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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα αφορά το έργο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. 
ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017  που περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εργασίες:  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής παραμονή των παιδιών εντός του παιδικού 
σταθμού, ενισχύονται τμήματα της φέρουσας τοιχοποιίας του με μανδύα οπλισμένου 
σκυροδέματος, όπως προέκυψε μετά από τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. 

 Επίσης κατασκευάζεται ένα επιπλέον wc και δυο ντούς προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
απαιτούμενος αριθμός wc και λουτρών σύμφωνα με τη δυναμικότητα του παιδικού 
σταθμού, όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αρ. 3 του πδ 99/2017. 

 Δυναμικότητα:39 παιδιά.  

Απαιτούμενα wc : 1/10 παιδιά (αρ. 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός απαιτούμενων wc: 
39/10=3,9 → 4.  

Απαιτούμενοι νιπτήρες: 1/6 νήπια (αρ. 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός απαιτούμενων 
νιπτήρων:39/6= 6,5→7. 

 Απαιτούμενα λουτρά: 1/25 νήπια (αρ. 3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός απαιτούμενων 
λουτρών 39/25=1,56→2. 

 Οι χώροι πλυντηρίου, ειδών καθαριότητας και γενικής αποθήκης μεταφέρονται στο 
παρακείμενο, εντός του οικοπέδου, κτίριο αποθήκης επιφανείας 45,47τμ. Οι χώροι αυτοί, 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρ. 3 πδ 99/2017, με τη 
μεταφορά τους στο παρακείμενο κτίριο, αποκτούν το απαιτούμενο εμβαδόν και άμεση 
έξοδο χωρίς να εμπλέκονται στον κυρίως χώρο του παιδικού σταθμού. Ε πλυντηρίου= 
9,60τμ>7,00τμ, Ε ακαθάρτων=4,80τμ>3,00τμ, Εγεν αποθ.=15,80τμ>5,00τμ (αρ.3 
πίνακας ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ) 

Τοποθετούνται πλαστικά καλύμματα ακμών των βαθμίδων της εισόδου. (αρ.4 πδ99/2017 

παρ.Β1).  Αντικαθίστανται τα υφιστάμενα παράθυρα με νέα που φέρουν σταθερό τμήμα 



32 
 

μέχρι του ύψους 1,5μ από το δάπεδο και τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα με 

κενά μικρότερα των 12 εκ. (αρ.4 πδ99/2017 παρ.Β4 και Β5), τα σχέδια των οποίων θα 

υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Τέλος περιλαμβάνονται εξωτερικοί χρωματισμοί 

μετά την κατασκευή του μανδύα σκυροδέματος  καθώς και η τοποθέτηση ηλιακού 

θερμοσίφωνα και αντικεραυνικής προστασίας. 

 

 

                                                                                                                               

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 26/06/2019 
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