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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των οικοδομικών εργασιών του 
έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ».  

Παρακάτω περιγράφονται οι οικοδομικής φύσης εργασίες που προβλέπεται να 
εκτελεσθούν στο έργο. Στην παρούσα προμελέτη δίνονται οι κατευθύνσεις για τις 
κατασκευαστικές προδιαγραφές του κτηρίου και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου όσον αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τις 
σχετικές εργασίες.  

Ο τρόπος κατασκευής και τα δομικά υλικά του κτηρίου, είναι συμβατικά, που 
ικανοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και είναι 
εύκολα διαθέσιμα. Λόγω του χαρακτήρα του κτηρίου, ως Βρεφονηπιακός Σταθμός, 
τα υλικά έχουν επιλεγεί ώστε να είναι απλά στην κατασκευή και στη συντήρηση, να 
εξασφαλίζουν μεγάλη μηχανική αντοχή στην μελλοντική χρήση, να παρέχουν 
ασφάλεια και να είναι οικολογικά, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της 
σύγχρονης δομικής τεχνολογίας. 
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2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ στην πόλη της Πύλου, επιφάνειας σταθμού 791,40 μ2.  

Ο Βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 2.072,17 μ2, το οποίο 
συνορεύει στη βόρεια πλευρά του με οικόπεδο έκτασης 8.906,39 που φιλοξενεί 
σχολικό συγκρότημα με Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Το οικόπεδο έχει 
πρόσωπο σε οδούς από τρεις πλευρές, ενώ η τέταρτη εφάπτεται στο όμορο 
οικόπεδο του σχολικού συγκροτήματος. 

Το κτήριο διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα με ξεχωριστές εισόδους, καθώς, λόγω της 
κλίσης του εδάφους, ο ένας χώρος προκύπτει ισόγειος στη δυτική πλευρά και 
όροφος στην ανατολική, και αντίστοιχα το χαμηλότερο επίπεδο, υπόγειο στη δυτική 
και ισόγειο στην ανατολική.  

Ισόγειο (Στάθμη -3,40): Βρεφικό Τμήμα, αίθουσες ύπνου νηπίων, βοηθητικοί χώροι, 
συνολικού εμβαδού 288μ2. 

Όροφος (Στάθμη +0,15): Νηπιακό Τμήμα, Τραπεζαρία, Λειτουργίες Διοίκησης και 
Υποστήριξης, συνολικού εμβαδού  540μ2. 

 

2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός προβλέπεται να διαθέτει διακριτό βρεφικό και νηπιακό 
τμήμα. Το βρεφικό τμήμα θα μπορεί να φιλοξενεί 10 βρέφη ηλικίας από 2 μηνών 
έως 18 μηνών και το νηπιακό τμήμα 50 νήπια ηλικίας από 1,5 ετών μέχρι την ηλικία 
εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. Ο Σταθμός μπορεί επίσης να φιλοξενήσει 
νήπια με αναπηρία, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απαραίτητες 
προδιαγραφές.  

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά που θα 
φιλοξενεί για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και θα εξασφαλίζει τα 
ακόλουθα: 

 Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας 
φιλοξενουμένων παιδιών. 

 Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, 
ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.  

 Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των 
παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις 
οικογένειές τους.  

 Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.  

 Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα 
των χώρων της Μονάδας.  
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 Τακτική ιατρική παρακολούθηση.  

Για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης του κτηρίου του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού καταρχήν ελήφθησαν υπ' όψιν τα εξής: 

 Οι ισχύουσες για το οικόπεδο διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 

 Το σχήμα και ανάγλυφο του οικοπέδου. 

 Ο προσανατολισμός 

 Οι δυνατότητες πρόσβασης 

 Η απόφαση 4234/1616/83 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τους 
Παιδικούς σταθμούς (ανήκει στους Παιδικούς Σταθμούς 60 θέσεων) 

 Ειδικές προδιαγραφές και διατάξεις σχετικές με την παραμονή βρεφών και 
νηπίων στο κτήριο 

Ειδικότερα, κάποιες βασικές επιλογές που έγιναν κατά τα πρώτα στάδια της μελέτης 
είναι οι εξής: 

 Ο κεντρικός υπαίθριος χώρος, το αίθριο, ως πυρήνας οργάνωσης των 
λειτουργιών. Η κάτοψη διασπάται με την απότμηση τμημάτων και τη 
δημιουργία εσοχών, προκειμένου να προσφέρει ποικιλία χωρικών 
ποιοτήτων. Στόχος είναι η δημιουργία μικροκλίμακας προσιτής στα παιδιά 
και ποικιλίας χωρικών εμπειριών ούτως ώστε να διευκολύνεται η 
οικειοποίηση του χώρου, η κοινωνικοποίηση των παιδιών και να 
καλλιεργείται το ενδιαφέρον για εξερεύνηση και  παιχνίδι. Επιπλέον, η 
διάρθρωση αυτή του κτιριακού όγκου εξυπηρετεί και τον καλύτερο φωτισμό 
και αερισμό των επιμέρους χώρων. 

 Ο νότιος προσανατολισμός των αιθουσών απασχόλησης νηπίων 

 Η δυνατότητα συνένωσης των αιθουσών απασχόλησης των νηπίων του 
Τομέα Β 

 Η αυτόνομη λειτουργία των μονάδων του βρεφικού τμήματος 

 Η συγκέντρωση των λειτουργιών διοίκησης και υποστήριξης σε μια κοινή 
περιοχή για λόγους ευελιξίας εσωτερικής διαρρύθμισης και εγγύτητάς τους 
με το χώρο υποδοχής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

Στη χαμηλότερη στάθμη του  οικοπέδου (ισόγειο) χωροθετούνται το Βρεφικό 
Τμήμα, αίθουσες ύπνου νηπίων καθώς και οι βοηθητικοί χώροι,. Ο όροφος είναι 
προσβάσιμος μέσω του κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με προσανατολισμό 
νότιο και περιλαμβάνει το Νηπιακό Τμήμα, Τραπεζαρία, τις απαραίτητες διοικητικές 
και υποστηρικτικές λειτουργίες και το χώρο του αιθρίου.  

 

2.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Νηπιακό Τμήμα 

Το Νηπιακό Τμήμα διαθέτει αυτόνομη είσοδο στη δυτική πλευρά του κτηρίου. 
Κατανέμεται σε δύο τομείς, τον Τομέα Α για νήπια 1,5- 3,5 ετών και τον Τομέα Β για 
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3,5- 5,5 ετών. Ο Τομέας Α αποτελείται από μία αίθουσα με χώρο WC/λουτρού, 
προθάλαμο/βεστιάριο και αποθηκευτικό χώρο. Στον Τομέα Β προβλέπονται δύο 
αίθουσες απασχόλησης νηπίων, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης των αιθουσών για κοινή διδασκαλία και 
παιχνίδι ή και για περιπτώσεις ανάγκης συνάθροισης κοινού σε τυχόν εκδηλώσεις 
του Σταθμού. Οι αίθουσες διαθέτουν κοινό χώρο WC/λουτρού, 
προθάλαμο/βεστιάριο και αποθηκευτικό χώρο.  

Οι αίθουσες τοποθετούνται προς το νότο ώστε να έχουν ευνοϊκό προσανατολισμό 
και επίσης έχουν άμεση πρόσβαση στο αίθριο, για την εξασφάλιση της 
διαμπερότητας του ηλιασμού και αερισμού τους.  

 

Χώροι Διοίκησης και Υποστήριξης 

Στον όροφο προβλέπεται η χωροθέτηση  χώρων διοίκησης, υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης του κοινού. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει WC κοινού/προσωπικού 
κατάλληλο για ΑΜΕΑ, χώρο διοίκησης, μόνωση (χώρο όπου παραμένει κάποιο παιδί 
όταν αρρωστήσει ξαφνικά μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του), γραφείο 
προσωπικού, γραφείο πολλαπλών χρήσεων, χώρο προσωπικού και χώρο 
αποδυτηρίων, WC και λουτρού προσωπικού. Το γραφείο διοίκησης, το γραφείο 
πολλαπλών χρήσεων και το WC κοινού που θα έχουν πιο συχνή χρήση από το κοινό 
τοποθετούνται στον όροφο κοντά στο χώρο υποδοχής. Η μόνωση τοποθετείται σε 
άμεση επαφή με το γραφείο διοίκησης και κοντά στο χώρο υποδοχής, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης του παιδιού που φιλοξενεί. Το γραφείο του 
διευθυντή χωρίζεται από το χώρο εισόδου με υαλοπετάσματα, ώστε να υπάρχει 
καλύτερη εποπτεία του χώρου. 

Ο χώρος προσωπικού βρίσκεται στο ισόγειο και σε άμεση επαφή με το χώρο 
αποδυτηρίων/WC/λουτρών προσωπικού, ώστε να βρίσκεται κοντά στους χώρους 
ύπνου των παιδιών. 

 

Τραπεζαρία - Κουζίνα 

Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετήσει 36 νήπια. Έχει άμεση πρόσβαση στην 
κουζίνα και διαθέτει ιδιαίτερο χώρο αποθήκευσης.  

 

Χώροι Ύπνου Νηπίων 

Στο ισόγειο, τοποθετούνται δύο Αίθουσες Ύπνου  νηπίων (μία για κάθε Τομέα) που 
εξυπηρετούν 5 και 6 νήπια αντίστοιχα. Η πρόσβαση στις Αίθουσες ύπνου από το 
Νηπιακό Τμήμα γίνεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου στο χώρο υποδοχής. Οι 
αίθουσες ύπνου νηπίων απομονώνονται από το Βρεφικό Τμήμα που λειτουργεί 
επίσης στον όροφο.  

 

Βρεφικό Τμήμα 

Η  πρόσβαση γίνεται με αυτόνομη είσοδο από τη νότια πλευρά. Το Βρεφικό Τμήμα 
οργανώνεται σε μία μονάδα φιλοξενίας δυναμικότητας 10 βρεφών. Περιλαμβάνει 
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αίθουσα ύπνου (που θα διαθέτει κρεβατάκια για όλα τα βρέφη της μονάδας αλλά 
και χώρο για την απασχόληση των μεγαλύτερων βρεφών), χώρο παρασκευής 
γάλακτος και χώρο αλλαγών/λουτρού. Η υποδιαίρεση της μονάδας στους 
επιμέρους χώρους γίνεται επίσης με τοίχους, που περιλαμβάνουν υαλοπίνακες στο 
ανώτερο τμήμα τους, ώστε να επιτρέπεται η εποπτεία όλων των χώρων από το 
βρεφοκόμο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στο χώρο αλλαγών/λουτρού ή στο χώρο 
παρασκευής γάλατος. 

 

Κατακόρυφες κινήσεις 

Το κτήριο εξυπηρετείται από ένα πυρήνα κατακόρυφης κυκλοφορίας, που 
τοποθετείται στη νότια πλευρά και βρίσκεται σε άμεση επαφή με το χώρο 
υποδοχής.  

Επίσης, για την εξυπηρέτηση της κατακόρυφης κυκλοφορίας στο κτήριο, 
προβλέπεται ανελκυστήρας, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, ο οποίος βρίσκεται 
επίσης σε άμεση επαφή με το χώρο υποδοχής στο ισόγειο. Ο ανελκυστήρας 
ενσωματώνεται σε φρεάτιο διαστάσεων 1,50x2,35μ., που περιβάλλεται από 
τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος.  

 

Υπαίθριοι Χώροι 

Η κύρια αυλή τοποθετείται στη Νότια πλευρά του οικοπέδου και επεκτείνεται στη 
Δυτική πλευρά, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της για το μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα του έτους. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός συνεχούς υπαίθριου χώρου 
για παιχνίδι. Στη νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου και σε επαφή με τις αίθουσες 
απασχόλησης των νηπίων διαμορφώνεται ημιυπαίθριος στεγασμένος χώρος για τη 
δημιουργία σκιασμένου χώρου στάσης και παιχνιδιού. 

Παράλληλα, υπαίθριο και ελεγχόμενο χώρο παιχνιδιού αποτελεί το αίθριο, στο 
κέντρο του κτηρίου. Για το προσωπικό, εκτόνωση σε υπαίθριο χώρο προσφέρεται 
και από τους επιχωμένους εξώστες, με πρόσβαση από τον όροφο. 

 

Βοηθητικοί Χώροι 

Στο ισόγειο χωροθετούνται και βοηθητικές λειτουργίες, που θα περιλαμβάνουν 
πλυντήριο/σιδερωτήριο με χώρο αποθήκευσης ιματισμού, μηχανοστάσιο 
ανελκυστήρα,  χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων, λεβητοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου 
αποθηκευτικοί χώροι καθώς και χώρος WC.  
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών εκσκαφών, διαμορφώσεων και επιχώσεων. 
Ενδεικτικά  προβλέπονται τα παρακάτω είδη εκσκαφών: 

 Εκσκαφές θεμελίων σύμφωνα με τη στατική μελέτη 

 Γενικές εκσκαφές για την μόρφωση των υψομέτρων εφαρμογής του κτηρίου 

 Τυχόν ειδικές εκσκαφές για τη διέλευση στραγγιστηρίων, μηχανολογικών 
σωληνώσεων, βόθρου και λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων Η/Μ 
σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης 

 Κάθε άλλου είδους εκσκαφή γενική ή ειδική, με κάθε είδους μηχανικά μέσα 
ή δια χειρός, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου 

Τα χώματα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές των βάσεων και κριθούν 
κατάλληλα από τον επιβλέποντα θα χρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις βάσης του 
κτηρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 

Προβλέπονται επίσης: 

 Διαμορφώσεις των επιφανειών μετά τις εργασίες της εκσκαφής και 
επίχωσης. 

 Επιχώσεις και συμπυκνώσεις στην περίμετρο των κατασκευών με 
κατάλληλα προϊόντα απαλλαγμένα σκουπιδιών, ξύλων, κλπ υλικών τα 
οποία θα συμπυκνώνονται με δονητικό ή στατικό οδοστρωτήρα κατά 
στρώσεις πάχους καθοριζομένου από την επίβλεψη μέχρι ποσοστού 95%  

 Επιχώσεις με σκύρα λατομείου  

 Επιχώσεις με λεπτόκοκκα αδρανή κατάλληλης διαβάθμισης, εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας 

 Πλήρωση με κηπευτικό χώμα 

 Επιχώσεις και συμπυκνώσεις προσωρινές για την ασφάλεια και στην 
εξυπηρέτηση του έργου 

 
Επιχώσεις θα εκτελεσθούν στις εκσκαφές των θεμελίων, στο πίσω μέρος του 
ισόγειου χώρου καθώς και κάτω από τις βεράντες του ορόφου, με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων. 
 
Εξωτερικά των τοιχωμάτων του Υπογείου η σειρά τοποθέτησης των υλικών 
στεγάνωσης είναι η ακόλουθη:  

 Τσιμεντοειδής επάλειψη  

 Στεγανωτική μεμβράνη 

 Θερμομόνωση 5εκ. 

 Αποστραγγιστική μεμβράνη  

 Γεωύφασμα 300γρ. 

 Σκυρόστρωση (εν ξηρώ) με 3Α 

 Κατάλληλο υλικό εκσκαφών  και τέλος κηπευτικό χώμα  
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Τα πλήρη χαρακτηριστικά των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά 
επίχωσης (προϊόντα εκσκαφής ή θραυστά υλικά λατομείου) καθορίζονται στο 
σχετικό κεφάλαιο  του Τεύχους των  Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών 
Εργασιών.  Όλες οι εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων θα πραγματοποιηθούν με 
βάση τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Τεύχους των  Τεχνικών 
Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργασιών. 

 

3.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Η κατασκευή του φέροντα οργανισμού θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 
και ποιότητα χάλυβα B500C, αποτελείται  δε από πέδιλα και σύστημα εσχάρας 
πεδιλοδοκών και από τοιχώματα πλάτους 30εκ. Οι πλάκες θα είναι συμπαγείς 
πάχους 20εκ και ενισχυμένες με περιμετρικά δοκάρια, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχουν κρέμαση 50εκ.  

Από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 θα κατασκευαστούν δευτερεύοντα μη φέροντα 
στοιχεία της κατασκευής, όπως τα στηθαία, το τοιχίο περίφραξης και οι βάσεις 
στήριξης των κιγκλιδωμάτων.  

Από σκυρόδεμα C10/12 θα κατασκευαστεί η πάχους 10εκ στρώση σκυροδέματος 
καθαριότητας (grosbeton). 

Στην κατηγορία των οπλισμένων σκυροδεμάτων εκτός από την κατασκευή του 
φέροντα οργανισμού και τα στοιχεία της θεμελίωσης περιλαμβάνονται:  
 Τα δρομικά και μπατικά πρέκια, τα οποία κατασκευάζονται πάνω από τα 

ανοίγματα.  
 Τα διαζώματα (σενάζ) σε όλους τους τοίχους από οπτοπλινθοδομές 

(εσωτερικούς και εξωτερικούς).  

 

3.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Τοιχοποιίες πληρώσεως θα εκτελεσθούν, όπου προβλέπουν τα Αρχιτεκτονικά 
σχέδια.  

Eξωτερικοί τοίχοι 

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από δύο δρομικές 
οπτοπλινθοδομές με πλίνθους  διαστάσεων 9/12/19cm με διάκενο 5cm για την 
τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού. 

 

Εσωτερικοί τοίχοι: 

Διακρίνονται σε: 

α) Εσωτερικούς τοίχους τελικού πάχους 10cm, που κατασκευάζονται από πλίνθους 
διαστάσεων 9/12/19cm, δημιουργώντας δρομική πλινθοδομή.  

β) Εσωτερικούς τοίχους τελικού πάχους 15cm, που κατασκευάζονται από πλίνθους 
διαστάσεων 9/12/19cm, δημιουργώντας δρομική πλινθοδομή.  



 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

[Σελίδα 9/16] 
 

γ) Εσωτερικούς τοίχους τελικού πάχους 20cm, που κατασκευάζονται από πλίνθους 
διαστάσεων 9/12/19cm, δημιουργώντας μπατική πλινθοδομή.  

Διαζώματα – σενάζ προβλέπονται στις οπτοπλινθοδομές του κτηρίου ως πρέκια, 
σενάζ και ποδιές παραθύρων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

3.4. ∆ΑΠΕ∆Α 

 
Δάπεδα με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια 

Στην κουζίνα και στους υγρούς χώρους (WC, λουτρά, αποδυτήρια) τοποθετούνται 
κεραμικά  πλακίδια διαστάσεων: 30*30cm, πάχους 9mm  με ελάχιστο συντελεστή 
αντιλισθηρότητας R10/B, σε απόχρωση γκρι ή μπεζ.  

Με τα ίδια πλακίδια επενδύονται και τα δάπεδα στις βεράντες. 

 

Μαρμάρινα Δάπεδα: 

Οι κλίμακες εσωτερικές και εισόδου – εξόδου στο κτήριο θα έχουν πατήματα και 
πλατύσκαλα από πλάκες μαρμάρου χρώματος λευκού πάχους 3 εκ. Ομοίως 
επενδύονται και οι ποδιές και τα κατώφλια όλων των εξωτερικών ανοιγµάτων. 

Όλα τα κατώφλια και οι µαρµαροποδιές καλύπτονται µε επάλειψη ελαιαπωθητικού 
υγρού για την κάλυψη των πόρων και την αποφυγή καθαρισµού µε χρήση 
επικίνδυνων διαβρωτικών χηµικών, τα οποία καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τις 
επιφάνειες. 

Δάπεδο PVC 

Στην τραπεζαρία, καθώς και στους χώρους κίνησης θα πραγματοποιηθεί επίστρωση με 

τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). 

 

Βιομηχανικό Δάπεδο 

Στους βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο, κτλ) το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό 
ελαφρού τύπου. 

 

Χονδρόπλακες Ορθογωνισμένες 

Το δάπεδο στον αύλειο χώρο (αίθριο) θα καλύπτεται από ορθογωνισμένες πλάκες. 

 

3.5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Θα επιχρισθούν όλες οι  εσωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες του 
ισογείου και του ορόφου, εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
Οι  επιφάνειες θα επιχρισθούν με επιχρίσματα από τσιμεντοκονίαμα  πατητό 3 
στρώσεων:  
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 Πρώτη στρώση: Πεταχτή, με υδαρές καθαρό τσιμεντοκονίαμα  
 Δεύτερη στρώση: Λάσπωμα  
 Τρίτη στρώση: Τσιμεντοκονίαμα.  

 
Όλες οι επιχρισμένες επιφάνειες θα είναι κατακόρυφες απολύτως επίπεδες και 
άριστης εμφάνισης. Επίσης οι ελεύθερες στους χώρους  ακμές θα ενισχυθούν με 
γωνιόκρανα ενισχυμένα με πλέγμα εκατέρωθεν. 
 
Οι επιχρισμένες επιφάνειες θα χρωματιστούν με οικολογικά, μη τοξικά ακριλικά 
χρώματα.  
 
Οι υγροί χώροι υγιεινής (WC, λουτρά, κουζίνα) θα επενδυθούν με πλακίδια μέχρι 
ύψος 1,60μ για λόγους υγιεινής και καθαριότητας.  

Με πλακίδια θα επενδυθούν τα τμήματα πάνω από τους πάγκους στους χώρους 
παρασκευής γάλακτος και αλλαγής βρεφών.  

 

3.6. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 

ΞΥΛΙΝΑ  

Τα εξωτερικά κουφώματα του κτηρίου (εκτός των θυρών εισόδου στο κτήριο) είναι 
από ξύλινες διατομές. Αντιστοιχούν σε 3 βασικές κατηγορίες: παράθυρα, 
υαλοστάσια και πόρτες. Το σχέδιο, ο τρόπος ανοίγματος, και γενικά τα γεωμετρικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους εμφανίζονται στα σχέδια.  

Η κατασκευή και η τοποθέτηση των κουφωμάτων θα γίνει αυστηρά σύμφωνα με τις 
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.  

Τα  εξωτερικά ξύλινα κουφώματα με βάση τα σχέδια της Μελέτης θα είναι:  

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο άξονα 

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο άξονα 

 Υαλόθυρες  

 Υαλοστάσια σταθερά 

Όλες οι διατομές θα έχουν, τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση και είδος χώρου, 
υποδοχές για να φέρουν κρύσταλλα, διπλούς θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες.  

Επίσης θα φέρουν όλα τα μικροεξαρτήματα, ελαστικά παρεμβάσματα, βουρτσάκια 
κ.λ.π. ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα και η κανονική και άνετη 
λειτουργία τους.  

Οι υαλοπίνακες είναι διαφανείς διπλοί θερμομονωτικοί πάχους 4+κενό+4χιλ. εκ των 
οποίων ο εξωτερικός είναι τύπου triplex, πλήρως τοποθετημένοι σε πλαίσια 
αλουμινίου, με πηχίσκους και πολυβινυλικό στόκο που καλύπτει πλήρως τις παρειές 
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των υαλοπινάκων ή με πλαστικοελαστικά παρεμβάσματα. Οι υαλοπίνακες των 
ανοιγμάτων του αιθρίου είναι ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. 

Οι εσωτερικές θύρες, καθώς επίσης και οι θύρες εισόδου, είναι ξύλινες 
ταμπλαδωτές, με πλάτος κάσας ανάλογα με το πάχος του τοίχου. 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Στο εσωτερικό, τοποθετείται σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο, στα 
σημεία όπου προβλέπονται εσωτερικά ανοίγματα (π.χ. Γραφείο Διοίκησης). Ο 

σκελετός διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ώστε να τοποθετηθούν υαλοπίνακες ασφαλείας 
SECURIT πάχους 10 mm. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  

Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικας από ανθεκτικό πλαστικό κυψελωτής 
διατομής προβλέπεται ως διαχωριστικό στον Τομέα Β Νηπίων. 

 

ΣΙΔΗΡΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

Μεταλλικές θύρες τυποποιημένες ή πυρασφαλείας (κατάλληλου δείκτη 
πυραντίστασης) ανοιγόμενες μονόφυλλες ή δίφυλλες προβλέπονται στους χώρους 
του κτηρίου σύμφωνα με τη μελέτη και τις απαιτήσεις πυροπροστασίας.  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Χειρολαβές και πλακέτες για εσωτερικές πόρτες και πόρτες χώρων υγιεινής, 
κλειδαριές ξύλινων θυρών και θυρών W.C., μηχανισμοί επαναφοράς 
ηλεκτροκίνητοι, μηχανισμοί ανοίγματος φεγγιτών, προβλέπονται στα κουφώματα 
των κτηρίων όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 

 

 

3.7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Όσον αφορά τις μεταλλικές κατασκευές του κτηρίου εκτός των κουφωμάτων, 
προβλέπονται οι ακόλουθες: 

 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα στους εξώστες και το κλιμακοστάσιο. 

 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος προβλέπεται στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο. 

 

 

3.8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Όσον αφορά τους χρωματισμούς, προβλέπονται τα παρακάτω: 



 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

[Σελίδα 12/16] 
 

 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα. Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίζονται με ψυχροπλαστικά 
χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα και τα 
κονιάματα.  

 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
σε δύο στρώσεις, σε επιφάνειες επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων αφού 
προηγηθεί κατάλληλο σπατουλάρισμα. Στόκος σπατουλαρίσματος με 
λινέλαιο (όχι κόλλα). 

 Χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων 
δειγματολογίων και υλικά αναγνωρισμένων για την ποιότητα τους 
εργοστασίων.  

 Τα κουφώματα αλουμινίου (εσωτερικά & εξωτερικά) έχουν χρώμα 
ηλεκτροστατικής βαφής RAL κωδικού επιλογής της Υπηρεσίας.  

 Οι μεταλλικές επιφάνειες βάφονται με ντουκόχρωμα απόχρωσης RAL 
κωδικού επιλογής της Υπηρεσίας.  

 Οι ξύλινες επιφάνειες έχουν μια αρχική στρώση βερνικιού συντήρησης και 
δύο τελικές στρώσεις με βερνίκι συνθετικών ρητινών νερού. 

 

 Όλα τα παραπάνω χρώματα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν 
την αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 
3.9. ΣΤΕΓΗ 

Ο φέρων οργανισμός της στέγης κατασκευάζεται από ξύλινες δοκούς και η 
επικάλυψη γίνεται από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 

 

3.10. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Τα κατακόρυφα στοιχεία σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού (τοιχεία) 
καλύπτονται εξωτερικά με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30 mm και 
50 mm. Τα οριζόντια φέροντα στοιχεία (πλάκες) καλύπτονται με πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70 mm.  

Η εξωτερική τοιχοποιϊα μονώνεται επίσης από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 
mm μεταξύ των δρομικών στρώσεων. Η εσωτερική τοιχοποιϊα του λεβητοστασίου 
μονώνεται από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30 mm. Οι τοίχοι που 
περιβάλλουν τους χώρους ύπνου και παιχνιδιού βρεφών και νηπίων, έχουν 
ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου υποδιαιρείται σε τµήµατα µε διακεκριµένες 
λειτουργίες, όπως φαίνεται και στα σχέδια. Ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου 
οργανώνεται σε αναλογία µε τους κλειστούς χώρους του Σταθµού και  προσφέρεται  
για  δραστηριότητες, όπως οµαδικό παιχνίδι, γυμναστική, εκδηλώσεις και 
κηπουρική. Οι διαμορφώσεις αυτές παρέχουν έναν συνεχή χώρο παιχνιδιού με 
διαφορετικού χαρακτήρα υποενότητες, που μπορούν να λειτουργούν υπό 
διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Οι λειτουργίες του παιχνιδιού είναι πυκνά 
οργανωμένες στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, λόγω του ευνοϊκού 
προσανατολισμού και της δυνατότητας ευκολότερης εποπτείας των παιδιών κατά 
τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

 
4.1. ∆ΑΠΕ∆Α  ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Γενικά,  γίνεται  αξιολόγηση  της  χρήσης  των  υλικών  σε  σχέση  µε  
ανακλαστικότητα, απορροφητικότητα, υδατοπερατότητα και βιοκλιματική 
συμπεριφορά. 

 Στο νοτιοδυτικό τμήμα της κύριας αυλής, διαμορφώνεται χώρος παιδικής 
χαράς με κούνιες, τραμπάλες, μύλο και μονάδα αναρρίχησης. Στο  δάπεδο  
της  παιδικής  χαράς  νηπίων  γίνεται  επίστρωση  µε  χυτό υλικό από 
κόκκους ελαστικού. Με το ίδιο υλικό διαστρώνεται και ο χώρος παιχνιδιού 
των βρεφών. 

 Μπροστά από τις εισόδους στον προαύλιο χώρο, καθώς και στον υπαίθριο 
χώρο διαλείμματος του προσωπικού, διαμορφώνονται τμήματα με 
αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 

 Στον ευρύτερο αύλειο χώρο προβλέπεται η διάστρωση με χαλίκι  

Επίσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η κατασκευή αναβαθμών 
(κερκίδων), κλίμακας και βαθμιδωτών παρτεριών φύτευσης από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Για τα κηπευτικά κράσπεδα οριοθέτησης του λαχανόκηπου, και 
της φύτευσης, προβλέπεται η χρήση σκυροδέματος C10/12. 

 
4.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Η παιδική χαρά θα περιλαμβάνει: 

 Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου 

 Μονάδα μύλου 

 Μονάδα σκάλα- τσουλήθρα 

 Δύο ξύλινες τραμπάλες- παπάκι  

 Δύο ξύλινες κούνιες 2 θέσεων νηπίων  
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4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην παιδική χαρά των νηπίων προβλέπεται στέγαστρο για την προστασία από τον 
ήλιο. Το στέγαστρο κατασκευάζεται από ξύλινες δοκούς με μεταλλικούς 
συνδέσμους. Κοντά στους χώρους παιχνιδιού νηπίων και βρεφών προβλέπεται η 
εγκατάσταση δύο ξύλινων εξάπλευρων  περιπτέρων ίδιας λογικής κατασκευής με το 
στέγαστρο. 

Σε  επιλεγμένες  θέσεις  του αύλειου χώρου θα τοποθετηθούν 10 παγκάκια με 
μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επιφάνεια καθίσματος και δέκα (10) ξύλινοι 
στρογγυλοί επίστηλοι κάδοι απορριμμάτων. 

 
4.4. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Η επιλογή των φυτικών ειδών και ο τρόπος εγκατάστασής τους εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως : 

 Τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής 

 Τις ανάγκες των φυτών σε νερό άρδευσης 

 Την αντοχή των φυτών σε φυτονόσους 

 Τις ανάγκες και την προσαρµογή των φυτών µετά την πλήρη ανάπτυξή τους  

 Τα δέντρα και οι θάµνοι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δεκτικά στο 
κατάλληλο κατά περίπτωση κλάδεµα. 

 Την εποχή και τη διάρκεια άνθισης του κάθε φυτού σε συνδυασµό µε το 
χρώµα 

Βασικό στοιχείο για τη σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη οποιουδήποτε φυτικού 
είδους αποτελεί η ποιότητα του εδαφικού υποστρώματος. Ειδικότερα όταν 
πρόκειται για φυτεύσεις σε δύσκολες συνθήκες, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή . 

Το εδαφικό υπόστρωµα θα αποτελείται από χώµα που θα προέρχεται από 
καλλιεργούμενο αγρό και θα εµπλουτιστεί κατάλληλα. 

Το φυτικό υλικό (δένδρα, θάµνοι και αναρριχώµενοι θάµνοι) που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο θα προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 1564/85. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εµφάνισης, 
υγιή απαλλαγµένα φυτοπαθολογικών όζων και εντοµολογικών προσβολών. Επίσης 
πρέπει να έχουν πλούσιο και καλά διαµορφωµένο ριζικό σύστηµα, ανάλογα µε το 
είδος του φυτού, να είναι εύρωστα. 

Ο υπαίθριος χώρος σε μεγάλο τμήμα του προβλέπεται φυτεμένος και σε αυτές τις 
περιπτώσεις τοποθετείται κηπευτικό χώμα ως ανώτερη στρώση.  

Στο χώρο θα δημιουργηθούν παρτέρια και ελεύθεροι χώροι φύτευσης. 

Προβλέπεται η φύτευση: 

 φυλλοβόλων δέντρων στη νότια πλευρά της κύριας αυλής, που θα 
προσφέρουν ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες  
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 αειθαλών δέντρων στη βόρεια πλευρά της αυλής για την προστασία από 
τους ανέμους 

 δέντρων με πλούσιο φύλλωμα για σκίαση στους χώρους εισόδου (ισόγειο 
και Α΄στάθμη). 

Στα βαθμιδωτά παρτέρια που δημιουργούνται μεταξύ των δύο επιπέδων της αυλής 
θα προβλεφθούν συνθέσεις από  αρωματικά φυτά.  

Θα υπάρχουν και μικρότερα παρτέρια στα οποία θα προβλεφθούν θάµνοι κυρίως, 
ποώδη πολυετή, καθώς και ετήσια ανθοφόρα φυτά.  

Στο χώρο δίπλα στην παιδική χαρά προβλέπεται λαχανόκηπος ο οποίος θα 
ανανεώνεται κάθε χρόνο µε διάφορα κηπευτικά µε εκπαιδευτικό σκοπό για τα 
παιδιά.  

Όλες οι θέσεις της φύτευσης θα αποτυπώνονται λεπτοµερώς στο σχετικό σχέδιο 
φύτευσης που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 
πριν την εφαρμογή του. 

Η υπηρεσία θα υποδείξει τα είδη και τα χαρακτηριστικά των φυτών που θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην φυτοτεχνική μελέτη του αναδόχου. 

 

 

 

 


