
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
 
Αριθμ. Μελέτης:   8  / 2020 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟY Π.Δ 99/2017 

 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  73.000,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017 » αφορά στο έργο με κύριο αντικείμενο την προσαρμογή του  Α’ 

Παιδικού Σταθμού Νιγρίτας, του  Παιδικού Σταθμού Μαυροθάλασσας και του παιδικού σταθμού 

Δημητριτσίου και τη  συμμόρφωσή τους  πλήρως με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017. 

1. Επίστρωση δαπέδων στους χώρους απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας παιδιών, με υλικό 
αντιολισθητικό, σύμφωνα με την παράγραφο Γ1 του άρθρου 4.  
2. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις τζαμαρίες, στους χώρους απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και 
κυκλοφορίας παιδιών, έως ύψους τουλάχιστον 1,50 μ. σύμφωνα με την παράγραφο Β3 του άρθρου 4. 
3.Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας στα υαλοστάσια των ανοιγμάτων, στους χώρους απασχόλησης, 
ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας παιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β3 του άρθρου 4. 
4. Επένδυση τοίχων WC και κουζίνας με πλακίδια πορσελάνης, τουλάχιστον έως ύψους 1,60 μ. σύμφωνα 
με την παράγραφο Γ3 του άρθρου 4.  
5. Κιγκλιδώματα κλίμακας εισόδου σύμφωνα με την παράγραφο Β1 του άρθρου 4.  
6. Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την παράγραφο Η του 
άρθρου 4.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στις 73.000,00 

ευρώ.  

Το έργο πρόκειται να εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα τηρούνται όλοι οι  κανόνες ασφαλείας 
και υγείας που προβλέπονται . 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν επί τόπου κατά την εκτέλεση του έργου από τον 

επιβλέποντα της υπηρεσίας. 

 

 

 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΝΙΓΡΙΤΑ     15 / 10 / 2020 
 
 
 

    
 ΣΙΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
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               ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 

 
            Χ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ε. 

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
       
 
  


