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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες σε όλους τους Παιδικούς , Βρεφικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Δοξάτου ούτως ώστε οι χώροι τους να 

προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. Ειδικότερα στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

περιλαμβάνονται: 

Α) Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμπακίου 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση των απαιτούμενων προστατευτικών 

- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε ανισοσταθμίες 

- Επιστρώσεις – Επενδύσεις με πλακίδια  

- Διαμόρφωση DS (ντους) 

- Χρωματισμοί 

 

Β) Παιδικός Σταθμός Δοξάτου 

- Διαμόρφωση αιθουσών με γυψοσανίδες 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση των απαιτούμενων προστατευτικών 

- Εσωτερικές θύρες 

- Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης 

- Ανακατασκευή χώρου WC/λουτρού νηπίων 

- Επιστρώσεις – Επενδύσεις με πλακίδια και τάπητα από PVC 

- Τοποθέτηση κλιματιστικών 

- Χρωματισμοί 

 

Γ) Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυργίων 

- Διαμόρφωση αιθουσών με γυψοσανίδες 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση των απαιτούμενων προστατευτικών 

- Εσωτερικές θύρες 

- Επιστρώσεις – Επενδύσεις με πλακίδια και τάπητα από PVC 

- Τοποθέτηση νιπτήρων και DS 

- Τοποθέτηση κλιματιστικών 

- Χρωματισμοί 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ : Παρεμβάσεις στους 
Παιδικούς - Βρεφικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για 
την προσαρμογή τους στις 
διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Αρ. μελέτης :94/2020 

   

  ΠΡΟΫΠ. : 300.000,00 € (με ΦΠΑ) 

  CPV : 45214100-1 
Κατασκευαστικές εργασίες για 
παιδικούς σταθμούς 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
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Δ) Παιδικός Σταθμός Αγίου Αθανασίου 

- Διαμόρφωση αιθουσών με γυψοσανίδες 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση των απαιτούμενων προστατευτικών 

- Εσωτερικές θύρες 

- Επιστρώσεις – Επενδύσεις με πλακίδια και τάπητα από PVC 

- Τοποθέτηση νιπτήρων και DS 

- Χρωματισμοί 

 

Ε) Βρεφικός Σταθμός Δοξάτου 

- Διαμόρφωση αιθουσών με γυψοσανίδες 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση των απαιτούμενων προστατευτικών 

- Εσωτερικές θύρες 

- Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης 

- Ανακατασκευή χώρου WC/λουτρού 

- Επιστρώσεις – Επενδύσεις με πλακίδια και τάπητα από PVC 

- Ανακατασκευή στεγάστρου 

- Εργασίες επισκευής στέγης 

- Ανακατασκευή περίφραξης 

- Χρωματισμοί 

 

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση παιχνιδιών σε θέσεις που θα ορίσει η Υπηρεσία. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (250.000,00€) & από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. (50.000,00) 

Το παρόν έργο δρα συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες υποδομές και εξασφαλίζει 

την αυτοτέλεια, την λειτουργικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των υποδομών.  

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

Καλαμπάκι  08.10.2020 Καλαμπάκι 08.10.2020 

 Η Προϊσταμένη 

               Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Nτάπα Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

Σωφρονιάδου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός 
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