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 ΕΡΓΟ: 
 

«Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου  παιδικού  
σταθμού  Μεγ.  Καλυβίων»   
 

  Αρ.Μελ. : 034/2020 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   296.000,00 € 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 H  παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες ανακατασκευής δημοτικού κτιρίου, παλιάς αποθήκης 

του αγροτικού συνεταιρισμού  η οποία αγοράστηκε από τον πρώην Δήμο Μεγάλων Καλυβίων και η 
οποία βρίσκεται στην Τ.Κ.  Μεγ. Καλυβίων, για να στεγάσει τον παιδικό σταθμό που σήμερα 
στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο.  

Το κτίριο άρχισε να ανακατασκευάζεται το 2008 από τον Δήμο Μεγάλων Καλυβίων για την 
δημιουργία πνευματικού κέντρου με εργασίες που αφορούσαν την κατασκευή μόνωσης 7εκ. και 
νέων κεραμιδιών στην στέγη, κατασκευή  εξωτερικής  τοιχοποιίας με μόνωση 5εκ. και σοβά και 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις αλλά έμεινε ημιτελές.  

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν για την μετατροπή του σε παιδικό σταθμό 
αφορούν κυρίως εργασίες εναρμόνισης των χώρων με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να 
πληρούν τις προδιαγραφές και είναι οι εξής: 

- Καθαίρεση  δύο μικρών εξωτερικών κτισμάτων εκτός σώματος κτιρίου. 
- Κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων ύψους 2,60 μ με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με 

πυράντοχες επίπεδες γυψοσανίδες πάχους 15 mm και  πλάκες πετροβάμβακα πάχους 70 mm. 
- Κατασκευή ψευδοροφής με αναρτούμενο μεταλλικό σκελετό με με επένδυση από πυράντοχες 

επίπεδες γυψοσανίδες πάχους 15 mm. 
- Θα γίνει θερμική απομόνωση δαπέδου  με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης  πάχους 60 mm. 

Πάνω από την θερμομόνωση θα τοποθετηθεί η μεμβράνη PVC και στη συνέχεια θα 

κατασκευαστεί οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος πάχους 8 εκ. 
-  Κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με πλάκες αδροποιημένου 

μαρμάρου της ράμπας αλλά και του εξωτερικού προβόλου. 
-  Στις εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου θα γίνει εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης 

στο κτιριακό κέλυφος από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 0,10μ θα επιχριστούν µε ειδικά 
έτοιµα  έγχρωµα επιχρίσµατα. Στην εσωτερική πλευρά της εσωτερικής τοιχοποιίας θα γίνει 
προετοιμασία των τοίχων και θα  χρωματιστούν με χρώματα, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

- Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου θα είναι έγχρωμα συνθετικά με διπλούς 
θερµοµονωτικούς - ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm 
για τη βόρεια-ανατολική –δυτική όψη  με αντιβανδαλιστική προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, 
ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm) και αντίστοιχα ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm για τη νότια όψη  με αντιβανδαλιστική 
προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm) για την νότια όψη και 
θα έχουν σίτες αερισμού. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες δρομικές με αρμοκάλυπτρα. 

- Προσαρμογή των υφιστάμενων W.C. παίδων σε χώρο αλλαγών βρεφών(αποξήλωση ειδών 
υγιεινής και καθαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων). 

- Οι επιστρώσεις των δαπέδων θα γίνουν από αντιστατικό οικολογικό τάπητα Linoleum πάχους 
2,50 mm. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής της κουζίνας και στον χώρο των πλυντηρίων θα 



επιστρωθούν με κολλητά έγχρωμα κεραμικά πλακίδια, όμοια και στους τοίχους, μέχρι ύψους 
2,20μ. 

- Τοποθέτηση ερμαρίων για την δημιουργία της κουζίνας. 
- Χρωματισμός εσωτερικά όλου του κτιρίου. 
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα ανοίγματα μέχρι το 1,50μ. και σήτες για την προστασία των 

βρεφών από πτώση ή έντομα.  
- Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την δημιουργία αύλειου χώρου  
- Προσαρμογή και συντήρηση όπου απαιτηθεί, του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και 

ηλεκτρικών. 
-  Εγκατάσταση δικτύου πυρασφάλειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. 
 
 
 
 
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 296.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων . 

 
 
   Τρίκαλα. 28/12/2020 
 

                         Μ.Ε.Δ. 
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊστάμενη Τ.Μ.Κ. Η Αν. Προϊς/νη  Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 

  

Ασπασία Καρανάσιου 
Αρχ/των Μηχ/κος 

Παναγιώτα Μαντζαρη 
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος 

Θεοδώρα Σαργιώτη 
Πολ/κος Μηχ/κος 

 
 

  

 
 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κος 
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