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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες ίδρυσης  δύο  δημοτικών κτιρίων  σε βρεφικούς 

σταθμούς, λόγω του αυξημένου αριθμού μη καλυπτόμενων θέσεων για βρέφη, τα οποία 

καταγράφονται στον Δήμο Τρικκαίων τα τελευταία έτη. 

Αναλυτικά: 

Ίδρυση νέου Βρεφικού Σταθμού στην περιοχή του «Σιδηροδρόμικού Σταθμού» δυναμικότητας 

12 βρεφών. 

Έναντι του «Σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων» ο Δήμος έχει κατασκευάσει κτίριο το οποίο 

μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών ηλικίας έως 12 

ετών. Το κτίριο είναι χωροθετημένο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία στερείται σχολικών και 

κοινωνικών υποδομών, γεγονός το οποίο συνδυαστικά με την μεγάλη αναγκαιότητα θέσεων, 

επιτάσσει την προσαρμογή του σε βρεφικό σταθμό και την μετεγκατάσταση του ΚΔΑΠ σε κτίριο 

δημοτικού σχολείου της περιοχής.  

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν για την μετατροπή του σε βρεφικό σταθμό 

αφορούν κυρίως εργασίες εναρμόνισης των χώρων με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να 

πληρούν τις προδιαγραφές και είναι οι εξής: 

- καθαίρεση  ενός εσωτερικού τοίχου προκειμένου να γίνει ενοποίηση των χώρων, καθώς και 

σημειακά για την δημιουργία ανοιγμάτων(πόρτες). 

- Κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου 

- πλήρωση τοίχων με ΥΤΟG και επιχρίσματα αυτών προκειμένου να δημιουργηθεί ο χώρος της 

κουζίνας, του W.C. Α.μ.Ε.Α.  

- Διαχωρισμός των αιθουσών σε χώρο ύπνου και απασχόλησης βρεφών με μεταλλικό σκελετό 

επενδεδυμένο με γυψοσανίδα. 

- Προσαρμογή των υφιστάμενων W.C. παίδων σε χώρο αλλαγών βρεφών(αποξήλωση ειδών 

υγιεινής και καθαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων) 

-   Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στους χώρους αλλαγών ,στο νέο W.C. ,στην κουζίνα και 

στον χώρο των πλυντηρίων.  

- 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. 

 

 

 



 

Ίδρυση νέου βρεφικού τμήματος στην Τ.Κ. Λογγακίου δυναμικότητας 10 βρεφών 

Στην Τ.Κ. Λογγακίου στο κτίριο του πρώην Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι σε αναστολή λειτουργίας 

τα τελευταία 5 χρόνια, οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν για την μετατροπή του σε 

βρεφικό σταθμό αφορούν κυρίως εργασίες εναρμόνισης των χώρων με την κείμενη νομοθεσία 

προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές και είναι οι εξής: 

- Καθαίρεση του εσωτερικού τοίχου των W.C. προσωπικου προκειμένου το εμβαδό του να 

πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές, καθώς και σημειακά για την δημιουργία 

ανοίγματος(πόρτας). 

- Αποξύλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση δύο εξωτερικών κουφωμάτων. 

- Κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου 

- Κατασκευή οπτοπλινθοδομής  επιχρισμένης προκειμένου να δημιουργηθεί ο χώρος της 

κουζίνας, της αποθήκης και του πλυντηρίου.  

- Διαχωρισμός της αίθουσας σε χώρο ύπνου και απασχόλησης βρεφών με μεταλλικό σκελετό 

επενδεδυμένο με γυψοσανίδα. 

- Προσαρμογή των υφιστάμενων W.C. νηπίων σε χώρο αλλαγών βρεφών(αποξήλωση ειδών 

υγιεινής και δημιουργία χώρου D.S.) 

- Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου , στην κουζίνα και στον χώρο των πλυντηρίων.  

- Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στους βοηθητικούς χώρους  και σήτες στα παράθυρα 

για την προστασία των βρεφών από πτώση ή έντομα.  

- Τοποθέτηση ερμαρίων για την δημιουργία της κουζίνας. 

- Χρωματισμός εσωτερικά όλου του κτιρίου. 

- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα ανοίγματα μέχρι το 1,50μ.  

- 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 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων . 

 

 

   Τρίκαλα. 4/11/2020 

 

                         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 

 

 

Μαργαρίτα Αρτοπουλου 

Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

  

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κος 
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