χώρου W.C. Α.μ.Ε.Α.  

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου , 

κινητής τέντας για την σκίαση του καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και εξοραϊσμού του 

χώρου. 

• Αποξήλωση της παλιάς περίφραξης του οικοπέδου από συρματόπλεγμα και τοποθέτηση 

νέας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Στις εργασίες 



περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 

απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

• Συντήρηση και εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης  στους χώρους υγιεινής 

• Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων. 

• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (φωτισμός, πρίζες κτλ.), αντικατάσταση της 

γείωσης,  

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 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ   

                        
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 9 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των νηπίων 

που πρόκειται να γίνουν στον Παιδικό Σταθμό Παλαιοπύργου στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου του Δήμου 

Τρικκαίων: 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης σε τμήμα της στέγης του σταθμού για την 

αποφυγή της εισρέουσας υγρασίας στο κτίριο, η οποία εχει δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα εσωτερικά.  

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των βρεφών 

& νηπίων (κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα 

προστασίας, μεμβράνη ασφαλείας στα παράθυρα, σήτες κινητές και 

σταθερές,επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα. 

• 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. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 

απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 



• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (φωτισμός κτλ.), αντικατασταση της γείωση. 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ   

                        
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 10 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των νηπίων 

που πρόκειται να γίνουν στον Παιδικό Σταθμό Ριζώματος στην Τ.Κ. Ριζώματος του Δήμου Τρικκαίων: 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Εργασίες συντήρησης στον σταθμό από φθορές που έχουν προκληθεί λόγω  εισρέουσας 

υγρασίας στα επιχρισματα ,τις ψευδοροφές και στα δάπεδα.  

• 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  και σήτες στα παράθυρα, κ.λ.π.). 

• Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο δάπεδο της κουζίνας και φύλλων LINOLEUM σε 

τμήμα των αιθουσών που έχει καταστραφεί. 

• Δημιουργία χώρου W.C. Α.μ.Ε.Α.  

• Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία ελεγχόμενου αύλειου χώρου , 

κινητής τέντας για την σκίαση του , καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και εξοραϊσμού του 

χώρου. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 

απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 



• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αντικατάσταση της  γείωση και συντηρηση 

του  φωτισμού του κτιρίου. 

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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ   

                        
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 11 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των νηπίων 

που πρόκειται να γίνουν στον Παιδικό Σταθμό Φαλώρειας στην Τ.Κ. Διαλεχτου της Δ.Ε Φαλώρειας 

του Δήμου Τρικκαίων: 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν 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,  κ.λ.π.). 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από  οπτόπλινθους και από 

γυψοσανίδα. 

• Εργασίες διαμόρφωσης στους χώρους υγιεινής με αντικατάσταση των πλακιδίων και 

ειδών υγιεινής με ταυτόχρονη συμπλήρωση παιδικών νιπτήρων και παιδικών W.C. . 

• Αντικατάσταση, των παλαιών 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 αμμοδόχου και συναρμολογούμενου δαπέδου ασφαλείας στον 

αύλειο χώρο . 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 



πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 

απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

• Συντήρηση και εκσυγχρονισμός των δικτύων  ύδρευσης-αποχετευσης. 

• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αντικατάσταση γείωσης. 

 
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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΥ   

                        
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 12 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των νηπίων 

που πρόκειται να γίνουν στον Παιδικό Σταθμό Βαλτινού στην Τ.Κ. Βαλτινού  του Δήμου Τρικκαίων : 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των νηπίων 

(κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα προστασίας, 

μεμβράνη ασφαλείας στα παράθυρα, κ.λ.π.). 

• Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φύλλων LINOLEUM στο δάπεδα του σταθμου που 

έχουν καταστραφεί λόγο παλαιότητας  

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα και οπτόπλινθους. 

• Εργασίες διαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού στους χώρους υγιεινής  των νηπίων με 

ταυτόχρονη συμπλήρωση παιδικών νιπτήρων και παιδικών W.C.. 

• Αντικατάσταση των παλαιών 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. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία . Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 

πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), 



απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης, 

συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών και οροφής. 

• Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων. 

• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, νέα γείωση, φωτισμός. 

 
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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 



 

 ΕΡΓΟ: 
 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥΣ   

                        
 Αρ. Mελ. : 73/2018 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50.000,00€ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

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. 

Το Υποέργο 13 αφορά στις εργασίες  ασφαλής πρόσβασης, διαβίωσης και παραμονής των νηπίων 

που πρόκειται να γίνουν στον Παιδικό Σταθμό Πρίνους στην Τ.Κ. Πρίνους  του Δήμου Τρικκαίων με 

τον : 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι έξης: 

• Τοποθέτηση ειδικών κατασκευαστικών διατάξεων για την ασφαλή διαβίωση των νηπίων 

(κιγκλιδώματα στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων, γωνίοκρανα προστασίας, 

μεμβράνη ασφαλείας και σήτες  στα παράθυρα, επικαλύψεις θερμαντικών σωμάτων με 

μοριοσανίδες κ.λ.π.). 

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με την κατασκευή τοίχων από οπτοπλινθους. 

• 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. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας προκειμένου να εκδοθεί το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία . Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η επέκταση του συστήματος πυρανίχνευσης (ανιχνευτές καπνού & 

θερμοδιαφορικοί, σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς), των φωτιστικών ασφαλείας και 

σήμανσης, εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρων φορητών 

και οροφής. 

• Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

 
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 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 

   Τρίκαλα, 21-4-2019 

 


		2019-11-25T10:57:02+0200
	THEODORA SARGIOTI




