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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                λειτουργούντων δηµοτικών παιδικών σταθµών στις 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                              προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
     Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε στα πλαίσια της µελέτης για την κατασκευή 
του έργου µε τίτλο << Συµπληρωµατικές εργασίες για την προσαρµογή λειτουργούντων 
δηµοτικών παιδικών σταθµών στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου.>> 
     Αντικείµενο της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι οι συµπληρωµατικές εργασίες 
επισκευής – κατασκευής σε τρία κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λοκρών, στα οποία 
στεγάζονται παιδικοί σταθµοί της ∆.Κ. Αταλάντης , ∆.Κ. Λιβανατών και ∆.Κ. Μαλεσίνας. 
     Τα κτίρια αυτά είναι νοµίµως υφιστάµενα και λειτουργούν ως παιδικοί σταθµοί 
σύµφωνα µε τις παρακάτω άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. 
1. Αριθµ. πρωτ. 8622/30-07-2018 απόφαση για τον παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Αταλάντης 

του ∆ήµου Λοκρών. 
2. Αριθµ. πρωτ. 8619/30-07-2018 για τον παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Λιβανατών του ∆ήµου 

Λοκρών και 
3. Αριθµ. πρωτ. 8620/30-07-2018 για τον παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Μαλεσίνας. 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
     Στον παιδικό σταθµό Αταλάντης θα γίνει καθαίρεση τµήµατος της υπάρχουσας σκάλας, 
περίπου 2µ. για την δηµιουργία ράµπας ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η επικοινωνία των 
ατόµων – παιδιών µε κινητικά προβλήµατα από τους χώρους λειτουργίας του παιδικού 
σταθµού στον αύλειο χώρο. 
     Η υψοµετρική διαφορά των δυο επιπέδων, πλατύσκαλο και αύλειου χώρου είναι 0,70µ. 
Η ράµπα θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.  
     Το δάπεδο της ράµπας θα είναι επεξεργασµένο επιφανειακά για την δηµιουργία 
ραβδωτής επιφάνειας. Τα σοβατεπιά θα κατασκευασθούν από στεγανή τσιµεντοκονία σε 
µορφή λουκιού ύψους 10 εκ. µε την εξασφάλιση αδιαπερατότητας από υγρασίες ειδικά στο 
σηµείο επαφής µε το δάπεδο. Η υψοµετρική διαφορά των 0,70µ. θα καθορίσει το µήκος της 
ράµπας ώστε οι κλήσεις της να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές που αφορούν την 
κίνηση των ατόµων – παιδιών µε κινητικά προβλήµατα. 
     Στον παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Αταλάντης θα κατασκευασθούν, επίσης  υαλοστάσια 
αλουµινίου µεµονωµένα µονόφυλλα και δίφυλλα ανοιγόµενα περί κατακόρυφο άξονα 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ‘’Κουφώµατα Αλουµινίου’’. 
     Θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου ηλεκτροστατική βαφής. Η κατασκευή των 
υαλοστάσεων θα γίνει αφού προηγουµένως γίνει καθαίρεση των είδη υπαρχόντων. 



     Στο παιδικό σταθµό της ∆.Κ. Μαλεσίνας και συγκεκριµένα σε δυο αποθηκευτικούς 
χώρους θα γίνει κατασκευή µεµονωµένων υαλοστασίων µετά από την καθαίρεση τµήµατος 
της επιφανείας της πλινθοδοµής.  
     Οι υαλοπίνακες των υαλοστασίων θα είναι διπλοί θερµοµονωτικοί, 
ηχοµονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 12 mm, κρύσταλλο0 5 mm). 
     Η όλη κατασκευή των αλουµινίων θα είναι σύµφωνη µε τις πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές. 
     Τα πλαίσια ( κάσσες) αλουµίνιου των κουφωµάτων, στερεώνονται επάνω σε 
ψευτοκάσσες πλήρεις ( πλαίσιο ) από ορθογώνιες κοίλες διατοµές στραντζαριστής 
λαµαρίνας, µε προστασία επιψευδαργύρωσης 40 µικρών. 
     Το µέγεθος του κουφώµατος θα είναι ανάλογο µε το πάχος του τοιχώµατος, µε διατοµές 
τουλάχιστον 1,5 χιλ. ηλεκτροσυγκολληµένες και χρωµατισµένες µε αντισκωρικό χρωµικού 
ψευδαργύρου σε δυο στρώσεις. Τα κατωκάσσια καθώς και τα εκτεθειµένα τµήµατα των 
ψευτόκασσων, θα είναι γαλβανισµένα εν θερµό.  
     Οι ψευτοκάσσες θα στερεώνονται µε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα, µεγέθους 
και αριθµού ανάλογα µε το κούφωµα και όχι λιγότερα από 6 τεµάχια ανά κούφωµα και δεν 
θα είναι ορατές στα εσωτερικά κουφώµατα. 
     Το είδος των πακτώσεων της κάσσας αλουµινίου στην ψευτόκασσα, είναι συνάρτηση 
του µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζετε η 
απαιτούµενη αντοχή σε καταπονήσεις, 
     Το σύστηµα κατασκευής των αλουµινίων θα είναι συναρµολογούµενο από κοίλες 
ορθογωνικές κλειστές διατοµές αλουµινίου. Οι Σύνδεσµοι και οι ενισχύσεις στα σηµεία 
άρθρωσης  θα εξασφαλίζεται µε τάκους ανάλογης µορφής, από µασίφ αλουµίνιο ιδίου 
κράµατος µε αυτό των διατοµών. 
     Η κατασκευή θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεµβύσµατα ή 
αντικρουστικά – αντικραδασµικά παρεµβλήµατα και βουρτσάκια για τις πλήρεις 
στεγανώσεις, αεροσφραγήσεις, συγκρατήσεις των υαλοπινάκων και για την αποφυγή 
τριβών µεταξύ επιφανειών αλουµινίου. Οι βίδες τα µπουλόνια και λοιπά θα είναι απόν 
ανοξείδωτο η επικαδµιωµένο χάλυβα. 
     
     
 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  
 
     Και στους τρεις παιδικούς σταθµούς που αναφέρονται παραπάνω και συγκεκριµένα 
στους χώρους υγιεινής θα γίνει αντικατάσταση των πλακιδίων  µε άλλα αρίστης ποιότητος , 
ήτοι στους τοίχους µε πλακάκια πορσελάνης διαστάσεων 15χ15, ενώ στα δάπεδα µε 
κεραµικά πλακίδια group 4 διαστάσεων 20Χ20 οιοδήποτε χρώµατος µε επιφάνεια αδρή 
αντιολισθηρή.  
      Σε χώρους των οποίων τα δάπεδα παρουσιάζουν προβλήµατα ολίσθησης θα γίνουν 
επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατροαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4’’, διαστάσεων 
30Χ30 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ‘’ Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’’. 
     Στους υαλοπίνακες και των τριών παιδικών σταθµών θα γίνει επένδυση µε ειδική 
µεµβράνη ασφαλείας, οι οποίοι θα φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήµανση. Επίσης, 
στους αποθηκευτικούς χώρους ή όπου κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθούν ράφια ή 
χωρίσµατα πάχους 25mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στις δυο 
όψεις.                            



     Απολογιστικά θα αντιµετωπισθούν εργασίες που δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθούν 
συµβατικά, όπως, µερεµέτια σε σοβάδες – χρωµατισµούς, πόµολα και λοιπά εξαρτήµατα 
κουφωµάτων. 
     Μέριµνα θα ληφθεί για το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού. 
     Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 
της τεχνικής, καθώς και σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη της µελέτης και τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.. 
      
 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
      Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. στο 
οποίο συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για τα ποσά που αντιστοιχούν στα Γ.Ε. και Ο.Ε , 
απρόβλεπτα απολογιστικά και Φ.Π.Α.  
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