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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΔΟΓΝ 

Θάζε παηδηθόο ζηαζκόο, πνπ αδεηνδνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 99/2017 νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί εληόο 

πξνζεζκίαο  δύν εηώλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζηνηρείσλ Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 θαη Ε ηνπ 

άξζξνπ 4. 

Δπηπξόζζεηα ζε βάζνο πεληαεηίαο νη ζηαζκνί νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ πιήξσο 

ζην πεξηερόκελν ηνπ ππόςε δηαηάγκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4.  

Πηελ παξνύζα θάζε κειεηώληαη νη ειιείςεηο ηνπ παξόληνο παηδηθνύ ζηαζκνύ ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηνηρείσλ Α, Β, Γ, Δ, Ε θαη Ζ ηνπ 

άξζξνπ 4 θαη επηπιένλ θαηαγξάθνληαη νη απαηηνύκελνη ρώξνη θαη επηθάλεηεο πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 

99/2017. 

Δπηπιένλ ν παηδηθόο ζηαζκόο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο ζε άηνκα κε αλαπεξία ή 

εκπνδηδόκελα άηνκα, εθόζνλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Λ.Ν.Θ.  ηα πθηζηάκελα  θηίξηα γείαο θαη Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο ζα πξέπεη κέρξη ην 

έηνο 2020 λα έρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Νδεγηώλ «Πρεδηάδνληαο γηα όινπο» ηνπ 

.Ξ.Δ.Θ.Α. 
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Γηα λα ππάξρεη πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ 

99/2017 δελ απαηηνύληαη επηπιένλ εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο. 
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Α. Γηάηαμε ρώξσλ ζηαζκνύ 

Γελ  πξνηείλνληαη εξγαζίεο. 



Β. Γηαηάμεηο αζθαιείαο 

Πηηο εηζόδνπο – εμόδνπο ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ όπνπ ππάξρνπλ 

ζθαινπάηηα, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ αζθαιή θηγθιηδώκαηα, λα επηζηξσζνύλ κε 

εηδηθέο αληηνιηζζεηηθέο ηαηλίεο θαη όπνπ ππάξρνπλ γσληέο λα ζηξνγγπιεπζνύλ.  

Ρα θηγθιηδώκαηα πνπ ζα κπνπλ δελ ζα έρνπλ αλνίγκαηα κεγαιύηεξα ησλ 12 cm θαη 

ζθαισηή δηάηαμε θαη ζα έρνπλ ύςνο κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 1,50 κ. 

Πηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνύλ θηγθιηδώκαηα ζην κε αλνηγόκελν ηκήκα ηνπο, σο ην 

ύςνο ηνπ 1,50κ από ην δάπεδν κε θελά όρη κεγαιύηεξα ησλ 12cm.  

 

Γ. Ρειεηώκαηα ρώξσλ 

Ρα δάπεδα ησλ ρώξσλ απαζρόιεζεο, ύπλνπ, θαγεηνύ θαη θπθινθνξίαο ησλ λεπίσλ 

ζα επηζηξσζεί κε πιηθό αληηνιηζζεξό θαη δεζηό (linoleum). 

Δπίζεο νη εζσηεξηθνί ηνίρνη όπνπ απαηηείηαη, ζα βαθνύλ κε ραξνύκελνπο 

ρξσκαηηζκνύο. Όια ηα πιηθά ηειεησκάησλ ζα είλαη κε ηνμηθά. 

Ζ. Ξεξηβάιισλ ρώξνο – ππαίζξηνη θαη εκηππαίζξηνη ρώξνη 

πάξρεη δηακνξθσκέλνο ππαίζξηνο ρώξνο εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ ηνπ Δ = 4,50 η.κ. 

/βξέθνο  = 4,50 x 90 λήπηα = 405,00 η.κ.  

Πηνλ αύιεην ρώξν ππάξρνπλ γσλίεο παηδηθήο ραξάο κε δάπεδν αζθαιείαο θαη 

θαηαζθεπή θαηάιιειε γηα ζθίαζε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Γελ πξνβιέπνληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο ζηνλ αύιεην ρώξν. 

 

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 Νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ, αθνξνύλ 

θπξίσο εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ. Ππκπιεξσκαηηθά, ζα 

εθηειεζηνύλ θαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο, ζηνλ 

αεξηζκό ρώξσλ, ζηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ θαη ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο λεξνύ.  

 

Κπηηιήλε Ηνύληνο 2020 

Νη Ππληήμαληεο  

Κεραληθνί  ΡΓΚ 

 

 

Θσλζηαληίλα Ππξηαλνύ  

 Ξνι/θόο Κερ/θόο ΡΔ    

        

          

Πεληαο Δξκόιανο 

Κεραλνιόγνο Κερ/θνο Ξ.Δ 

Ν Αλ. Ξξντζηάκελνο  

 Ρκήκαηνο  Γ.Ρ..Γ.Κ. 

 

 

 

 

 

Αλδξέαο Ξαπαρξηζηνθόξνπ          

Ξνιηηηθόο Κερ/θόο  ΡΔ  

               

 

Ζ Αλ. Ξξντζηακέλε  

Γ/λζεο   Ρ..Γ.Κ.                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

Ρνπ. Κερ.  ΞΔ 

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


