
1 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΟΥ Δ. ΝΕΣΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017 

Αρ. Μελέτης: 5044/2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055  2017ΣΕ05500005                    

  CPV: 45214100-1 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά το έργο «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δ. 

Νέστου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017» που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες 

στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Νέστου:  

1. Α’ Παιδικός- Βρεφικός  Σταθμός Χρυσούπολης  

- Επισκευή στεγάνωσης και συντήρηση ξύλινης στέγης. 

- Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα. 

- Τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων από ανοξείδωτο κιγκλίδωμα στα παράθυρα μέχρι 

του ύψους 1,50μ από το έδαφος σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 

99/2017. 

- Διαμόρφωση τμήματος βρεφών για να καλύπτονται οι αναλογίες στους χώρους ύπνου και 

απασχόλησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017. 

 

2. Β’ Παιδικός- Βρεφικός  Σταθμός Χρυσούπολης  

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017. 

- Διαμόρφωση χώρου προσωπικού, χώρου μόνωσης και αποθήκης τροφίμων. 

- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- Επισκευή υγρομόνωσης δώματος. 

- Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο. 

 

3. Παιδικός Σταθμός Αγιάσματος 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017. 

- Διαμόρφωση χώρων WC, γενικής αποθήκης, πλυντηρίου – σιδερωτηρίου και ακαθάρτων 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017. 

- Αντικατάσταση παλαιών πλαστικών ταβανιών από ψευδοροφή. 

- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

4. Παιδικός Σταθμός Χρυσοχωρίου 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017. 

- Διαμόρφωση χώρου μόνωσης και αποθήκης τροφίμων σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.  
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- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- Υγρομόνωση δώματος. 

 

5. Παιδικός Σταθμός Ν. Καρυάς 

- Τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων από ανοξείδωτο κιγκλίδωμα στα παράθυρα μέχρι 

του ύψους 1,50μ από το έδαφος σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 

99/2017. 

- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- Διαμόρφωση χώρου μόνωσης, WC νηπίων, αποθήκης τροφίμων, γενικής αποθήκης, χώρου 

πλυντηρίου – σιδερωτηρίου και ακαθάρτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 

99/2017.  

- Υγρομόνωση δώματος. 

Οι εργασίες για κάθε παιδικό σταθμό ομαδοποιούνται σε ομοειδείς εργασίες προκειμένου να 

συνταχθεί ενιαίος προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης 250.000,00€. Οι εργασίες που πρόκειται να 

εκτελεστούν περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες: 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

2. Η/Μ ΕΡΓΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

Χρυσούπολη   02/12/2020 

 
 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Δόμησης  

   

  
Λόβουλου Κυριακή 

  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α΄ 
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