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Ιστορικό
Το κτίριο έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 43/2002 οικοδομική άδεια “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ” με χρήση Δημαρχείου σε εκτός σχεδίου έκταση, με
έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 757/Δ/2001)1. Οι εργασίες ανέγερσης
ολοκληρώθηκαν το 2006.
Μετά την έναρξη ισχύος του ν.3852/2010 και τη συνένωση του Δ. Ακρωτηρίου με το Δ.
Χανίων, στο μεγαλύτερο τμήμα του χώρου του Δημαρχείου στεγάστηκαν προσωρινά τα
γραφεία της ΔΕΥΑΧ. Επίσης εδώ στεγάζονται και τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας
Ακρωτηρίου.
Ήδη από την κατασκευή του κτιρίου έγιναν υπερβάσεις που έχουν ρυθμιστεί με την υπ’
αρ. 2284411 δήλωση του ν.4178/2013 (συνημμένη στο παράρτημα) και αφορούν
συγκεκριμένα:
1.
Αυθαίρετη επέκταση υπάρχοντος υπογείου εμβαδού 196,42τμ εκτός του
υφιστάμενου περιγράμματος του ισογείου που έχει ενοποιηθεί με το υπάρχον υπόγειο.
2.
Αυθαίρετη προσθήκη ημιυπαιθρίου εμβαδού 25,44τ.μ στη νότια πλευρά του
κτιρίου.
3.
Δεν πραγματοποιήθηκε το απαιτούμενο μπάζωμα του υπάρχοντος υπογείου στη
βόρεια όψη του κτιρίου με αποτέλεσμα να έχουμε υπέρβαση ύψους σε σχέση με την
Ο.Α. και επιπλέον κουφώματα
4.
Διαφορετικές διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
5.
Μερικές τροποποιήσεις στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
Το 2013 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων (απόφαση 1030/2013) νέα
χρήση βρεφονηπιακού σταθμού.
Με το ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/2017 έγινε τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου ως
προς τη χρήση από Δημοτικό Κατάστημα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό και Χώρο
Δημοτικών Υπηρεσιών. (συνημμένο στο παράρτημα μαζί με το σχετικό τοπογραφικό
διάγραμμα)
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Η αρχιτεκτονική μελέτη του κτηρίου είχε γίνει με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής.
Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από
έξι στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα που διαχωρίζονται με αντισεισμικούς
αρμούς.
Οι τοιχοποιίες είναι κατά κύριο λόγο οπτοπλινθοδομές ενώ υπάρχουν και χωρίσματα με
γυψοσανίδες. Σε μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει γίνει εξωτερικά επένδυση με κεραμικά
πλακίδια και μόνωση ενώ στους υπόλοιπους τοίχους έχει εφαρμοστεί επίχρισμα. Με
δεδομένο ότι από την μελέτη του κτηρίου προβλεπόταν η τοποθέτηση επένδυσης με
μόνωση σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους, πιθανολογείται ότι οι τοιχοποιίες στις
1

Τα σχέδια και τεύχη της οικοδομικής άδειας είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία και θα διατεθούν στον ανάδοχο.
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οποίες εν τέλει αυτή δεν τοποθετήθηκε δεν διαθέτουν ούτε εσωτερική μόνωση. Τα
εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμίνια με διπλούς υαλοπίνακες. Τα εσωτερικά
κουφώματα (θύρες) είναι ξύλινα ταμπλαδωτά βαμμένα με ελαιοχρώματα. Υπάρχουν
επίσης εσωτερικές θύρες αλουμινίου με υαλοπίνακες.
Τα δάπεδα στους ορόφους είναι παντού μαρμάρινα.
Στο δώμα υπάρχει υγρομόνωση και θερμομόνωση και τελική επίστρωση με χαλίκι.
Το υπόγειο στη στάθμη -2,85μ καθώς και οι υπόγειοι χώροι στη νότια πλευρά της
στάθμης 0,00μ. δεν έχουν εσωτερικά επιχρίσματα ούτε δάπεδα.
Το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου έχει παραμείνει χωρίς χρήση την τελευταία πενταετία.
Η κατάσταση του κτηρίου μπορεί να χαρακτηριστεί καλή με κύρια προβλήματα α. της
εισροής υδάτων σε διάφορα σημεία πιθανότατα από τους αντισεισμικούς αρμούς και τις
οπές διέλευσης καλωδίων και σωληνώσεων και β. της υγρασίας που έχει οδηγήσει σε
σποραδικές αποκολλήσεις επιχρισμάτων και βλάβες σε χρωματισμούς.
Ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου έχει παραμείνει αδιαμόρφωτος εκτός από την
‘’πλατεία’’ της κύριας εσόδου η οποία είναι πλακοστρωμένη.
Γενική περιγραφή επεμβάσεων
Το κτήριο θα χωριστεί σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα με διαφορετική χρήση.
Σε ένα τμήμα του κτηρίου θα δημιουργηθεί βρεφονηπιακός σταθμός (ΒΝΣ) που
αναπτύσσεται σε δύο στάθμες με τμήμα υπογείου. Ειδικότερα ο Βρεφονηπιακός
Σταθμός θα καταλάβει το βόρειο τμήμα του κτηρίου και θα περιλαμβάνει ένα νηπιακό
τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων και δύο βρεφικά τμήματα δυναμικότητας 12 βρεφών
έκαστο. O σχεδιασμό και η κατασκευή του ΒΝΣ γίνεται με τις προδιαγραφές του ΠΔ
99/2017.
Το υπόλοιπο κτήριο θα εξυπηρετεί δημοτικές υπηρεσίες. Θα αναπτύσσεται σε δύο
στάθμες με υπόγειο.
Στο παράρτημα παρατίθενται σκαριφήματα ανά στάθμη όπου φαίνεται το τμήμα που
καταλαμβάνει η κάθε χρήση.
Με τον σχεδιασμό επιδιώκεται:
α. η τήρηση των προδιαγραφών που αφορούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς στο
τμήμα του κτηρίου που προορίζεται για το σκοπό αυτό.
β. η εξασφάλιση της λειτουργικότητας, προσβασιμότητας και πυρασφάλειας στο τμήμα
που απομένει και προορίζεται για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.
γ. η διατήρηση και αξιοποίηση των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του κτηρίου και για
τη νέα χρήση. Έτσι, για παράδειγμα, έχει επιδιωχθεί να διατηρηθεί η δυνατότητα του
διαμπερούς φωτισμού και αερισμού των χώρων από βορρά και νότο.
δ. Η χρήση κατά το δυνατόν φυσικών υλικών και η αποφυγή των συνθετικών στους
χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού για την επίτευξη ενός υγιεινού περιβάλλοντος.
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Οι εργασίες περιγράφονται παρακάτω χωριστά για τις δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους
χρήσεις και αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. Κατάλογος των σχεδίων
της μελέτης παρατίθεται στο παράρτημα
Περιγραφή επεμβάσεων βρεφονηπιακού σταθμού (ΒΝΣ)
Υπόγειο
Μικρό τμήμα μόνον του υπογείου θα παραμείνει για χρήση από το βρεφονηπιακό
σταθμό και ειδικότερα το τμήμα που περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, τον ανελκυστήρα
και το μηχανοστάσιο. Για το διαχωρισμό από το υπόλοιπο υπόγειο θα κατασκευαστεί
τοίχος από ytong όπου θα παραμείνει θύρα εξόδου για λόγους πυρασφάλειας (ΝΣΠ4).
Η θύρα θα ανοίγει μόνον από την πλευρά του ΒΝΣ με μπάρα πανικού. Ο χώρος αυτός
θα στρωθεί με βιομηχανικό δάπεδο. Θα σφραγιστούν και θα μονωθούν, όπου
απαιτείται, με επιμέλεια όλες οι οπές που υπάρχουν σε τοίχους λόγω διέλευσης
σωληνώσεων. Ο χώρος του μηχανοστασίου θα επεκταθεί και θα τοποθετηθεί θύρα
πυρασφάλειας δίφυλλη αυτοκλειόμενη με δείκτη πυραντίστασης 120’.
Ισόγειο
Στο ισόγειο χωροθετούνται:
α. η υποδοχή - διοίκηση
β. οι χώροι των δύο βρεφικών τμημάτων και
γ. οι βοηθητικές υπηρεσίες
Αναλυτικά:
Η είσοδος στον ΒΝΣ γίνεται από την κεντρική είσοδο του κτηρίου σε έναν μεγάλο χώρο
υποδοχής που περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα. Αυτός ο χώρος
μπορεί να χρησιμοποιείται και για προαυλισμό και παιχνίδι τις βροχερές ημέρες με
δεδομένες τις διαστάσεις του αλλά και τον άπλετο φωτισμό και αερισμό που διαθέτει.
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο έχε,ι πέραν των στηθαίων, ξύλινα κιγκλιδώματα και πόρτες
τα οποία παραμένουν για την ασφάλεια των παιδιών.
Στην ανατολική πτέρυγα δημιουργούνται οι χώροι διημέρευσης των βρεφών: δύο
αίθουσες ύπνου, δύο αίθουσες απασχόλησης και χώρος υγιεινής – αλλαγών – λουτρού
βρεφών. Οι χώροι απασχόλησης χρησιμοποιούνται και για το φαγητό των παιδιών.
Καθαιρούνται όλα τα υφιστάμενα χωρίσματα από γυψοσανίδα και κατασκευάζονται νέες
τοιχοποιίες από ytong.
Σε όλες τις αίθουσες των βρεφών κατασκευάζονται ανοίγματα (παράθυρα) προς τον
κεντρικό διάδρομο ώστε να υπάρχει εποπτεία μέσα στις αίθουσες αλλά και να
εξασφαλίζεται ο φωτισμός του διαδρόμου. Τα παράθυρα αυτά είναι ανοιγόμενα
(συρόμενα επάλληλα) ώστε να εξασφαλίζεται και διαμπερής αερισμός όλων των
χώρων.
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Τα υαλοστάσια της νότιας όψης θα καλυφθούν εσωτερικά και εξωτερικά σε ύψος μέχρι
την πρώτη οριζόντια διατομή αλουμινίου για λόγους ασφαλείας.
Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φύλλο από μελαμίνη σε διάφορους χρωματισμούς που θα
στερεωθεί με βίδες στις μεταλλικές κολώνες στήριξης των κουφωμάτων και στις
διατομές αλουμινίου. Με μελαμίνη θα καλυφθεί και το κενό που θα δημιουργηθεί με το
υαλοστάσιο. Η μελαμίνη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μηδενικής ή χαμηλής
ποσότητας σε φορμαλδεϋδη.
Εξωτερικά θα κατασκευαστεί τοίχος από ytong πάχους 7,5-10 εκ. Στη στέψη του τοίχου
θα τοποθετηθεί μαρμαροποδιά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη στεγάνωση στη
διεπαφή της μαρμαροποδιάς με το αλουμίνιο του υαλοστασίου που θα επιτευχθεί με
σφράγιση με σιλικόνη και τοποθέτηση γωνιακού προφίλ αλουμινίου. Με παρόμοιο
τρόπο θα εξασφαλιστεί και η στεγανοποίηση των κατακόρυφων αρμών . Ο τοίχος αυτός
θα επιχριστεί με τα ειδικά κονιάματα για τοίχους ytong και θα βαφτεί.
Το υπόλοιπο υαλοστάσιο της νότιας πλευράς θα επενδυθεί με αντιθραυστική μεμβράνη
ασφαλείας.
Από αυτή την πλευρά δημιουργείται και μία έξοδος προς την αυλή για λόγους
πυροπροστασίας.
Η είσοδος στο χώρο υγιεινής των βρεφών αλλάζει και γίνεται από τον διάδρομο της
πτέρυγας ώστε να είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη η πρόσβαση. Στο χώρο υπάρχει
θέση για τοποθέτηση πάγκου αλλαγής βρεφών που έχει ενσωματωμένη σκαλίτσα ώστε
να μπορούν τα βρέφη να ανεβαίνουν υποβοηθούμενα στον πάγκο, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα μικρότερα που θα φιλοξενούνται στο σταθμό θα είναι ήδη 18μηνών.
Επίσης εδώ χωροθετείται το γραφείο της διεύθυνσης που έχει άμεση πρόσβαση και
οπτική επαφή με την κεντρική είσοδο - έξοδο της πτέρυγας. Δίπλα σε αυτό έχει
χωροθετηθεί το γραφείο πολλαπλών χρήσεων – μόνωσης προς το οποίο επίσης
υπάρχει οπτική επαφή από το γραφείο διεύθυνσης
Στη δυτική πτέρυγα υπάρχει κεντρικός διάδρομος από τον οποίο γίνεται η είσοδος στις
βοηθητικές χρήσεις. Σε αυτό το διάδρομο σφραγίζονται οι τρεις φεγγίτες που υπάρχουν
στη νότια πλευρά.
Η κουζίνα εξυπηρετεί ολόκληρο στον σταθμό. Δημιουργείται διακριτή γωνιά για την
παρασκευή του γάλακτος που διαθέτει νεροχύτη, ψυγείο και ηλεκτρικά μάτια. Ο
υφιστάμενος φεγγίτης διανοίγεται και μετατρέπεται σε παράθυρο ώστε να εξυπηρετεί τις
ανάγκες σε φωτισμό και αερισμό. Η κουζίνα διαθέτει δύο εισόδους: από την αίθουσα
υποδοχής ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του φαγητού προς τα παιδιά και στους
δύο ορόφους και από τον κεντρικό διάδρομο των βοηθητικών χρήσεων.
Από αυτή την πλευρά υπάρχει άμεση πρόσβαση προς την αποθήκη της κουζίνας και
την έξοδο προς την βόρεια πλευρά οπότε διευκολύνεται η παράδοση των προμηθειών
6

και η απομάκρυνση των απορριμάτων χωρίς να γίνεται διέλευση μέσα από τους
χώρους του σταθμού.
Η αποθήκη της κουζίνας έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό και είναι αρκετά ευρύχωρη
ώστε να υποδεχτεί ράφια καθώς και ψυγεία και καταψύκτες.
Οι χώροι υγιεινής του προσωπικού περιλαμβάνουν 2 wc και wc για άτομα με αναπηρία
που έχει εύκολη άμεση πρόσβαση από τον διάδρομο. Στο παράθυρο που υπάρχει σε
αυτό το χώρο αλλάζει ο υαλοπίνακας για να τοποθετηθεί αμμοβολισμένος.
Στη συνέχεια χωροθετείται ο χώρος του πλυντηρίου και η γενική αποθήκη του σταθμού.

Όροφος
Στον όροφο δημιουργείται η μονάδα των νηπίων με μία μεγάλη αίθουσα απασχόλησης
και αίθουσα ύπνου. Ο χώρος απασχόλησης χρησιμοποιείται και για το φαγητό των
παιδιών.
Στις νότιες τζαμαρίες γίνεται επέμβαση αντίστοιχη αυτής του ισογείου. Ανοίγουν επίσης
δύο υαλόθυρες προς τον εξωτερικό χώρο της αυλής η μία εκ των οποίων (η δυτική)
προκύπτει από τις απαιτήσεις πυρασφάλειας..
Οι χώροι υγιεινής των νηπίων και του προσωπικού παραμένουν εκεί που βρίσκονται με
την προσθήκη μόνον ενός ντουζ για τα νήπια.
Δημιουργείται επίσης ένας χώρος προσωπικού.
Και σε αυτή τη στάθμη ο χώρος μπροστά από το κλιμακοστάσιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον προαυλισμό των παιδιών.
Τα καθαρά εμβαδά των χώρων και η στάθμη όπου χωροθετούνται αποτυπώνονται
αναλυτικά στο παρακάτω κτηριολογικό πρόγραμμα:
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ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΙΘΑΡΙΟΥ

ΧΩΡΟΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΠΔ
99/2017) μ2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ μ2

ΣΤΑΘΜΗ

Α. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Είσοδος- Αναμονή

12,00

27,15

Ισόγειο

2. Γραφείο Διεύθυνσης

7,00

9,60

Ισόγειο

3. Γραφείο πολλαπλών χρήσεων / Mόνωση

9,00

9,00

Ισόγειο

4. Χώρος προσωπικού

7,00

7,14

Όροφος

5. WC/DS προσωπ.– κοινού

6,00

18,10

Ισόγειο

6. WC προσωπικού

6,00

7,24

Όροφος

1. Αίθουσα Ύπνου Βρεφών 1

2,50 * 12 =30

30,02

Ισόγειο

2. Αίθουσα Ύπνου Βρεφών 2

2,50 * 12 =30

35,2

Ισόγειο

3. Αίθουσα Απασχόλησης βρεφών

1,20 * 12 =14.40

18,45

Ισόγειο

4. Αίθουσα Απασχόλησης βρεφών

1,20 * 12 =14.40

18,4

Ισόγειο

5. Χώρος Αλλαγών-Λουτρού

(24/6) * 2,50 = 10

10,47

Ισόγειο

2 * 25 =50

74,65

Όροφος

50/4 =13 θέσεις *
1,70=22,10

22,95

Όροφος

12,00

12,43

Όροφος

1. Κουζίνα – χώρος παρασκευής γάλακτος

8,00

19,80

Ισόγειο

2. Αποθήκη Τροφίμων

3,00

10,12

Ισόγειο

3. Πλυντήριο (σιδερ/τήριο)

7,00

13,30

Ισόγειο

4. Ακάθαρτα & είδη καθαριότ.

3,00

5. Γενική αποθήκη

5,00

21,10

Ισόγειο

Κυκλοφορία (διάδρομοι, κλιμακοστάσιο,
ανελκυστήρας)

----------

129,2

Ισόγειο και
όροφος

Υπόγειο

----------

63,4

Β1. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ

Β2. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ
1. Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων
2. Αίθουσα Υπνου Νηπίων
3. Χώρος WC /Λουτρού νηπίων
Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνολο

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ισόγειο

557,72

Περιβάλλων χώρος βρεφών

3,45 * 24 = 84

120

Περιβάλλων χώρος νηπίων

4,5 * 25 = 112,50

119,6
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Περιβάλλων χώρος ΒΝΣ
Κεντρικές αρχές για τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων και την επιλογή των υλικών
είναι:
1. η απλότητα και λιτότητα στο σχεδιασμό ώστε να υπάρχει ασφάλεια και ευελιξία κατά
τη χρήση.
2. η επιλογή υλικών κατά το δυνατόν φυσικών ώστε τα παιδιά να μην έρχονται διαρκώς
σε επαφή με συνθετικά υλικά
3. η εξασφάλιση του μεγαλύτερου ποσοστού πρασίνου.
Η αυλή για τα βρέφη διαμορφώνεται στην κεντρική ‘’πλατεία’’ από την οποία γίνεται η
είσοδος στο κτήριο. Έτσι τμήμα αυτού του χώρου σε επαφή με τη νότια πλευρά του
χώρου των βρεφών, θα περιφραχθεί με ξύλινη περίφραξη ύψους 1,20μ. και θα
τοποθετηθεί ξύλινη πόρτα εισόδου. Η ‘’πλατεία’’ είναι σήμερα πλακοστρωμένη με
βοτσαλόπλακες και μάρμαρα, υλικά τα οποία δεν είναι κατάλληλα για το παιχνίδι των
παιδιών. Επίσης εδώ είναι πολύ έντονο το φαινόμενο της θάμβωσης λόγω των
ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμων υλικών στα δάπεδα και τις επενδύσεις των τοίχων.
Το δάπεδο θα καλυφθεί με νέο ξύλινο πάτωμα (deck) από τάβλες θερμικά
τροποποιημένης ξυλείας. Το υλικό αυτό είναι συμπαγές ξύλο, χωρίς πρόσθετα
συνθετικά υλικά (κόλλες κλπ) το οποίο, με την ειδική κατεργασία σε ψηλές
θερμοκρασίες που υποβάλλεται, αποκτά εξαιρετικές ιδιότητες ανθεκτικότητας για την
εφαρμογή του σε εξωτερικούς χώρους. Θα επιλεγεί ολοκληρωμένο σύστημα και θα
εφαρμοστεί αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί ώστε να μπορεί η απορροή των ομβρίων να γίνεται ανεμπόδιστα στο επίπεδο της
υφιστάμενης πλακόστρωσης προς τα λούκια που υπάρχουν.
Θα κατασκευαστούν βρύσες για την εξυπηρέτηση των παιδιών και θα τοποθετηθούν
κρουνοί για πότισμα - καθαριότητα.
Κατά μήκος της περίφραξης θα τοποθετηθούν ζαρντινιέρες από συνθετική ξυλεία (wpc)
στις οποίες θα φυτευθούν μικρά δένδρα και θάμνοι.
Τέλος για την βελτίωση του περιβάλλοντος της αυλής και την αύξηση του πρασίνου θα
κατασκευαστεί ζαρντινιέρα σε τέσσερα επίπεδα στην σκάλα ανόδου. Η ζαρντινιέρα θα
κατασκευαστεί από εμφανές σκυρόδεμα χωρίς να καθαιρεθούν τα υφιστάμενα
σκαλοπάτια.
Η σκίαση της αυλής των βρεφών θα επιτευχθεί με πάνινες τέντες με μπράτσα που θα
τοποθετηθούν κατά μήκος της νότιας όψης (δεν είναι μέρος της εργολαβίας). Με τον
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται και σκίαση των αιθουσών τους θερινούς μήνες.
Η αυλή για τα νήπια διαμορφώνεται στη νότια πλευρά του χώρου απασχόλησής τους.
Κατά μήκος της δυτικής πλευράς κατασκευάζεται τοίχος από αργολιθοδομή. Η
περίφραξη του χώρου προς το νότο θα είναι ξύλινη ύψους 1,20μ και θα τοποθετηθεί
ξύλινη πόρτα.
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Θα γίνει επίχωση για την επίτευξη των τελικών υψομέτρων αφού προηγηθεί η μόνωση
των τοιχείων του υπογείου.
Τμήμα του χώρου καλύπτεται με πάτωμα (deck) από τάβλες τροποποιημένης ξυλείας
όπως και στην αυλή των βρεφών. Το πάτωμα τοποθετείται πάνω σε βάση από
σκυρόδεμα πάχους 15εκ. σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος.
Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται τρεις κερκίδες – καθιστικό από εμφανές σκυρόδεμα.
Κατά μήκος του δυτικού τοίχου δημιουργείται παρτέρι όπου φυτεύονται μικρά δένδρα
και θάμνοι. Στον υπόλοιπο χώρο εγκαθίσταται χλοοτάπητας.
Θα κατασκευαστούν βρύσες για την εξυπηρέτηση των παιδιών και θα τοποθετηθεί
κρουνός για πότισμα - καθαριότητα.
Στο χώρο, που είναι περίκλειστος από τρεις πλευρές από το κτήριο, δημιουργούνται
σκιερά σημεία για παραμονή τους θερινούς μήνες. Ωστόσο για λόγους σκίασης των
αιθουσών απασχόλησης και ύπνου προτείνεται η τοποθέτηση πάνινων τεντών στο
νότιο υαλοστάσιο που δεν περιλαμβάνεται στις εργασίες της παρούσας εργολαβίας.
Στη βόρεια πλευρά του κτηρίου γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξυπηρετεί τη
δευτερεύουσα είσοδο του ΒΝΣ, να δημιουργεί αύλειο χώρο για την ανάπαυση του
προσωπικού και έναν χώρο πρασίνου ο οποίος θα μπορεί να είναι επισκέψιμος και από
τα παιδιά.
Κατά μήκος του βόρειου ορίου κατασκευάζεται τοίχος από αργολιθοδομή
μεταβαλλόμενου ύψους.
Στη βόρεια πλευρά του κτηρίου κατασκευάζεται ράμπα για τη χρήση από οχήματα
τροφοδοσίας που θα καταλήγουν στην αυλή της δευτερεύουσας εισόδου που
εξυπηρετεί την κουζίνα και το πλυντήριο. Η ράμπα και η αυλή θα πλακοστρωθούν με
τσιμεντοκυβόλιθους.
Η υπόλοιπη αυλή διαμορφώνεται με αναβαθμούς από αργολιθοδομή και χώρους
πρασίνου.
Προς την πλευρά του δρόμου τοποθετείται μεταλλική περίφραξη ύψους 1,20μ και
συρόμενη γκαραζόπορτα με ανοιγόμενο τμήμα για πεζούς, κατασκευασμένη από
κατακόρυφες ευθύγραμμες ράβδους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε να μην υπάρχει
υπερυψωμένο σενάζ κατά μήκος της περίφραξης ώστε να γίνεται ελεύθερα η απορροή
από το χώρο πρασίνου.
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Αναλυτική περιγραφή εργασιών ΒΝΣ
Αναλυτικότερα γα τη διαμόρφωση του βρεφονηπιακού σταθμού προβλέπονται οι
παρακάτω εργασίες:
Καθαιρέσεις - Χωματουργικά
1. Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών και χωρισμάτων γυψοσανίδας. Τα κενά που τυχόν
θα δημιουργηθούν στα δάπεδα θα συμπληρωθούν με λωρίδες μαρμάρου κατά
το δυνατόν παρόμοια με τα υφιστάμενα.
2. Καθαίρεση πλακοστρώσεων με προσοχή στα λουτρά βρεφών και στους λοιπούς
χώρους του ισογείου όπου θα αναπτυχθεί η κουζίνα και τα wc προσωπικού.
3. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων με προσοχή, στα λουτρά των βρεφών (ισόγειο),
στην κουζίνα (όροφος) καθώς και τα σοβατεπί σε όλους τους χώρους όπου θα
τοποθετηθούν ξύλινα δάπεδα. Επίσης θα καθαιρεθούν μικρές επιφάνειες
επένδυσης εξωτερικών τοίχων μαζί με τη μόνωση και τον σκελετό στήριξης στην
βόρεια όψη. Τα πλακίδια που θα καθαιρεθούν θα φυλαχτούν μετά το πέρας των
εργασιών στο υπόγειο του κτηρίου ώστε να χρησιμοποιηθούν αν απαιτηθεί στο
μέλλον σε επισκευές των επενδύσεων.
4. Όπου απαιτηθεί για τη στερέωση των νέων τοίχων ή επειδή έχουν φθαρεί, θα
καθαιρεθούν οι ψευδοροφές χωρίς καθαίρεση του σκελετού και θα
αντικατασταθούν με νέες. Η εργασία της καθαίρεσης θα γίνει με ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να μην γίνουν φθορές στο σκελετό, τις μονώσεις, τα δίκτυα και τις
εγκαταστάσεις που διέρχονται από την ψευδοροφή.
5. Καθαίρεση τμημάτων οπτοπλινθοδομών ή οπλισμένου σκυροδέματος για τη
διαμόρφωση νέων ανοιγμάτων ή τη διεύρυνση υφισταμένων.
6. Καθαίρεση κουφωμάτων όπυ προβλέπεται από την μελέτη. Θα γίνει με ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να μην υπάρξουν βλάβες και φθορές. Τα κουφώματα μετά την
καθαίρεσή τους θα μεταφερθούν σε χώρο του Δήμου που θα υποδειχθεί από την
επιβλέπουσα υπηρεσία.
7. Καθαίρεση ειδών υγιεινής. Αφορά είδη υγιεινής στους χώρους υγιεινής που
καταργούνται καθώς και νεροχύτες, μπαταρίες, θερμοσίφωνο.
8. Οι επιχώσεις θα γίνουν με κατάλληλα υλικά εκσκαφών, κατά κύριο λόγο από τον
τόπο του έργου. Κάτω από τα δάπεδα σκυροδέματος στον περιβάλλοντα χώρο
θα κατασκευαστεί υπόβαση πάχους 30εκ. από κατάλληλα διαβαθμισμένα
θραυστά υλικά λατομείου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμπύκνωση των
επιχώσεων ώστε να μην έχουμε καθίζηση των τελικών δαπεδοστρώσεων. Για τη
δημιουργία των χώρων πρασίνου το τελικό στρώμα της επίχωσης θα είναι από
χώμα κατάλληλο για φυτεύσεις.
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Σκυροδέματα
1.
Οι φεγγίτες που υπάρχουν στα τοιχεία του υπογείου και έχουν διανοιχθεί
μεταγενέστερα θα σφραγιστούν ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία του αύλειου χώρου
των νηπίων.
Κατ’ αρχήν θα γίνει καθαίρεση των κουφωμάτων. Στη συνέχεια θα γίνει προετοιμασία
των διεπιφανειών: επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος για την
απομάκρυνση ξένων σωμάτων και υλικών (σκόνη, αφροί πολυουρεθάνης, λάδια κλπ),
εκτράχυνση της επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος προκειμένου να βελτιωθεί η
πρόσφυση στις επιφάνειες επαφής, αφαίρεση των χαλαρών υλικών με
συρματόβουρτσα ή πεπιεσμένο αέρα και επιμελής διαβροχή του σκυροδέματος.
Θα τοποθετηθούν 2 πλέγματα οπλισμού Φ10/20 σε κάθε πλευρά του ανοίγματος του
τοιχείου τα οποία θα αγκυρωθούν στην περίμετρο του ανοίγματος με τη χρήση βλήτρων
διατομής Φ10 μήκους 60εκ. Θα τοποθετηθούν 2 ράβδοι αγκύρωσης (βλήτρα) ανά 20
εκ στην περίμετρο του ανοίγματος. Κάθε ράβδος θα πακτώνεται σε βάθος τουλάχιστον
15 cm με ισχυρή θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, σε οπή 14χιλ που θα
διανοιχθεί με περιστροφικό τρυπάνι, αφού προηγηθεί καθαρισμός της οπής με
υδροβολή και στέγνωμα με αέρα υπό πίεση, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος του
κτιρίου. Το βλήτρο θα είναι κομμάτι ράβδων οπλισμού από στρεπτό χάλυβα με
νευρώσεις, κατηγορίας Β500C (S500s).
Για την εξασφάλιση της πρόσφυσής του παλαιού σκυροδέματος με το υστερόχυτο
σκυρόδεμα θα εφαρμοστεί συγκολλητική εποξειδική ρητίνης δύο συστατικών στην
επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος με βούρτσα, ρολλό ή ψεκασμό.
Η σφράγιση του ανοίγματος θα γίνει με τη χρήση χυτού μη συρρικνούμενου,
ρεοπλαστικού μπετόν για δομητικές επεμβάσεις (κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15043) δύο συστατικών ήτοι κονίας με προαναμεμειγμένα συνδετικά και ειδικά πρόσμικτα
και ειδικά επιλεγμένα αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας (0-10mm) με σήμανση CE.
2.
Τα νέα δάπεδα στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζονται από σκυρόδεμα
C16/20, έχουν πάχος 15εκ. και οπλίζονται με δομικό πλέγμα Τ131 (εκτός εάν
αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης). Όταν βρίσκονται σε επαφή με το
κτήριο, αγκυρώνονται βέργες χάλυβα Φ8/30 στο τοιχείο του κτηρίου όπου δένονται οι
οπλισμοί, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αρμού. Τα αγκύρια έχουν μήκος 60εκ. , και
πακτώνονται στο τοιχείο σε βάθος 20 εκ. με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών.
3.
Οι κερκίδες στην αυλή των νηπίων και οι ζαρντινιέρες κατασκευάζονται από
εμφανές σκυρόδεμα. Όσον αφορά τις ζαρντινιέρες θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την
παραμονή των οπών (για περάσματα σωληνώσεων απορροής – άρδευσης) πριν τη
σκυροδέτηση ώστε να μην γίνουν εκ των υστέρων μερεμέτια.
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Τοιχοποιίες - επιχρίσματα
1.
Οι νέες τοιχοποιίες που προβλέπονται εσωτερικά κατασκευάζονται από ytong
πάχους 10, 15 και 20εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στον ανατολικό τοίχο της
αίθουσας απασχόλησης των νηπίων (όροφος) κτίζεται τοίχος πάχους 15εκ. από ytong
σε επαφή με την υφιστάμενη οπτοπλινθοδομή με τη δημιουργία τελικού πάχους τοίχου
25εκ. για λόγους πυρασφάλειας. Όπου απαιτείται συμπλήρωση της εξωτερικής
τοιχοποιίας αυτή γίνεται με ytong 25 εκατοστών. Τα πρέκια θα είναι από ειδικά τεμάχια
ytong.
2.
Στο υπόγειο θα εφαρμοστεί επίχρισμα ασβεστοτσιμεντοκονιάματος σε τρεις
στρώσεις σε τοίχους, φέροντα στοιχεία και οροφές.
3. Στις όψεις του βρεφονηπιακού σταθμού, όπου δεν υπάρχει επένδυση από πλακάκια
καθώς και στη βόρεια όψη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων θα εφαρμοστεί
θερμοπρόσοψη. Το ίδιο θα γίνει και στη βόρεια όψη στις περιοχές που θα καθαιρεθούν
οι επενδύσεις.
Χρωματισμοί
Στο εσωτερικό γίνεται συντήρηση των χρωματισμών των τοίχων αφού προηγηθούν
τριψίματα, ψιλοστοκαρίσματα κλπ. Στα σημεία όπου διαπιστώνονται σοβαρές βλάβες
στους χρωματισμούς για λόγους υγρασίας, πριν την εφαρμογή των νέων χρωμάτων
γίνεται διερεύνηση για τα αίτια της υγρασίας και λήψη των διορθωτικών μέτρων (πχ.
στεγάνωση σε ποδιές παραθύρων κλπ).
Οι υφιστάμενες ξύλινες πόρτες των λουτρών που παραμένουν θα βαφτούν εκ νέου με
χρώματα ριπολήνης.
Τα ξύλινα δάπεδα και σοβατεπί βάφονται με βερνικοχρώματα. Οι σιδηρές κατασκευές
βάφονται με αντισκωριακά χρώματα και ελαιόχρωμα. Οι υφιστάμενες σιδηρές
κατασκευές συντηρούνται με τον ίδιο τρόπο. Για τα εμφανή σκυροδέματα
χρησιμοποιούνται κατάλληλα τσιμεντοχρώματα.
Τα χρώματα για το εσωτερικό του ΒΝΣ θα είναι χαρούμενα αλλά απαλά. Η επιλογή
τους θα γίνει σε συνεργασία με την επίβλεψη.
Εξωτερικά θα γίνει συντήρηση – ανανέωση χρωματισμών και νέοι χρωματισμοί όπου
απαιτείται.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
Σε όλους τους χώρους υγιεινής (όπου δεν υπάρχουν ήδη και διατηρούνται) θα γίνει
επένδυση των τοίχων με πλακίδια πορσελάνης σε όλο τους το ύψος (έως την
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ψευδοροφή). Επίσης με κεραμικά πλακίδια θα επενδυθούν οι τοίχοι σε όλο τους το
ύψος στην κουζίνα, την αποθήκη κουζίνας και το χώρο του πλυντηρίου.
Επιστρώσεις δαπέδων.
Το ανατολικό τμήμα του ισογείου που περιλαμβάνει τους χώρους των βρεφών, τον
διάδρομο κίνησης τους καθώς και τα γραφεία διεύθυνσης και πολλαπλών χρήσεων θα
επιστρωθεί με ξύλινο κολλητό δάπεδο από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων.
Τα σοβατεπιά επίσης θα είναι από ξυλεία δρυός. Με τον ίδιο τρόπο θα επιστρωθεί όλος
ο Α’ όροφος εκτός από τους χώρους υγιεινής.
Τα κενά που θα δημιουργηθούν στην υφιστάμενη δαπεδόστρωση λόγω της καθαίρεσης
τοίχων, σε βοηθητικούς χώρους όπως η κουζίνα και οι χώροι υγιεινής, θα
συμπληρωθούν με φιλέτα μαρμάρου κατά το δυνατόν παρόμοια με τα υφιστάμενα.
Το υπόγειο θα διαστρωθεί με βιομηχανικό δάπεδο.
Ψευδοροφές
Στο διάδρομο στο χώρο των βρεφών θα τοποθετηθούν ψευδοροφές παρόμοιες με τις
υφιστάμενες. Επίσης θα γίνουν σποραδικές επισκευές - συμπληρώσεις των
υφιστάμενων ψευδοροφών.
Μονώσεις
1.
Τα τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος των υπόγειων χώρων του ΒΝΣ θα
μονωθούν ως εξής:
Αρχικά αφαιρούνται όλα τα σαθρά, καθαρίζονται και πλένονται οι επιφάνειες που θα
εφαρμοστούν τα υλικά.
Όπου υπάρχουν σίδερα που προεξέχουν, κόβονται σε βάθος 2 cm κάτω από την
επιφάνεια του σκυροδέματος. Γίνεται επιμελής καθαρισμός της οπής. Εφαρμόζεται
ρευστός αναστολέας διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με πινέλο και σφραγίζεται η
οπή με επισκευαστικό κονίαμα.
Τυχόν ρωγμές ή οπές σφραγίζονται με την χρήση προαναμεμιγμένων, ρεοπλαστικών,
μη συρρικνούμενων κονιαμάτων.
Εφαρμόζεται το προαναμιγμένο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα, σε δύο στρώσεις,
σταυρωτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Εφόσον απαιτείται, σύμφωνα
πάντα με τις οδηγίες εφαρμογής του προϊόντος, γίνεται αρχικά επάλειψη με το
κατάλληλο συμβατό ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι). Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή το υλικό
να διεισδύσει και να καλύψει όλα τα κενά. Η κάθε στρώση εφαρμόζεται επάνω στην
προηγούμενη, αφού έχει τραβήξει η προηγούμενη.
Τέλος τοποθετείται μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή
σφαιρικές προεξοχές η οποία στερεώνεται στο τοιχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
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Για την πλήρη προστασία των τοιχείων από την υγρασία, μετά το πέρας των εργασιών
στεγανοποίησης, δημιουργείται αποστραγγιστική στρώση σε επαφή με το τοιχείο και σε
απόσταση έως 50εκ. με κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή
2.
Σε διάφορα σημεία του κτηρίου θα γίνουν επισκευές – συντηρήσεις των
μονώσεων όπως αναπτύσσεται παρακάτω στην περιγραφή εργασιών για το χώρο των
δημοτικών υπηρεσιών
Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των λουκιών απορροής των ομβρίων που βρίσκονται
κατά μήκος της βόρειας και νότιας πλευρά της κεντρικής ‘’πλατείας’’ εισόδου.
3.
Οι ζαρντινιέρες στο κεντρικό κλιμακοστάσιο θα κατασκευαστούν από εμφανές
οπλισμένο σκυρόδεμα. Εσωτερικά θα γίνει πλήρης μόνωση που περιλαμβάνει:
α. τσιμεντοκονία στη βάση για τη διαμόρφωση ρύσης (2%) προς τα σημεία απορροής,
β. μόρφωση των γωνιών ένωσης της βάσης με τα τοιχώματα της ζαρντινιέρας,
γ. τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης, οπλισμένης με πολυστερικό πλέγμα, με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικής στη διείσδυση των ριζών, που θα καλύπτει
πλήρως τη βάση και τα τοιχώματα της ζαρντινιέρας,
δ. αποστραγγιστική μεμβράνη από HDPE – High Density Polyethylene (υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο) με κώνικες προεξοχές ύψους τουλάχιστον 9χιλ,
ε. γεωύφασμα πολυπροπυλενίου των 110gr/m2.
Ιδιαίτερη επιμέλεια θα δοθεί στα ‘’ευαίσθητα’’ σημεία των οπών για την απορροή, την
είσοδο του λάστιχου άρδευσης κλπ
Υδρορρόες
Όπου είναι εφικτό, οι κατακόρυφες υδρορροές θα επεκταθούν κάτω από το δάπεδο
που κατασκευάζεται στον αύλειο χώρο σε επαφή με το κτήριο ώστε τα όμβρια να
καταλήγουν στο φυσικό έδαφος. Στο σημείο που η υδρορροή βυθίζεται στο δάπεδο θα
κατασκευάζεται φρεάτιο. Επίσης θα γίνει έλεγχος της κατάστασης των υδρορροών στο
δώμα και συντήρηση – επισκευή όπου απαιτείται.
Κατασκευές ξύλινες – αλουμινίου - σιδηρές
Πάνω από την δευτερεύουσα είσοδο στη βόρεια πλευρά θα τοποθετηθεί στέγαστρο με
σκελετό από αλουμίνιο και επικάλυψη από plexiglass.
Νέα κουφώματα
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα νέα κουφώματα που τοποθετούνται με το όνομα
που φέρουν στα σχέδια της μελέτης.
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ΝΞ1: Εσωτερικές ξύλινες πρεσσαριστές θύρες ειδικά σχεδιασμένες για παιδικούς
σταθμούς με επένδυση από HPL (φορμάικα). Τμήμα του φύλλου της θύρας από το
δάπεδο έως την κλειδαριά θα φέρει εγκοπή περίπου 2cm για την ασφάλεια των νηπίων.
Θα φέρουν σταθερό φεγγίτη σε κατάλληλη θέση ώστε να υπάρχει ορατότητα των
μικρών παιδιών. Ο υαλοπίνακας του φεγγίτη θα είναι ασφαλείας (laminate) πάχους
6χιλ.
ΝΞ2: Εσωτερικές ξύλινες πρεσσαριστές θύρες. Στις θύρες των χώρων υγιεινής των
ενηλίκων ο φεγγίτης θα είναι τοποθετημένος ψηλά και θα φέρει υαλοπίνακα αδιαφανή.
ΝΣΠ6: Θύρα σιδερένια ανοιγόμενη δίφυλλη με δείκτη πυραντίστασης 60’
ΝΣΠ1, ΝΣΠ2: Θύρες σιδερένιες ανοιγόμενες μονόφυλλες με δείκτη πυραντίστασης 90’
ΝΣΠ3: Θύρα σιδερένια συρόμενη μονόφυλλη με δείκτη πυραντίστασης 90’
ΝΣΠ4: Θύρα σιδερένια ανοιγόμενη μονόφυλλη με δείκτη πυραντίστασης 120’
ΝΣΠ5: Θύρα σιδερένια ανοιγόμενη δίφυλλη με δείκτη πυραντίστασης 120’
ΝΞ4: Υαλοστάσια ξύλινα με σταθερό τμήμα μέχρι το +1,50 και από εκεί και πάνω
συρόμενα επάλληλα με υαλοπίνακα ασφαλείας (laminate) πάχους 6χιλ.
ΝΞ4: Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά με υαλοπίνακα ασφαλείας (laminate) πάχους 6χιλ.
ΝΑΛ2: Υαλόθυρα εξωτερική στη δευτερεύουσα είσοδο του σταθμου (στο βοηθητικό
διάδρομο του ισογείου). Φέρει φύλλο αλουμινίου έως ύψος περίπου 0,90μ από το
έδαφος. Το ύψος των θυροφύλλων είναι 2,20 και από εκεί και πάνω υπάρχει σταθερός
φεγγίτης. Θα τοποθετηθεί επίσης ανοιγόμενη σίτα.
ΝΑΛ1, ΝΑΛ3, ΝΑΛ6: Υαλόθυρες εξωτερικές στα υαλοπετάσματα των όψεων. Θα
φέρουν ταμπλά μέχρι ύψος περίπου 0.90 μέτρα. Τα θυρόφυλλα θα έχουν ύψος περίπου
2,20μ. To ανώτερο τμήμα του υφιστάμενου υαλοστασίου θα παραμείνει εάν είναι εφικτό.
Τα κουφώματα αυτά θα ακολουθούν γενικά τις αναλογίες του υαλοπετάσματος του
οποίου αποτελούν τμήμα και θα έχουν ηλεκτροστατική βαφή στην ίδια απόχρωση.
ΝΑΛ5: Υαλοστάσιο αλουμινίου επάλληλο συρόμενο στην κουζίνα με σίτα συρόμενη.
ΝΑΛ4: Υαλοστάσιο αλουμινίου ανακλινόμενο στους χώρους υγιεινής βρεφών του
ισογείου με σταθερή σίτα.
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Οι υαλοπίνακες σε όλα τα νέα εξωτερικά κουφώματα θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί
πάχους 16χιλ. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου (θύρες και υαλοστάσια) θα
κατασκευαστούν από σειρά αλουμινίου ίδια ή παρόμοια με αυτή των υφισταμένων
κουφωμάτων και θα βαφτούν στην ίδια απόχρωση.
Υφιστάμενα κουφώματα
Στα υφιστάμενα κουφώματα που παραμένουν γίνονται μικρές επεμβάσεις
προσαρμογής στη νέα χρήση και εργασίες συντήρησης όπου απαιτείται και ειδικότερα:
1. Στο παράθυρο των χώρων υγιεινής του προσωπικού στο ισόγειο γίνεται
αντικατάσταση του υαλοπίνακα με νέο διπλό θαρμομονωτικό αλλά αδιαφανή.
2. Τοποθετούνται αντιθραυστικές μεμβράνες ασφαλείας στα παράθυρα στους χώρους
διαβίωσης των παιδιών εκτός από εκείνους τους χώρους όπου τα παράθυρα είναι πολύ
ψηλά (βόρειες αίθουσες ισογείου).
3. Τοποθετούνται σίτες σε όλα τα παράθυρα των χώρων υγιεινής, στην αποθήκη της
κουζίνας, στο χώρο πλυντηρίου και στη γενική αποθήκη.
4. Οι ξύλινες θύρες στους χώρους υγιεινής του ορόφου που δεν αντικαθίστανται
συντηρούνται με αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών
και εκ νέου ελαιοχρωματισμό.
5. Ο μεταλλικός σκελετός των υαλοπετασμάτων των όψεων συντηρείται με εφαρμογή
αντισκωριακής βαφής και ελαιοχρωματισμό εκ νέου.
Περιγραφή επεμβάσεων χώρου δημοτικών υπηρεσιών
Στο τμήμα του κτηρίου που θα εξυπηρετεί δημοτικές υπηρεσίες οι παρεμβάσεις που θα
γίνουν θα έχουν κύριο στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του τμήματος αυτού,
αφού αποκόπτεται από το υπόλοιπο κτήριο και ιδιαίτερα από άποψη προσβασιμότητας
και πυρασφάλειας.
Στο υπόγειο γίνεται καθαίρεση των κιγκλιδωμάτων - μεταλλικών περιφράξεων,
εφαρμόζεται επίχρισμα από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε τοίχους, φέροντα στοιχεία και
πλάκες για λόγους πυροπροστασίας αλλά και καθαριότητας – υγιεινής, κατασκευάζεται
βιομηχανικό δάπεδο, αντικαθίσταται η υπάρχουσα γκαραζόπορτα με νέα η οποία θα
φέρει και ενσωματωμένη πόρτα για πεζούς, τοποθετούνται θύρες πυρασφάλειας όπου
απαιτείται. Επίσης κατασκευάζεται δεξαμενή πυρόσβεσης από ωπλισμένο σκυρόδεμα
χωρητικότητας 24μ3 και καθαρών διαστάσεων 5*5*1,20μ
Οι μικροσυμπληρώσεις σε τοιχοποιίες κατασκευάζονται από ytong πάχους 15 εκ.
Τοποθετούνται είδη υγιεινής (λεκάνη, νιπτήρας και ντουζιέρα διαμορφωμένη στο
δάπεδο) και πλακάκια σε χώρο wc που υπάρχει ήδη. Τέλος εφαρμόζονται χρωματισμοί.
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Με τον τρόπο αυτό, ο μεγάλος υπόγειος αυτός χώρος θα καταστεί λειτουργικός και
ασφαλής.
Με τον ίδιο τρόπο (επιχρίσματα και βιομηχανικό δάπεδο) αντιμετωπίζεται το τμήμα του
ισογείου (στάθμη 0.00) που αποτελεί υπόγειο και όπου βρίσκονται τα αρχεία του
πρώην Δήμου Ακρωτηρίου. Πέραν αυτού γίνονται μικρές παρεμβάσεις με το άνοιγμα
νέων θυρών και την εγκατάσταση θυρών πυρασφάλειας.
Στον όροφο τροποποιείται η διάταξη των λουτρών ώστε να κατασκευαστεί και ένας
χώρος υγιεινής κατάλληλος για ΑμεΑ. Θα καθαιρεθούν τα εσωτερικά χωρίσματα, τα είδη
υγιεινής, τα πλακάκια και οι ξύλινες πόρτες. Τα νέα χωρίσματα θα κατασκευαστούν από
ytong πάχους 10 εκ. που θα επιχριστούν με ειδικό, έτοιμο κονίαμα για τοιχοποιϊες
ytong. Μέχρι ύψος 2,20μ οι τοίχοι θα καλυφθούν με πλακίδια. Το δάπεδο θα διαστρωθεί
με αντιολισθηρά πλακίδια. Οι θύρες θα είναι ξύλινες ταμπλαδωτές ή πυρασφάλειας.
Στη νότια πλευρά κατασκευάζεται έξοδος κινδύνου για λόγους πυρασφάλειας.
Τα κουφώματα που θα καθαιρεθούν θα μεταφερθούν σε χώρο του Δήμου που θα
υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Σε διάφορα σημεία ολόκληρου του κτηρίου υπάρχουν φθορές που παραπέμπουν σε
εισρροή υδάτων ή υγρασίες ιδιαίτερα από τα δώματα, τους αρμούς ή τους φεγγίτες. Θα
γίνει προσεκτική έρευνα ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επισκευή –
συντήρηση όπου απαιτείται και την αποφυγή αυτών των φαινομένων. Ενδεικτικά
μπορεί να γίνουν οι εξής εργασίες (σποραδικά):
Συμπλήρωση - επισκευή ασφαλτικών μεμβρανών στα δώματα.
Συμπλήρωση – επισκευή τελειωμάτων στη στέψη των στηθαίων δώματος, με
αντικατάσταση – επισκευή - συμπλήρωση των γαλβανισμένων φύλλων λαμαρίνας ή/
και των τσιμεντοκονιαμάτων.
Σφράγιση αρμών σε φεγγίτες και επισκευή μαρμαροποδιών.
Σφράγγιση ρωγμών και οπών σε τοιχεία υπογείου.
Για λόγους συντήρησης αλλά και αισθητικής γίνεται ανανέωση των εξωτερικών
χρωματισμών και σε αυτό το τμήμα του κτηρίου.
Στον περιβάλλοντα χώρο δεν γίνεται καμία επέμβαση πλην αυτής της εξασφάλισης της
προσβασιμότητας με την κατασκευή κατάλληλης ράμπας κατά μήκος της νότιας
πλευράς του κτηρίου με μέγιστη κλιση 5%. Η ράμπα θα επιστρωθεί με ψηφιδόπλακες
και φιλέτα μαρμάρου στις άκρες (κατά μήκος) και σοβατεπιά επίσης μαρμάρινα (στη
μορφή της υφιστάμενης ράμπας του κτηρίου). Στις ελεύθερες κατά μήκος πλευρές θα
κατασκευαστεί χαμηλό σενάζ από σκυρόδεμα με επικάλυψη από μάρμαρο πάνω στο
οποίο θα πακτωθεί ανοξείδωτο κιγκλίδωμα από ευθύγραμμες ράβδους. Όπου δεν
υπάρχει κιγκλίδωμα τοποθετείται ανοξείδωτη κουπαστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές
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του ‘’σχεδιάζοντας για όλους’’. To πλατύσκαλο της κεντρικής εισόδου υπερυψώνεται
ώστε να μην δημιουργείται σκαλί και διαστρώνεται με κεραμικά πλακίδια παρόμoια με
τα υφιστάμενα.
Τέλος κατασκευάζεται εξωτερική κλίμακα επενδεδυμένη με μάρμαρο που φέρει
ανοξείδωτο κιγκλίδωμα στη θέση της νέας εξόδου κινδύνου.
Νέα κουφώματα
ΝΞ2: Θύρα ξύλινη με σταθερό φεγγίτη και υαλοπίνακα αδιαφανή.
ΝΞ3: Θύρα ξύλινη ειδική για wc ΑμεΑ με σταθερό φεγγίτη και υαλοπίνακα αδιαφανή και
επένδυση από ανοξείδωτη λαμαρίνα στο κάτω μέρος γα προστασία από τα χτυπήματα.
ΝΞ5: Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή.
ΝΣΠ4, ΝΣΠ8: Θύρες σιδερένιες ανοιγόμενες μονόφυλλες με δείκτη πυραντίστασης 120’
ΝΣΠ5, ΝΣΠ7: Θύρες σιδερένιες ανοιγόμενες δίφυλλες με δείκτη πυραντίστασης 120’
ΝΑΛ7: Υαλόθυρα αλουμινίου εξωτερική δίφυλλη, με πάνελ αλουμινίου στην κάτω
πλευρά μέχρι ύψος περίπου 1,0μ και διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
ΝΣ1: Γκαραζόπορτα υπογείου ανασυρόμενη στην οροφή με ενσωματωμένη πόρτα
πεζού.
Προσβασιμότητα για ΑμεΑ
Το κτήριο, ήδη από την κατασκευή του, είχε προβλέψεις για την προσβασιμότητας
Ατόμων με Αναπηρία. Ο χωρισμός του κτηρίου σε δύο ξεχωριστά μεταξύ τους τμήματα
με διαφορετικές χρήσεις επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας ανεξάρτητα για κάθε ένα από τα τμήματα. Ο σχεδιασμός γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Όπου
θεωρείται σκόπιμο γίνεται παραπομπή εντός παρενθέσεων σε συγκεκριμένη
παράγραφο του Οδηγού.
Πρόσβαση στο κτήριο
Η κύρια πρόσβαση στο βρεφονηπιακό σταθμό γίνεται από το υπάρχον εξωτερικό
κλιμακοστάσιο και τη ράμπα στην ανατολική πλευρά . Από αυτό το σημείο γίνεται η
πρόσβαση και σε μία σειρά γραφείων των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στο
ισόγειο στη στάθμη 0,00 (γραφεία Δημοτικής Ενότητας, Βοήθεια στο σπίτι). Για τις
υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες που υπάρχουν στον όροφο (στάθμη +3,20) η
πρόσβαση γίνεται από τη νότια πλευρά μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου.
Η κατακόρυφη κίνηση στο βρεφονηπιακό σταθμό γίνεται μέσω υφιστάμενου εσωτερικού
κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα.
Επειδή η ράμπα εισόδου, που υπάρχει στην ανατολική πλευρά, δεν πληρεί τις
προδιαγραφές για χρήση από ΑμεΑ θα τοποθετηθεί αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης
με πλατφόρμα ελάχιστων διαστάσεων 0,90χ1,20 με ανυψωτική ικανότητα 250kg. Για
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την τοποθέτησή του θα καθαιρεθεί ένα τμήμα του κεντρικού εξωτερικού
κλιμακοστασίου.
Ο ανελκυστήρας που εξυπηρετεί την κατακόρυφη κίνηση στον ΒΝΣ έχει διαστάσεις
κατάλληλες για εξυπηρέτηση ΑμεΑ .
Για τη πρόσβαση στο χώρο των δημοτικών υπηρεσιών στο επίπεδο του ορόφου θα
κατασκευαστεί κατά μήκος της νότιας πλευράς ράμπα ανόδου, πλάτους 1,50 μ με
μέγιστη κλίση 5% και τα απαραίτητα πλατύσκαλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως
περιγράφεται παραπάνω καθώς και στα σχέδια της μελέτης.
Μικρές υψομετρικές διαφορές (ύψους 4-10εκ) που δημιουργούνται για την πρόσβαση
στους περιβάλλοντες χώρους του ΒΝΣ θα καλυφθούν με κατάλληλες ράμπες μέγιστης
κλίσης 10%.
Με τις επεμβάσεις αυτές οι κύριες είσοδοι και η κατακόρυφη κίνηση θα καταστούν
πλήρως προσβάσιμες.
Κιγκλιδώματα
Στο κεντρικό εξωτερικό κλιμακοστάσιο στην πλευρά όπου θα τοποθετηθεί το
αναβατόριο θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ανοξείδωτο ύψους 0,90μ. με χειρολισθήρα
ανοξείδωτο κυκλικής διατομής Φ45.
Παρόμοιος ανοξείδωτος χειρολισθήρας θα τοποθετηθεί κατά μήκος της ράμπας ανόδου
πάνω στο υφιστάμενο στηθαίο σε ύψος 90 εκ. Ο χειρολισθήρας θα είναι συνεχής και
θα εκτείνεται και στα πλατύσκαλα τοποθετημένος στον υφιστάμενος τοίχο. Η ελεύθερη
απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική επιφάνεια της στέψης του στηθαίου θα
είναι τουλάχιστον 5εκ. Η απόσταση από τον τοίχο θα είναι 4,5-5εκ.
Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται η ράμπα και τα κλιμακοστάσια στη νότια πλευρά.
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Χώροι υγιεινής ΑμεΑ
Όπως αναφέρθηκε θα δημιουργηθούν ξεχωριστοί χώροι υγιεινής για κάθε ανεξάρτητη
χρήση. Οι διαστάσεις και ο σχεδιασμός τους γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και τα παρακάτω:
Πόρτες
Οι πόρτες έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,90μ.
Η πόρτα για το wc AμεΑ στο ΒΝΣ θα είναι συρόμενη. Για λόγους πυρασφάλειας θα είναι
πυράντοχη. Στη συρόμενη πόρτα τοποθετείται και στις δύο πλευρές κάθετη χειρολαβή
μήκους περίπου 30εκ. (τύπου γ. σχ. 88)
Η πόρτα για το wc AμεΑ των δημοτικών υπηρεσιών είναι ανοιγόμενη, ξύλινη,
πρεσσαριστή.
Το θυρόφυλλο επενδύεται στο κάτω μέρος του και στις δύο όψεις του με επίπεδη
ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιότητας AISI 316, πάχους 0,6 mm σε ύψος έως 35εκ. από το
δάπεδο για την προστασία της θύρας από τα υποπόδια των αμαξιδίων. Και στις δύο
πλευρές τοποθετείται μηχανισμός για το άνοιγμα της πόρτας που είναι και πόμολο
(τύπου α. σχ. 88)
Και στις 2 περιπτώσεις ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει
το άνοιγμα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει
ένδειξη κατάληψης χώρου.
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Νιπτήρας
Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εµπρόσθιο άκρο του νιπτήρα
τοποθετείται στην ίδιαευθεία µε την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση µεταξύ
του άκρου της λεκάνης και τουνιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10µ. και ποτέ να µην
υπερβαίνει τα 0.25µ., έτσι ώστε να είναιδυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήµενο στη
λεκάνη άτοµο
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 0.70μ. για
το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος.
Τα 0.70μ.ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη
αναπηρικού αμαξιδίου.
Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντέχει
σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg.
Η μπαταρία του νιπτήρα είναι ρυθμιζόμενης ανάμειξης ζεστού-κρύου με μακρύ ράμφος
και χειριστήριο τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά). Στις περιπτώσεις εξωτερικών, µη
εντοιχισµένων σωλήνων ύδρευσης ή αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται µε
µονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται πιθανά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί.

Λεκάνη
Μπροστά και
δίπλα από μια
πλευρά
της
λεκάνης,
πρέπει
να
υπάρχει αρκετός χώρος για μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο.
Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45μ. για να διευκολύνεται η μετακίνηση του
χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30μ.
από την επιφάνεια του καλύμματος. Ένα καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο
χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει.
Σε κάθε πλαϊνό της λεκάνης σε απόσταση 30-35εκ από τον άξονά της και σε ύψος 70εκ
από το δάπεδο αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους μεγαλύτερου κατά
10 εκ από το μήκος της λεκάνης (περίπου 75εκ.). Πρέπει να στερεώνεται καλά ώστε να
αντέχει δυνάμεις προς όλες τις κατευθύνσεις (κάθετα, πλάγια και οριζόντια) τουλάχιστον
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100 kg. κατά
κατεύθυνση. Η χειρολαβή έχει τη δυνατότητα ακινητοποίησης στην
κατακόρυφη θέση.
Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή σε άτομο καθήμενο στη
λεκάνη και σε ύψος 60-70εκ. από το δάπεδο.
Κάλαθος περιορισμένου βάθους στερεώνεται στον τοίχο κάτω από τη χειρολαβή τοίχου
με εύκολο άνοιγμα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των
χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού), έτσι ώστε να μπορούν
να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.
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Ντους
Στο wc ΑμεΑ του ΒΝΣ προβλέπεται η χρήση ντους για τους εργαζόμενους. Ο χώρος του
ντους θα είναι συνεπίπεδος µε το υπόλοιπο δάπεδο, η οµαλή δε απορροή του ύδατος
θα εξασφαλίζεται µε την διαµόρφωση κλίσεων που θα οδηγούν σε σιφόνι. Δεν θα
κατασκευαστεί κενενός τύπου περίζωμα για τον καθορισμό του χώρου
Μέσα στην θέση ντους να προβλέπεται επίτοιχο αναδιπλούµενο κάθισµα σε ύψος
0.50µ. απότο δάπεδο, όπου µεταφέρεται ο χρήστης αµαξιδίου. Στη θέση ντους
προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές, καλά αγκυρωµένες. Οι
χειρολαβέςαυτές τοποθετούνται οριζόντια και κατακόρυφα σε ύψος 0.90µ. από το
δάπεδο. Το µέγιστο ύψος γιατο επάνω µέρος της κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1.80µ.
από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι στρογγυλής διατοµής και έχουν διάµετρο 30χιλ. 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). Το "τηλέφωνο" της µπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την
δυνατότητα ρυθµιζόµενου ύψους στερέωσης κατά τη χρήση, µε χαµηλότερο σηµείο το
ύψος των 1.10µ. από το δάπεδο και µέγιστο το ύψος των 2.20µ. από το δάπεδο. Η
σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90µ. -1.10µ. από
το δάπεδο.
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Καθρέπτης
Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του πρέπει να
βρίσκεται σε ύψος 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ.
Χειρολαβές
Όλες οι χειρολαβές των χώρων υγιεινής έχουν διάμετρο 3,5-4εκ και εξέχουν 3,5 έως 4
εκ από τον τοίχο. Έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και είναι καλά στερεωμένες ώστε να
αντέχουν βάρος 100kg.
Κρεμάστρες
Σε κάθε wc προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20μ και 1.80μ από το
δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου.
Κλήση βοήθειας.
Σε κάθε wc θα υπάρχει υπάρχει σύστηµα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής
βοηθείας, το οποίο θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιµετρικά και παράλληλα µε
το δάπεδο, σε ύψος περίπου 0.15µ. - 0.20µ. από αυτό, ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση µέσα στον συγκεκριμένο χώρο.
Διακόπτες
Οι διακόπτες φωτισµού πρέπει να έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια και
τοποθετούνται σε ύψος 0.90µ. - 1.20µ. από το δάπεδο.
Δάπεδο
Τα δάπεδα σε όλα τα wc κατασκευάζονται με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια. Η τελική
επιλογή των υλικών θα πρέπει να εξασφαλίζει αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια,
µικρήανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση.
Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες κλίσεις προς
το σιφόνι δαπέδου.
Οι χρωµατικές αντιθέσεις µεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο
άπλετος φωτισµός διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτοµα µε µειωµένη όραση.
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Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Οι υπάρχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν διαφορές σε
σχέση με τις προβλεπόμενες στην οικοδομική άδεια, τόσο λόγω εξ’ αρχής διαφορετικής
κατασκευής και παράληψης σημαντικών εγκαταστάσεων (πχ. Δεξαμενή πυρόσβεσης),
όσο και εξαιτίας των παρεμβάσεων που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί στο
κτίριο.
Η παρούσα μεταβολή της χρήσης του κτιρίου και οι σχετικές εσωτερικές
διαμερισματώσεις, έρχονται να προσθέσουν τροποποιήσεις και επεκτάσεις στις
μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του κτιρίου. Οι τροποποιήσεις αυτές
αφορούν κυρίως τους χώρους που θα στεγάσουν το βρεφονηπιακό σταθμό: Οι
τουαλέτες τροποποιούνται, δημιουργείται νέα κουζίνα και βοηθητικοί χώροι.
Παράλληλα, τα ηλεκτρικά δίκτυα προσαρμόζονται στη νέα χρήση, ικανοποιώντας την
απαίτηση για διαχωρισμό των γραμμών και του αντίστοιχου ελέγχου ανά λειτουργικά
ανεξάρτητο τμήμα του κτιρίου. Στα υπόλοιπα τμήματα πλην του βρεφονηπιακού, οι
εργασίες είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ (από τη
στιγμή που ο υφιστάμενος ανελκυστήρας εξυπηρετεί αποκλειστικά το βρεφονηπιακό)
καθώς και κάποιες τουαλέτες. Για την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων
παρεμβάσεων θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες διελεύσεις των δικτύων μεταξύ των
ορόφων.
Όπως φαίνεται και στο υπ’ αρ. 5905/17-9-2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Χανίων, η
μεταβολή της χρήσης μπορεί να γίνει χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας.
Για τις εργασίες στο κτίριο θα εκδοθεί Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ) για
τη μεταβολή της χρήσης τμήματος του κτιρίου χωρίς οικοδομική άδεια, όπως
προβλέπεται από την περίπτωση ιζ της παραγράφου 2, του άρθρου 29 του ν.4495/17,
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2. παρ.1 της υπ’ αρ. 43266/1174/20 απόφασης
(ΦΕΚ1843Β/13-5-20). Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση της σχετικής
έγκρισης καθως και για τη σύνταξη, επικαιροποίηση, συμπλήρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών σύμφωνα με το εδάφιο ιζ, παρ.1, άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης και
την κατάθεσή τους στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος και για την επικαιροποίηση, υποβολή και έγκριση από την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας πριν
από την έναρξη των σχετικών εργασιών, καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού
πυρασφάλειας του βρεφονηπιακού σταθμού μετά το πέρας αυτών και πριν την
ολοκλήρωση του έργου.
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Ύδρευση - Αποχέτευση
Τα λουτρά του βρεφονηπιακού σταθμού χωροθετούνται κατά το δυνατόν σε
υπάρχουσες θέσεις λουτρών. Οι νέοι υδραυλικοί υποδοχείς θα τοποθετηθούν σύμφωνα
με τα σχέδια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες της τέχνης, κατά τρόπο άρτιο και
σύμφωνο με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Οι συνδέσεις της ύδρευσης θα γίνουν όλες
σε ορειχάλκινους συλλέκτες που θα εντοιχιστούν. Οι οδεύσεις των σωληνώσεων θα
γίνουν ενδοδαπέδια ή εντός των τοίχων, ανάλογα με την ειδική περίπτωση και τις
υποδείξεις της επίβλεψης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με το
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν οι
υφιστάμενες κατακόρυφες στήλες. Στην περίπτωση που χωροθετούνται λουτρά σε νέες
θέσεις, η σύνδεση με τις στήλες θα γίνει με οριζόντιες οδεύσεις προς τις στήλες κατά το
βέλτιστο τρόπο.
Ηλεκτρικά
Στο κτίριο υπάρχει εγκατεστημένο πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρικό δίκτυο.
Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διαρρύθμιση και την αλλαγή χρήσης του κτιρίου, θα
πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε τα λειτουργικά ανεξάρτητα
τμήματα του κτιρίου να τροφοδοτούνται από δίκτυα και ηλεκτρικούς πίνακες που θα
βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα. Στη λογική αυτή, θα τοποθετηθούν, όπου απαιτείται
από τα σχέδια ή κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης, νέοι ηλεκτρικοί πίνακες ή/και
γραμμές τηρώντας πάντα την κείμενη νομοθεσία και προδιαγραφές ΕΛΟΤ.
Οι καλωδιώσεις του κτιρίου διέρχονται είτε εντός επίτοιχων καναλιών στο ύψος του
σοβατεπί, είτε με συμβατικό τρόπο μέσα από τον τοίχο. Με αντίστοιχο τρόπο θα γίνει η
διέλευση των όποιων νέων γραμμών σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Κλιματισμός
Τα ανοίγματα του κτιρίου τροποποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είτε για τη διάνοιξη
θυρών, απαραίτητων για τη διαφυγή από το κτίριο σε περίπτωση φωτιάς, είτε για
προσαρμογή των γυάλινων προσόψεων στους κτιριοδομικούς περιορισμούς της
χρήσης βρεφονηπιακού σταθμού. Οι συνολικές τροποποιήσεις των ανοιγμάτων
αφορούν ως επί το πλείστον κλεισίματα, που μειώνουν τις θερμικές απώλειες του
κελύφους. Για το λόγο αυτό το υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού διατηρείται χωρίς
άλλες αλλαγές, πέρα από αυτές που απαιτούνται για το λειτουργικό διαχωρισμό των
συστημάτων στα ανεξάρτητα τμήματα του κτιρίου.
Πυροπροστασία
Το σύνολο του κτιρίου έχει μελετηθεί κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας με βάση
το ΠΔ 71/1988. Η σχετική μελέτη ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως, ενώ οι αποκλίσεις
από τα αρχικά σχέδια, πλέον τακτοποιημένες με το ν4178/2013, δεν ελήφθησαν ποτέ
υπόψη στις σχετικές μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Η τωρινή
μεταβολή της χρήσης ενός σημαντικού τμήματος του κτιρίου, τροποποιεί ριζικά τη
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λειτουργία του συνόλου του κτιρίου καθώς και τη χρήση ενός σημαντικού μέρους του σε
κτίριο υγείας-πρόνοιας. Η παρέμβαση αυτή μεταβάλλει τη χρήση του κτιρίου μερικά,
κατά συνέπεια στο κτίριο έχει υποχρεωτική εφαρμογή το ΠΔ 41/18 (άρθρο 2, παρ.2.1,
εδάφιο γ).
Από πλευράς τόσο λειτουργίας όσο και πυρασφάλειας, το κτίριο διαιρείται πλέον σε δύο
ανεξάρτητα τμήματα, ένα τμήμα που αποτελεί το βρεφονηπιακό σταθμό (τμήμα
υπογείου, Α και Β επιπέδου) και ένα τμήμα με χρήση Χώροι Δημοτικών Υπηρεσιών. Η
ταξινόμηση των δύο αυτών λειτουργικά ανεξάρτητων μερών του κτιρίου γίνεται βάσει
των χρήσεων του κτιριοδομικού κανονισμού (ΥΑ 3046/89), όπως παρατίθενται και στο
παρ. Α του ΠΔ 41/18 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 4.2.2 του ΠΔ 41/18. Από
πλευράς πυρασφάλειας, το κτίριο αποτελείται πλέον από 5 τμήματα τα οποία
αποτελούν διαφορετικά πυροδιαμερίσματα, έχουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και
εξόδους κινδύνου και κατά συνέπεια θα εξεταστούν σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπονται από το ΠΔ 41/18:
1. Βρεφονηπιακός Σταθμός (στα 3 επίπεδα). Κατατάσσεται στην χρήση Ε “Υγεία και
Κοινωνική Πρόνοια” και στην υποκατηγορία Ε1 (κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα) βάσει
των ειδικών διατάξεων, κεφ. Β, άρθρο 5.1. του ΠΔ 41/18. Οι διάφοροι χώροι
αποθήκευσης του σταθμού αποτελούν συμπληρωματικές χρήσεις (είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία του κτιρίου), δεν έχουν πληρότητα και θα εξεταστούν με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του κεφ. Β του ΠΔ 41/18, υπολογίζοντας τους πληθυσμούς των με τις
αντίστοιχες διατάξεις για τις αποθήκες, όπως ορίζεται στην παρ. 4.2.2.i.
2. Χώροι Δημοτικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
2α. Γραφεία Α επιπέδου με βοηθητικό χώρο αρχείων εμβαδού 171,19τμ στο ΝΔ
τμήμα του
επιπέδου, ο οποίος αποτελεί συμπληρωματική χρήση δεδομένου ότι είναι
απαραίτητος για
τη λειτουργία των γραφείων (παρ. 4.2.2.i, ΠΔ41/18). Αν και οι
αποθήκες διαχωρίζονται πυράντοχα από τα γραφεία έχουν κοινές οδεύσεις διαφυγής.
Κατά συνέπεια δεν παρουσιάζουν πληρότητα και θα ακολουθηθούν οι απαιτήσεις της
κυριαρχούσας χρήσης
“Γραφεία”, με υπολογισμό πληθυσμού των αποθηκών από
το άρθρο 10, κεφ. Β, ΠΔ41/18
“Αποθήκευση”
2β. Γραφεία Β επιπέδου
2γ. Χώρος Συνάθροισης Κοινού (ΧΣΚ). Το νοτιοδυτικό τμήμα στεγάζει Χώρο
Συνάθροισης
Κοινού (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρίς σταθερές θέσεις),
που αποτελεί εμπλεκόμενη
χρήση με πληρότητα (πληθυσμός άνω των 50
ατόμων), δεδομένου ότι χρησιμοποιεί κοινά
WC και κοινή τη μία όδευση διαφυγής
με το χώρο των γραφείων (παρ. 4.2.2.iii, ΠΔ41/18). Κατά συνέπεια, θα εξεταστεί με
τις αυστηρότερες απαιτήσεις μεταξύ “Γραφείων” (άρθρο 8, κεφ. Β, ΠΔ41/18) και
“Χώρων Συνάθροισης Κοινού” (άρθρο 3, κεφ. Β, ΠΔ41/18).
2δ. Αποθήκη κατηγορίας Ζ2 στο υπόγειο, εμβαδού 611τμ. Είναι χρήση
συμπληρωματική των γραφείων και παρουσιάζει πληρότητα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4.2.2.i,
δεδομένου ότι διαχωρίζεται πυράντοχα και έχει
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ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους
κινδύνου. Κατά συνέπεια θα εξεταστεί
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του κεφ. Β. Η κατάταξη της βάσει του άρθρου αυτού
θα είναι “Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου” Ζ2, όπως
περιγράφεται στην παρ. 10.1 του
ΠΔ41/18. Σημειώνεται ότι η υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»
(Απόφ.16410
Φ.700.6)
δεν
εφαρμόζεται σε μη εμπορικές αποθήκες.
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Φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Με τη φυτοτεχνική διαμόρφωση επιδιώκεται η εγκατάσταση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου όγκου πρασίνου. Τα φυτά -ανάλογα με τη χρήση των χώρων και με τη
θέση φύτευσης- επιλέγονται και με τα παρακάτω κριτήρια:
α. να αυξάνουν κατά το δυνατόν,τη βιοκλιματική συμπεριφορά του κτηρίου
β. τη σύνδεση με την υπάρχουσα βλάστηση
γ. τις απαιτήσεις του κάθε είδους για την επίτευξη καλής προσαρμογής στο εν λόγω
περιβάλλον
δ. τον περιορισμό στο ελάχιστο στις απαιτήσεις νερού (σε ετήσια βάση) και
συντήρησης
β. να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα
γ. να προσφέρουν ποικιλία και πλούσια ανθοφορία διάφορες εποχές του έτους
Προετοιμασία χώρων
Όλων των φυτεύσεων θα προηγηθεί η επιμελής προετοιμασία των χώρων πρασίνου.
Κατ’ αρχήν θα απομακρυνθούν τυχόν μπάζα, ρίζες κλπ. Θα γίνει διάστρωση με χώμα
κατάλληλο για χώρους πρασίνου κοσκινισμένο, απαλλαγμένο από πέτρες, ρίζες κλπ
σε βάθος 30-50 εκατοστών (ανάλογα με το είδος των φυτεύσεων). Ανάλογα με το είδος
θα είναι και το μέγεθος του λάκκου για τη φύτευση. Ο λάκκος θα συμπληρώνεται με
κηπόχωμα.
Στις ζαρντινιέρες θα χρησιμοποιηθεί συσκευασμένο, οργανικό φυτικό υπόστρωμα
κατάλληλο για φυτά εξωτερικού χώρου.
Για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα γίνουν επιπλέον οι παρακάτω προεργασίες:
1. κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον
ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. διάστρωση κηποχώματος αμμώδους εμπλουτισμένου με οργανική ουσία, και
ενσωμάτωσή του στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη
επιφάνεια.
4. απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
Βόρεια πλευρά.
Δεν είναι ο χώρος που προαυλίζονται τα παιδιά. Με δεδομένο όμως ότι υπάρχει
πρόσβαση στο χώρο και μέσα από τον παιδικό σταθμό και επιπλέον υπάρχει
περίφραξη προς το δρόμο, μπορούν τα παιδιά να επισκέπτονται το χώρο με την
επίβλεψη των παιδαγωγών. Έτσι τα παρτέρια Π1 και Π2, όπου υπάρχει άμεση και
ασφαλής πρόσβαση, μπορούν να έχουν έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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Παρτέρι Π1 Φυτεύονται δένδρα καρποφόρα αειθαλή ή και φυλλοβόλα που
σηματοδοτούν τον κύκλο των εποχών και της ζωής των φυτών ανθοφορία, καρποφορία,
πτώση φύλλων κλπ. (π.χ. λεμονιά, ροδιά, αμυγδαλιά, μανταρινιά).
Παρτέρι Π2 Φυτεύονται δένδρα κουμ κουάτ. Κατά μήκος του τοίχου φυτεύεται μια σειρά
αρωματικών φυτών (δυόσμος, λεβάντα, ρίγανη, θυμάρι κλπ). Το υπόλοιπο παρτέρι
παραμένει κενό ώστε να φυτεύεται λαχανόκηπος από τα παιδιά.
Παρτέρια Π3, Π4 Εδώ φυτεύονται χαμηλοί ανθοφόροι θάμνοι που θα προσφέρουν
χρώμα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους (φωτίνια, ιβίσκος σινικός, φιλάδελφος,
θιβέτια, πλουμπάγκο, λαντάνα νάνα, δουράντα κλπ).
Στο παρτέρι Π5 θα φυτευτεί μία δάφνη Απόλλωνα.
Νότια πλευρά (αυλή νηπίων)
Στο τμήμα της αυλής που δεν έχει ξύλινο δάπεδο εγκαθίσταται χλοοτάπητας (σκιάς).
Έξω από το δωμάτιο ύπνου φυτεύεται ένα φυλλοβόλο δένδρο (μουριά ή μπαοχίνια)
που θα παρέχει σκίαση το καλοκαίρι και θα επιτρέπει τον ηλιασμό το χειμώνα.
Στο παρτέρι Π6 η φύτευση έχει στόχο να διαθέτει ποικιλία σε μεγέθη και είδη και να
παρέχει χρώμα κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Φυτεύονται: μεγάλοι
θάμνοι (δουράντα, βιγνονία καπένσις, κάσσια, θιβέτια), χαμηλοί θάμνοι – πόες
(γεράνια, λαντάνες κίτρινες νάνες, κυκλάμινο) και φυτά αναρριχώμενα στο τοιχείο
(γιασεμί, γλυσίνια).
Ζαρντινιέρες ανατολικής πλευράς (στη σκάλα)
Φυτεύονται θάμνοι : δενδρολίβανο έρπον, λεβάντα και λαντάνα νάνα (κίτρινη και μωβ).
Ζαρντινιέρες ξύλινες
Θα τοποθετηθούν αειθαλείς θάμνοι (λιγουστρίνι πανασε, ιβίσκος σινικός, φωτίνια,
θιβέτια) και μικρά καρποφόρα δένδρα (κουμ κουάτ, μανταρινιά, ροδιά).
Άρδευση
Γενικά: Οι προγραμματιστές θα τοποθετηθούν πάνω από το έδαφος σε ειδικά κουτιά
από γαλβανισμένη λαμαρίνα που θα φέρουν κλειδαριά. Οι ηλεκτροβάνες μπορούν να
τοποθετηθούν σε προκατασκευασμένα φρεάτια στο έδαφος.
Νότια αυλή. Για τον χλοοτάπητα απαιτούνται 8 εκτοξευτήρες περιστρεφόμενοι. Στο
παρτέρι εγκαθίσταται σωλήνας άρδευσης με σταλάκτες ρυθμιζόμενους. Για την
λειτουργία του συστήματος τοποθετείται προγραμματιστής μπαταρίας 2 στάσεων.
Ζαρντινιέρες ανατολικής πλευράς. Τοποθετείται σύστημα αυτόματο με προγραμματιστή
μπαταρίας μίας στάσης και σταλακτηφόρο λάστιχο με σταλάκτη ανά 30εκ.
Βόρεια αυλή Τοποθετείται προγραμματιστής δύο στάσεων και λάστιχο με σταλάκτες.
Ζαρντινιέρες ξύλινες. Θα τοποθετηθεί αυτόματο πότισμα με προγραμματιστή μπαταρίας
μιας στάσης.
Απολογιστικές εργασίες
Με το κονδύλι για απολογιστικές εργασίες θα πληρωθούν ιδιαίτερα οι δαπάνες για την
παραλαβή των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης καθώς
και τα είδη κιγκαλερίας (πόμολα, κλειδαριές, χειρολαβές κλπ), ηλεκτρικοί μηχανισμοί 31

αυτοματισμοί (συρόμενη αυλόπορτα, φεγγίτες, περσίδες κλπ) εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην τιμή των σχετικών άρθρων του τιμολογίου.
Τρόπος εκτέλεσης εργασιών.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν ενώ τμήμα του κτηρίου θα βρίσκεται σε λειτουργία. Ο
ανάδοχος πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι
ώστε να εκτελεσθεί το έργο εμπρόθεσμα (για να μπορέσει να λειτουργήσει ο σταθμός
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π. ).
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας - αδειοδοτήσεις.
Σύμφωνα με το με α.π. 5905/17-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του
Δήμου Χανίων, για τη μεταβολή της χρήσης μέρους του κτηρίου σε βρεφονηπιακό
σταθμό
δεν
απαιτείται
έκδοση
άδειας
δόμησης.
Περαιτέρω
με
την
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (ΦΕΚ 1843/Β/2020) καθορίστηκε ότι για τις εργασίες
αλλαγής χρήσης απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Την έγκριση
αυτήν είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ο ανάδοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Επίσης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να εκδώσει
πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τον παιδικό σταθμό.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Λόγω της φύσης του έργου, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, δεν κατατάσσεται στην
κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.37674/2016
(ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται από τη διαδικασία
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Χανιά Ιανουάριος 2021
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