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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία βρεφικών τμημάτων στον B’
και Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμός του Δήμου Κομοτηνής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του ΠΔ 99/2017.
Για τη δημιουργία αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσας ύπνου βρεφών,
χώρου αλλαγής-λουτρού βρεφών απαιτούνται οι εξής παρεμβατικές εργασίες
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών όπως περιγράφονται στη συνέχεια:
Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Α) Καθαίρεση διαχωριστικών τοίχων και κατασκευή νέων έτσι ώστε να διευρυνθεί
ο χώρος ύπνου βρεφών.
Β) Ανασχεδιασμός του χώρου υγιεινής όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης έτσι
ώστε να είναι πιο λειτουργικός για τα βρέφη. Απαιτούνται περαιτέρω οι ακόλουθες
εργασίες:
- Αποξήλωση επιστρώσεων δαπέδου με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30 εκ
και επενδύσεων τοίχων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30 εκ.
- Δημιουργία παραθύρου για την εποπτεία των βρεφών και τοποθέτηση σταθερού
υαλοστασίων αλουμινίου με την κατάλληλη triplex υάλωση.
- Αποξήλωση ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων.
- Κατασκευή πάγκου αλλαγής βρεφών.
Γ) Νέοι χρωματισμών στο βρεφικό τμήμα.
Δ) Ελαιοχρωματισμοί θυρών στους χώρους υγιεινής του προσωπικού.
Ε) Ανύψωση πριζών σε ύψος 1,50 μ από το δάπεδο στις αίθουσες διαμονής των
βρεφών.
ΣΤ) Ελαιοχρωματισμοί θυρών στο βρεφικό τμήμα.
Ζ) Τοποθέτηση τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) στο χώρο υποδοχής,
στην αίθουσα απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου.
Η) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας LED όπου
απαιτείται.
Θ) Αντικατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων όπου απαιτείται.

Ι) Ανακαίνιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.
Δ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Α) Ανασχεδιασμός του χώρου υγιεινής όπως φαίνεται στα σχέδια έτσι ώστε να
είναι πιο λειτουργικός για τα βρέφη. Απαιτούνται περαιτέρω οι ακόλουθες
εργασίες:
- Καθαίρεση διαχωριστικών τοίχων.
- Αποξήλωση επιστρώσεων δαπέδου με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30 εκ
και επενδύσεων τοίχων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30 εκ.
- Αποξήλωση ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων.
- Κατασκευή πάγκου αλλαγής βρεφών.
Β) Δημιουργία παραθύρου στο χώρο μόνωσης για την εποπτεία των βρεφών και
τοποθέτηση σταθερού υαλοστασίων αλουμινίου με την κατάλληλη triplex υάλωση.
Γ) Διάνοιξη θύρας έτσι ώστε ο πρώην χώρος ύπνου να μετατραπεί σε χώρο
απασχόλησης.
Δ) Νέοι χρωματισμών στο βρεφικό τμήμα.
Ε) Ελαιοχρωματισμοί θυρών στο βρεφικό τμήμα.
ΣΤ) Ανύψωση πριζών σε ύψος 1,50 μ από το δάπεδο στις αίθουσες διαμονής των
βρεφών.
Ζ) Τοποθέτηση τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) στο χώρο υποδοχής,
στην αίθουσα απασχόλησης και στην αίθουσα ύπνου.
Η) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας LED όπου
απαιτείται.
Θ) Αντικατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων όπου απαιτείται.
Ι) Ανακαίνιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι τα νέα υαλοστάσια θα φέρουν υποχρεωτικά ανάλογη σήμανση για
την υάλωσή τους.

Κομοτηνή 11.08.2020

Οι συντάξαντες:

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALIKI
MARIA XENODOCHIDOU
Ημερομηνία: 2020.09.03 09:17:43
EEST

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

