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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛ. 21/2018

ΤΤ ΕΕ ΧΧΝΝ ΙΙ ΚΚΗΗ ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦΗΗ

Θέση του έργου

Το κτίριο του Α Παιδικού σταθμού Προσοτσάνης βρίσκεται στο ΟΤ 190 αρ.οικ.2304β του Οικισμού
Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα Π.2.1 (07.07) πολεοδομικής μελέτης (ΦΕΚ 66Δ/3.02.93)

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
Υπουργείο Εργασίας &Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 50.000€ & ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ:60.000€
ΚΑ:.10/7311.01
CPV:45214100-1

Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx)

Αντικείμενο της μελέτης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η δημιουργία βρεφικού τμήματος στο υφιστάμενο κτίριο του
Α΄ Παιδικού Σταθμού που μετονομάσθηκε σε Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης .

Οι εργασίες που προβλέπονται για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων είναι:
 καθαιρέσεις  οπών, διανοίξεων, πατωμάτων κλπ,
 κατασκευή νέου δαπέδου με βιομηχανικό δάπεδο και επίστρωση αυτού με ειδικό πλαστικό

δάπεδο,
 κατασκευές νέων τοιχοδομών και οροφής από γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού  με

εσωτερική μόνωση,
 κατασκευή νέων  ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών γραμμών με αποξήλωση των

θερμαντικών σωμάτων και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις,
 τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών,
 τοποθέτηση πλακιδίων στους βοηθητικούς  χώρους,
 εσωτερικοί  χρωματισμοί τοίχων και  οροφών.
 τοποθέτηση πάγκων και ερμαρίων στο χώρο παρασκευής γάλατος και στο χώρο αλλαγής-

λουτρού βρεφών
Οι εργασίες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της υγρασίας στον εξωτερικό χώρο είναι
εκσκαφές και καθαιρέσεις περιμετρικά του κτιρίου, κατασκευή περιμετρικού διαδρόμου από
σκυρόδεμα  και καναλιού απορροής όμβριων υδάτων, προέκταση των υφιστάμενων κατακόρυφων
υδρορροών, στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€ με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ,22-06-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παναγιώτα Συμεωνίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Πολεοδομίας

Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

Υφιστάμενη κατάσταση παιδικού σταθμού

Χώρος
δημιουργίας
βρεφικού
τμήματος
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