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ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ 20
ου

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
ΥΠΟΕΡΓΟ1: «KATAΣΚΕΥΗ 20

ου
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
Α.Μ.:   35/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 695.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του 20
ου

 Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, εντός της 

πόλης των Τρικάλων. στην περιοχή της ΤΑΞ.ΥΠ. στην οδό Ελληνικού Στρατού του Δήμου Τρικκαίων 

Το κτίριο μελετήθηκε σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό σχολικών κτιρίων του Υπουργείου 

Παιδείας τηρουμένων όλων των προδιαγραφών. Θα είναι χωρητικότητας 50 νηπίων και θα κατασκευαστεί σε 

οικόπεδο εμβαδού 1.253,44 μ2. 

Το κτίριο θα είναι ισόγειο, εμβαδού 301,79 τ.μ.  και θα περιλαμβάνει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, μια 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , χώρο αναμονής, γραφεία διοίκησης,  χώρο ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρία-

κουζίνα, αποθήκη,  λεβητοστάσιο και χώρους υγιεινής.  

Η προσπέλαση στο κτίριο γίνεται από δυο εισόδους ενώ  η πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. επιτυγχάνεται με 

την κατασκευή ραμπών στις δυο κεντρικές εισόδους.  Αναλυτικότερα  προβλέπονται τα παρακάτω: 

Ο φέρων οργανισμός θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου 

θα είναι μπατικές ενός πλίνθου και με εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος από 

πλάκες πετροβάμβακα πάχους 0,10μ. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες του ισογείου θα είναι απλές δρομικές ενός 

πλίνθου. Θα γίνει επίχριση µε ειδικά έτοιµα έγχρωµα επιχρίσµατα. 

. Στην οροφή θα κατασκευαστούν ξύλινες στέγες με επικεράμωση από κεράμους ρωμαϊκού τύπου, θα έχουν 

στεγάνωση από μεμβράνη PVC και θερμομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 0,10 μ..  

Οι επιστρώσεις των δαπέδων θα γίνουν από αντιστατικό οικολογικό τάπητα Linoleum πάχους 2,50 mm. 

Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα επιστρωθούν με κολλητά έγχρωμα κεραμικά πλακίδια, αντοχής group IV, 

διαστάσεων 0,40 χ 0,40 μ., πάχους 0,01μ. , με ακρυλικούς αρμούς 2-3 χλστ., όμοια και στους τοίχους, μέχρι 

ύψους 2,20μ. 

 Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου θα είναι έγχρωμα συνθετικά με διπλούς θερµοµονωτικούς - 

ηχοµονωτικους 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. 



Τα κιγκλιδώματα θα είναι σιδηρά ενώ οι κατακόρυφες & οριζόντιες υδρορροές ι θα είναι από γαλβανισμενη 

λαμαρινα παχους 6 mm.. 

Οι χρωματισμοί του κτιρίου θα γίνουν με πλαστικά χρώματα εσωτερικά και εκτός από τις οροφές όπου 

θα χρησιμοποιηθεί υδρόχρωμα  

Θα γίνουν οι εγκαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και κεντρικής θέρμανσης με αντλίες 

θερμότητας, καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση (συμπεριλαμβάνονται και τα ασθενή ρεύματα) και η 

πυρόσβεση (φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές και σύστημα πυρανίχνευσης) , σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς , τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης, όπου αυτό απαιτείται.  

Στον Περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν διάδρομοι κυκλοφορίας και θα επιστρωθούν με πλάκες τσιμέντου 

άνω των 30cm, σε υπόστρωμα οπλισμένου με δομικό πλέγμα σκυροδέματος C 12-15  πάχους 0,10 μ.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και πιστοποιημένα κατά ISO σύμφωνα με 

τα πρότυπα που ισχύουν για κάθε υλικό. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα τηρουμένων όλων των Π.Τ.Π που διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες. 

Η  χρηματοδότησή του θα είναι από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

. 

Το έργο θα εκτελεστεί  κατόπιν διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

 

 

 

Οι συντάξαντες : Α. Καρανάσιου- Αρχ. Μηχ/κός 

Κ.  Δερμάνη - Αρχ. Μηχ/κός 

Θ. Καραμούστος- Ηλ. Μηχ/κός 

  

Ελέγχθηκε:  

Η Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

Παναγιώτα Μάντζαρη  

Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 
 

 

 

 

 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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