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Η παρούσα μελέτη αφορά στις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν σε 13 Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις διατάξεις του ΠΔ99/2017 στα πλαίσια της υπ΄ αριθμόν  31630/28-06-2018 
(ΔΑΔ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκλησης του Υπουργείο Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης 
των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.» 

Οι σταθμοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, η δυναμικότητα και το είδος κάθε σταθμού  έχει 
προκύψει μετά από την εισήγηση της ομάδας εργασίας που έχει οριστεί με την υπ΄αριθμόν3034/2018  
(ΑΔΑ: ΩΘ9ΦΟΡΙΑ-16Ψ) απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. 

Για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 πρέπει να διαμορφωθούν σε κάθε σταθμό οι απαιτούμενοι 
χώροι που περιγράφονται στο άρθρο 3 και οι απαιτούμενες κατασκευαστικές διατάξεις του άρθρου 4.  

Οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στους σταθμούς είναι οικοδομικές όπως 
κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, χωρίσματα, επιχρίσματα, επενδύσεις, ξύλινες 
κατασκευές (ντουλάπια κουζίνας, ερμάρια) , μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, προστατευτικά), 
αντικατάσταση κουφωμάτων, χρωματισμοί και ηλεκτρομηχανολογικές στα δίκτυα όπως ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού των κτηρίων, αναγκαία για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών 
εργασιών όπως αναλυτικότερα περιγράφοντα παρακάτω ανά σταθμό. 

Όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το τιμολόγιο της 
μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους 
και ώρες μη λειτουργίας των κτιρίων, με πλήρη συνεργεία. Λόγω του μεγάλου αριθμού διάσπαρτων κτιρίων, 
ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονα εργασίες σε 
διάφορα σημεία.  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του αρ. 27 του Ν.4412/2016 με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 
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προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με την παράγραφο 2α του αρ. 
95 του Ν. 4412/2016.  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό του 914.000,00ευρώ με ΦΠΑ εκ των 
οποίων το ποσό των 376.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και το ποσό 
των 638.000,00 ευρώ  θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα υπ’ αρ. 
πρωτ. 30628/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ8Ι465ΧΘ7-Χ52) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

Η προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών έγινε με επί τόπου μετρήσεις και προμετρήσεις βάσει 
σχεδίων. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 
4412/2016 και τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι τιμές και τα περιγραφικά τιμολόγια 
του ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε σταθμού και των απαιτούμενων εργασιών: 

 

1) 6 Δ.Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 36 βρέφη και 50 νήπια 

Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 3 τμήματα βρεφικά και 2 νηπιακά. Απαιτούνται 3 
αίθουσες ύπνου βρεφών, 2 αίθουσες απασχόλησης βρεφών (τοποθετείται αναδιπλούμενος τοίχος-πέτασμα 
στην υπάρχουσα τραπεζαρία) , 6 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευή wc νηπίων και κατασκευή χώρου 
αλλαγής σε αίθουσα ύπνου), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), 2 αίθουσες απασχόλησης νηπίων, 1 
αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα με κατασκευή χωρίσματος για δημιουργία αποθήκης), wc 
νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος),  χώρος προσωπικού και wc προσωπικού ( κατασκευάζονται στο 
γραφείο προϊσταμένης), γραφείο πολλαπλών, μόνωση και γραφείο προϊσταμένης (σε υπάρχοντες χώρους 
που χρησιμοποιούνται για βοηθητικές χρήσεις) και πλυντήριο –αποθήκη ακαθάρτων (με ανακατασκευή του 
υπάρχοντος χώρου wc προσωπικού ο οποίος δεν καλύπτει τις προδιαγραφές) 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση 
wc), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  
αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (για διαμόρφωση 
χώρων και αντικατάσταση θυρών εισόδου), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων 
αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή χώρου πλυντηρίου, κατασκευή χώρου αλλαγής Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,16) 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) Το χώρισμα ανάμεσα στις αίθουσες 
απασχόλησης βρεφών διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από  υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα 
για διαχωρισμό μεγάλων χώρων. 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση 
θυρών εισόδου, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που 
έχουν κεραμικά πλακίδια με πλακίδια φελλού έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι 
τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και 
στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των 
χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων.  

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων 
και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). 
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Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 67.000,00€ , Ι.Π. :17.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

2) 6 Δ.Κ. ΠΥΘΙΑΣ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 10βρέφη και 13νήπια 

Ο σταθμός εκτείνεται  στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α .   

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται:  wc προσωπικού (6,00τμ, κατασκευάζεται σε 
υπάρχον χώρο προσωπικού και αποθήκη), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση, κατασκευάζεται στο 
Ισόγειο στην τραπεζαρία και ο υπόλοιπος χώρος διαμορφώνεται σε πλυντήριο), wc νηπίων (12,00τμ, 
επέκταση υπάρχοντος wc), αίθουσα απασχόληση βρεφών (15,00τμ , στον όροφο σε υπάρχουσα αίθουσα 
όπου κατασκευάζεται και παρασκευή γάλακτος και αποθήκη), χώρο αλλαγής (5,00τμ, ανακατασκευή 
υπάρχοντος wc νηπίων ορόφου), παρασκευή γάλακτος (4,00τμ), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων αποθήκη.  

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (wc νηπίων, wc προσωπικού), διάνοιξη οπών, 
φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις 
επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (εσωτερικές θύρες), αποξηλώσεις 
ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή wc προσωπικού 
Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,) αποξήλωση υφιστάμενης κουζίνας Ισογείου (κουζίνα). 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και 
σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων.  

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων κουζίνας και παρασκευής 
γάλακτος, ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. : 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

3) 6 Δ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 12 βρέφη και 24 νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 
Α . Στο Ισόγειο , στο Υπόγειο και στον Γ Όροφο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. 

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες 
απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων,  αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα 
(ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), παρασκευή γάλακτος, χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του 
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υπάρχοντος wc νηπίων και της υφιστάμενης αλλαγής) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή 
υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου (wc νηπίων στον Γ Όροφο). 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wcάρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις 
αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, 
κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις 
κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, 
wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας . 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2. 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς 
τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός 
Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
δάπεδο PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής 
επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους 
έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με 
αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. 

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π.: 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

4) 6 Δ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ: 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 43 νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των σταθμών θα είναι στο 1ο και στον 2ο όροφο σύμφωνα με 
άρθρο 4 Α . Στο Ισόγειο (Pilotis) και στο Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.  

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες 
απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων,  αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα 
(ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), παρασκευή γάλακτος (γραμματεία), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή 
του υπάρχοντος wc νηπίων) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου) και χώρος 
πλυντηρίου (υπόγειο). 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wcάρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις 
αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, 
κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις 
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κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, 
wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας . 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2. 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς 
τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός 
Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και 
σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων 
και εσωτερικών χώρων. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. 

Προϋπολογισμός: 70.000,00€ , Ι.Π. :20.000,00€ Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

5) 6 Δ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 34νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 
Α . Στο Ισόγειο και Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. 

Θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρος προσωπικού, μόνωση, αίθουσες 
απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ύπνου νηπίων,  αίθουσες ύπνου βρεφών, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα και 
παρασκευή γάλακτος(ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας), χώρος αλλαγής (ανακατασκευή του υπάρχοντος 
wc νηπίων) , wc προσωπικού, wc νηπίων (ανακατασκευή υπάρχοντος χώρου αλλαγής) και χώρος πλυντηρίου 
(υπόγειο). 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις 
αιθουσών, επεκτάσεις wc νηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, 
κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις 
κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, 
wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας Παρατηρήσεις 5, 8 και 12), αποξήλωση κουζίνας , αποξήλωση 
υπάρχουσας καμινάδας. 

-Ικριώματα-αντιστηρίξεις:  ικριώματα στις προσόψεις για επισκευή όψεων και χρωματισμούς 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 
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-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς 
τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός 
Πυρασφάλειας) τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και 
σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων 
και των όψεων του κτιρίου. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας. 

Προϋπολογισμός: 63.000,00€ , Ι.Π. : 13.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

6) 6 Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 13 βρέφη και 16 νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και στον 1ο όροφο σύμφωνα 
με άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού.  

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται:  wc προσωπικού (6,00τμ, υπάρχει μόνο στον όροφο 
και το άλλο είναι στον χώρο του wc νηπίων), δημιουργείται στο Ισόγειο στον χώρο του κλιμακοστασίου), wc 
νηπίων (12,00τμ, ανακατασκευή με επέκταση στο υπάρχον wc ΑΜΕΑ), κουζίνα (8,00τμ, επέκταση της 
υπάρχουσας κουζίνας), χώρο αλλαγής (5,00τμ, ανακατασκευή υπάρχουσας έτσι ώστε να δημιουργηθούν 2 
θέσεις αλλαγής και wc για αλλαγή), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ, υπάρχει στο υπόγειο αλλά 
πρέπει να ανακατασκευαστεί για να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 3.16 και άρθρου 4Γ3).  

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (τοίχοι wc, επέκταση κουζίνα άρθρο 3), διάνοιξη 
οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις 
επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (θύρα κουζίνας, θύρα wc), 
αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού 
Παρατηρήσεις 5, 8 και 12), αποξηλώσεις ερμαρίων (κουζίνα, αλλαγή άρθρο 3) . 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Χώρισμα στο wc προσωπικού και χώρο αλλαγής βρεφών. Κατασκευάζονται οι 
διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή 
για χώρους υγιεινής) 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, επανατοποθέτηση πυράντοχης πόρτας κουζίνας, 
τοποθέτηση υαλοπίνακα σταθερού στο χώρισμα της αλλαγής (επίβλεψη παιδιών ,άρθρο 3. 8), τοποθέτηση 
κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε 
ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) 
ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 
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-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , κουζίνας, ερμαρίων και πάγκου χώρου 
πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. 

Προϋπολογισμός: 38.000,00€ , Ι.Π. :0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 38.000,00€ 

 

7) 7 Δ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 19 νήπια 

Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 2 τμήματα βρεφικά και 1 νηπιακό. Για την 
προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 απαιτείται: 2 αίθουσες ύπνου βρεφών (στις αίθουσες νηπίων με κατασκευή 
διαδρόμου για ανεξάρτητη είσοδο), 1 αίθουσα απασχόλησης βρεφών (σε αίθουσα νηπίων με κατασκευή 
τοίχου για δημιουργία 2 αιθουσών) , 4 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευή wc νηπίων και διαμόρφωση 
χώρου σε αίθουσα βρεφών), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), 1 αίθουσες απασχόλησης νηπίων, 1 
αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα με κατασκευή χωρίσματος), wc νηπίων (ανακατασκευή 
υπάρχοντοςwc και επέκταση στον προθάλαμο),  χώρος προσωπικού (σε αίθουσα με διαχωριστικά για τη 
διαμόρφωση πλυντηρίου αποθήκης και χώρου προσωπικού) , wc προσωπικού ( ανακατασκευή wc νηπίων), 
γραφείο πολλαπλών (γραφείο προϊσταμένης), μόνωση (υπάρχον χώρος προσωπικού) , γραφείο 
προϊσταμένης (σε χώρο αποθηκών με καθαίρεση τοίχων) και πλυντήριο –αποθήκη ακαθάρτων (στην αίθουσα 
που διαμορφώνεται και ο χώρος προσωπικού) 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β.6, διάδρομοι, επέκταση wc, 
δημιουργία απαραίτητων χώρων άρθρου 3), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές 
(επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), 
αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή 
χώρων αλλαγής, wc νηπίων, κατασκευή χώρου πλυντηρίου, κατασκευή χώρου αλλαγής Παρατηρήσεις 5, 8 
και 12,16) .  

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) . 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3)όπου απαιτείται, επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι 
ώστε όλα τα κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση 
θυρών εισόδου, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού, 
αντικατάσταση των κάτω υαλοπινάκων των κουφωμάτων με πάνελ (αλουμίνιο - πολυουρεθάνη - αλουμίνιο) . 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που 
έχουν κεραμικά πλακίδια με τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι 
τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και 
στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των 
χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων.  
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- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων 
και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 91.000,00€ , Ι.Π. :41.000,00€, Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

8) 7 Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ + 7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ 

Προτείνεται η συνένωση των σταθμών 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ+7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ οι οποίοι 
βρίσκονται στο ίδιο όροφο και έχουν κοινή είσοδο και κοινή αυλή. Μετά τη συνένωση και την  πλήρη 
προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 η νέα δυναμικότητα είναι : 48 βρέφη και 75 νήπια 

Όλοι οι χώροι του σταθμού αναπτύσσονται στον Όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α στον οποίο  διαμορφώνονται 
και οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. Μόνο η είσοδος του σταθμού , ο χώρος για τα καροτσάκια και η 
αποθήκη του σταθμού βρίσκονται στο Ισόγειο. 

Οι χώροι που διαμορφώνονται είναι μόνωση και γραφείο πολλαπλών (επέκταση και κατάλληλη διαμόρφωση 
γραφείου προϊσταμένης 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ), χώρος προσωπικού (τμήμα υπάρχουσας κουζίνας 7 Δ.Κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ και στο υπόλοιπο τμήμα η επέκταση του wcπροσωπικού), 2 wc νηπίων (ανακατασκευή 
υπάρχοντος, διαχωρισμός και επέκταση προς αίθουσα νηπίων,  3 αίθουσες απασχόλησης νηπίων 
(υπάρχουσες), αίθουσα ύπνου νηπίων (σε υπάρχουσα αίθουσα), αίθουσα απασχόλησης βρεφών (στον χώρο 
τραπεζαρίας 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ) διαμόρφωση χώρων αλλαγής (σε αίθουσες και ανακατασκευή wc 
νηπίων) και Παρασκευή γάλακτος (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας 7ΔΚ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ).  

Επίσης απαιτείται να γίνει ενίσχυση του Φ.Ο. του κτιρίου 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ (Ενίσχυση 
υποστυλωμάτων, ενίσχυση δοκών, θεμελίων και πλακών) αφού προηγηθεί επικαιροποίηση της Στατικής 
μελέτης και τέλος καθαιρείται η υπάρχουσα σκάλα κεντρικής εισόδου η οποία δεν καλύπτει τις 
προδιαγραφές του Κτιριοδομικού και κατασκευάζεται νέα μεταλλική τύπου Ι 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Εκσκαφές: Εκσκαφές μεμονωμένες για ενίσχυση θεμελίων και αγκύρωση νέο οπλισμού ενίσχυσης στύλων 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα 
(σκάλα και ενισχύσεις Φ.Ο.) καθαιρέσεις πλινθοδομών και τοιχοπετασμάτων (επέκταση wc άρθρο 3, 
διαμορφώσεις χώρων, ενίσχυση Φ.Ο),διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, 
κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3,ενίσχυση Φ.Ο),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), 
αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή 
χώρων αλλαγής, wc νηπίων-επέκταση, wc προσωπικού Παρατηρήσεις 5, 8 και 12) . 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2 

-Μεταλλικά: Κατασκευή νέας μεταλλικής σκάλας Τύπου Ι σύμφωνα με Κτιριοδομικό Κανονισμό με ξύλινες 
βαθμίδες 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, αντικατάσταση θυρών εισόδου,  αντικατάσταση όλων 
των ξύλινων κουφωμάτων με νέα τα οποία θα είναι ανοιγόμενα από ύψος 1,50μ και στο σταθερό κομμάτι θα 
τοποθετηθεί πάνελ αλουμινίου με μόνωση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω αναγκών φωτισμού (άρθρο 4Ε) 
στο σταθερό τμήμα θα τοποθετηθεί υαλοπίνακας και μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά 
σύμφωνα με το άρθρο 4 Β.3, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και 
φαγητού. 
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- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που 
έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με δάπεδο PVC έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 
1,60 στη κουζίνα, Παρασκευή γάλακτος και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους 
αλλαγής) , τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων , επισκευή ρηγματώσεων , νέα επιχρίσματα στις θέσεις 
των ενισχύσεων του Φ.Ο. 

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων και των νέων επιχρισμάτων. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). Επίσης τοποθετούνται ερμάρια μπροστά από υπάρχοντα 
κουφώματα αλουμινίου με ποδιά μικρότερη από 1,50μ και πάνω σε αυτά κατασκευάζεται κάγκελο μέχρι 
ύψους 1,50μ (άρθρο 4Β3) 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 195.000,00€ , Ι.Π. :145.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

9) 7 Δ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 24 βρέφη και 38νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με 
άρθρο 4 Α . Στο Υπόγειο διαμορφώνονται οι βοηθητικοί χώροι του σταθμού. 

Θα πρέπει να δημιουργηθούν αίθουσα ύπνου νηπίων, απασχόλησης βρεφών, κουζίνα και παρασκευή 
γάλακτος (ανακατασκευή υπάρχουσας κουζίνας),wc νηπίων (ανακατασκευή και επέκταση) χώρος αλλαγής 
(ανακατασκευή wc νηπίων και χώρων αλλαγής) , wc προσωπικού, και χώρος πλυντηρίου (υπόγειο), χώρος 
προσωπικού (υπόγειο). 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (χωρίσματα wc άρθρο 4 Β6, διάδρομοι, επεκτάσεις 
αιθουσών, επεκτάσεις wcνηπίων), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, 
κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξήλωση πετασμάτων για δημιουργία επαρκούς πλάτους πλατύσκαλου, 
αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), 
αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή χώρων αλλαγής, wc νηπίων, wc προσωπικού, κουζίνας 
Παρατηρήσεις 5, 8 και 12, ), αποξήλωση κουζίνας , αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας. 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα: Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής). Το χώρισμα ανάμεσα στην αίθουσα 
ύπνου και την τραπεζαρία διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από  υψηλών προδιαγραφών 
μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2. 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, τοποθέτηση πυράντοχων κουφωμάτων, αντικατάσταση 
των υπαρχόντων  κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο 
από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία θα είναι επάλληλα λόγω αναγκών φωτισμού αερισμού. Μέχρι ύψος 
1,50μ μπροστά θα τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4Β.3, αντικατάσταση των 
υαλοπινάκων στο κάτω μέρος των υαλόθυρων με πάνελ για να μην υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά (άρθρο 
4Β3, 5), αντικατάσταση θυρών εισόδου με νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό 
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επαναφοράς και προτεραιότητας (Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών 
αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύνεις:Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε 
ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) 
ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. 

Προϋπολογισμός: 60.000,00€ , Ι.Π. : 10.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

10) 7 Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Α΄  

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 0βρέφη και 45νήπια 

Ο σταθμός εκτείνεται  στο Ισόγειο και 1ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 Α . Ο σταθμός είναι νηπιακός.  

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται: γραφείο πολλαπλών χρήσεων (9,00τμ), μόνωση 
(6,00τμ), wcπροσωπικού (6,00τμ), αίθουσα ύπνου νηπίων (1,70τμ /ανά θέση), wc νηπίων (12,00τμ),, 
πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (7,00+3,00τμ) αποθήκη (5,00τμ).  

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (επέκταση wc), διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και 
δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 
3 ανακατασκευή wc νηπίων, κουζίνας Παρατηρήσεις 5,12 και 14 ), αποξήλωση κουζίνας ,  αποξήλωση 
ερμαρίων κοιτώνων. 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα : Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής).  

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους,  αντικατάσταση των υπαρχόντων  κουφωμάτων στους 
χώρους των παιδιών τα οποία είναι ανοιγόμενα σε ύψος μικρότερο από 1,50μ (άρθρο 4 Β.4) με νέα τα οποία 
θα είναι επάλληλα ή ανοιγόμενα με σταθερό τμήμα έως το 1,50μ.  Μέχρι ύψος 1,50μ μπροστά θα 
τοποθετηθούν κατάλληλα προστατευτικά σύμφωνα με το άρθρο 4Β.3,  αντικατάσταση θυρών εισόδου με 
νέες ανοιγόμενες προς τα έξω με μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς και προτεραιότητας 
(Κτιριοδομικός και Κανονισμός Πυρασφάλειας), τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους 
υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις:Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και 
σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων 
και του εσωτερικού του κτιρίου. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων και πάγκου κουζίνας και χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 
αναλυτική περιγραφή των χώρων),. 
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Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. 

Προϋπολογισμός: 75.000,00€ , Ι.Π. : 25.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

11) 7 Δ.Κ. ΝΟΡΝΤΑΟΥ 

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 20βρέφη και 0νήπια 

Ο σταθμός εκτείνεται σε ένα επίπεδο. Είναι νηπιακός και για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 πρέπει να γίνει 
βρεφικός. 

Υπάρχουν είσοδος αναμονή, γραφείο Δ/νσης 2 αίθουσες χωρισμένες με πέτασμα , wc νηπίων, wc 
προσωπικού  (3,90<6,00 με είσοδο από χώρο προαυλισμού), κουζίνα και αποθήκη. 

Για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 απαιτείται, επιπλέον  χώρος προσωπικού (7,00τμ) , wc 
προσωπικού (6,00τμ), 2 αίθουσες ύπνου (2,50τμ /ανά βρέφος) 1 αίθουσα απασχόλησης, χώρος αλλαγής (4 
θέσεις/2,50τμ /ανά θέση), πλυντήριο-χώρος ακαθάρτων (6,00+3,00τμ) και παρασκευή γάλακτος (4,00τ.μ.).  

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: καθαιρέσεις πλινθοδομών (wc, αποθήκη), αποξήλωση πετασμάτων , διάνοιξη 
οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (πρόσβαση σε wc προσωπικού άρθρο 3), αποξηλώσεις 
επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις εσωτερικών κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), 
αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 ανακατασκευή wc Παρατηρήσεις 5,9 και 14 ), αποξήλωση κουζίνας ,  
αποξήλωση ερμαρίων κοιτώνων. 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα : Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής).  

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους,  . 

- Επιστρώσεις-Επενδύνεις:Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών με 
τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων 
υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 1,60 στη κουζίνα και στο χώρο πλυντηρίου και 
σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των χώρων υγιεινής 
επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων 
και των όψεων του κτιρίου. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας, παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων. Κατασκευή νέας εξωτερικής καμινάδας. 

Εργασίες που απαιτούνται για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017 άρθρο 3 και 4:  

Τέλος γίνονται όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών (ύδρευση, αποχέτευση, 
θέρμανση, φωτισμός). 

Προϋπολογισμός: 55.000,00€ , Ι.Π. : 5.000,00€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 

 

12) 7 Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α΄  

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 32 βρέφη και 0 νήπια 
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Όλος ο σταθμός εκτείνεται στο Ισόγειο. Ο σταθμός θα έχει 3 τμήματα βρεφικά. Απαιτούνται 3 αίθουσες 
ύπνου βρεφών, 2 αίθουσες απασχόλησης βρεφών (τοποθετείται αναδιπλούμενος τοίχος-πέτασμασε 
υπάρχουσα αίθουσα για δημιουργία αίθουσα ύπνου και αίθουσα απασχόλησης και διαμορφώνεται 
κατάλληλα ο χώρος της βιβλιοθήκης) , 6 θέσεις αλλαγής βρεφών (ανακατασκευήwc νηπίων και κατασκευή 
χώρου αλλαγής σε αίθουσα ύπνου), παρασκευή γάλακτος (στον χώρο κουζίνας), χώρος προσωπικού και 
πλυντήριο (στον χώρο της αίθουσας απασχόλησης) wc προσωπικού ( επέκταση του υπάρχοντος προς 
αποθήκη), γραφείο πολλαπλών, μόνωση και γραφείο προϊσταμένης (σε υπάρχοντες χώρους που 
χρησιμοποιούνται για βοηθητικές χρήσεις) . 

Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις:, διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, 
όδευση άρθρο 3),  αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (για 
διαμόρφωση χώρων και αντικατάσταση θυρών εισόδου), αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 
ανακατασκευή χώρων αλλαγής, Παρατηρήσεις 5, 8 και 12,16) .  

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα : Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) Το χώρισμα ανάμεσα στις αίθουσες 
βρεφών διαμορφώνεται με αναδιπλούμενο τοίχο από  υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό 
μεγάλων χώρων. 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2. 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, πυράντοχη πόρτα χώρου πλυντηρίου, αντικατάσταση 
θυρών εισόδου, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που 
έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με τάπητες linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 
1,60 στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των 
χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

- Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-
πετασμάτων .  

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων παρασκευής γάλακτος, ερμαρίων 
και πάγκου χώρου πλυντηρίου (άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων). 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. :0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 
 

13) 7 Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β΄  

Νέα δυναμικότητα μετά την πλήρη προσαρμογή στο ΠΔ99/2017: 12 βρέφη και 33νήπια 

Οι κύριοι χώροι παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών θα είναι στο 1ο και 2ο όροφο σύμφωνα με άρθρο 4 
Α .  

Θα πρέπει να δημιουργηθούν χώρος πλυντήριού-αποθήκη ακαθάρτων, μόνωση, χώρος προσωπικού, 
γραφείο πολλαπλών χρήσεων (σε αίθουσα απασχόλησης),wc νηπίων στον Όροφο (επέκταση wc νηπίων έτσι 
ώστε να είναι 12,00τμ), χώρος παρασκευής γάλακτος, ανακατασκευή χώρου αλλαγής  

Επίσης απαιτείται να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Ισογείου έτσι ώστε να απορρέουν 
τα όμβρια αλλά και να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια. 
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Για την διαμόρφωση των παραπάνω χώρων και την προσαρμογή στις Κατασκευαστικές Διατάξεις του άρθρου 
4 γίνονται οι κάτωθι εργασίες: 

Οικοδομικές εργασίες: 

-Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις: Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος (αύλειος χώρος) καθαιρέσεις πλινθοδομών, 
διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (επίβλεψη, κυκλοφορία, όδευση άρθρο 3), 
αποξηλώσεις επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (άρθρο 4Γ ), αποξηλώσεις κουφωμάτων (άρθρο 4 Β3, Β5 και Ε), 
αποξηλώσεις ειδών υγιεινής (άρθρο 3 επέκταση wc νηπίων, Παρατηρήσεις 12), αποξήλωση κουζίνας και 
ερμαρίων. 

-Τοιχοδομές -Τοιχοπετάσματα : Κατασκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι από μεταλλικό σκελετό, μόνωση και 
αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδα (ανθυγρή για χώρους υγιεινής) 

-Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα: τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα (σταθερά 
ή επάλληλα) μέχρι ύψος 1,50μ (άρθρο 4Β3), επέκταση των κιγκλιδωμάτων καθ΄ ύψος έτσι ώστε όλα τα 
κιγκλιδώματα να έχουν ύψος 1,50μ. άρθρο 4Β1, 2,  τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε ανισοσταθμίες. 

-Κουφώματα: Πόρτες εσωτερικές για νέους χώρους, τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού σε όλους τους 
χώρους υγιεινής και φαγητού. 

- Επιστρώσεις-Επενδύσεις Επίστρωση όλων των δαπέδων παραμονής και κυκλοφορίας των παιδιών που 
έχουν κεραμικά πλακίδια –εποξειδικό δάπεδο με δάπεδο linoleum έτσι ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. Γ1. Οι τοίχοι όλων των χώρων υγιεινής επενδύονται με πορσελάνινα πλακίδια (σε ύψος έως 
1,60 στο χώρο πλυντηρίου και σε ύψους έως 2,00μ στα wc και χώρους αλλαγής) ύψος στο  4Γ, τα δάπεδα των 
χώρων υγιεινής επιστρώνονται με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. 

-Επιχρίσματα: Τοπικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων λόγω καθαιρέσεων και αποξηλώσεων. 

-Χρωματισμοί: Προετοιμασία , σπατουλάρισμα και χρωματισμοί των νέων διαχωριστικών τοίχων-πετασμάτων 
και του εσωτερικού του κτιρίου. 

- Ξυλεία : Κατασκευή απαιτούμενων ερμαρίων χώρων αλλαγής , ερμαρίων και πάγκου χώρου πλυντηρίου 
(άρθρο 3 αναλυτική περιγραφή των χώρων), κουζίνας και παρασκευής γάλακτος. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση 
των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στον χώρο αλλαγής, wc νηπίων, wc 
προσωπικού και χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων.  

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ , Ι.Π. : 0€ , Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ): 50.000,00€ 
 

          ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2022 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Θεωρήθηκε 

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ- ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ –  
ΦΥΣΙΚΩΣ – ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
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