
 

 

 
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Έργο : ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ 

Προϋπολογισμός : 1.650.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σετνική Περιγραυή 



ΕΡΓΟ:ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ.426 ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ ελ: 2/5 

Τεχνική Περιγραφή 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην Κ.Φ. 
426 ζηελ πεξηνρή Αγίνπ Ισάλλε Γαιηιαίνπ ζηα Μέγαξα Αηηηθήο, κε βάζε ηελ αληίζηνηρε 
εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηεο νπνίαο ζρέδηα θαη ηεχρε απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο εξγνιαβίαο. 

 

1. Περιγραυή 

 

Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ ζε δχν επίπεδα (ηζφγεην θαη Α’ φξνθνο) κε ηελ 
δηάηαμε ησλ ρψξσλ πνπ έρεη επηιεγεί λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ ζε ζπλάξηεζε 
κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Μνξθνινγηθά ην ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη: 

 

Υπφγεην: Σην ππφγεην βξίζθνληαη ην πιπληήξην – ζηεγλσηήξην, νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ησλ 
απηνθηλήησλ θαζψο θαη νη ινηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ. Η πξφζβαζε 
ζην ππφγεην πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ξάκπα θαζφδνπ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ βξεθνλεπηαθνχ 
ζηαζκνχ ελψ ε επηθνηλσλία κε ην ηζφγεην επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ.  

 

Ιζφγεην: Τν ηζφγεην ρσξίδεηαη ζε δπν ηνκείο (ηνκέαο Α θαη Β) θαη ζε απηφ ην επίπεδν 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηελ αλάπαπζε, απαζρφιεζε θαη 
ςπραγσγία ησλ λεπίσλ. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ππάξρνπλ αίζνπζεο ππνδνρήο (πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ), θνπδίλα – ηξαπεδαξία, wc, γξαθεία δηνίθεζεο θηι. 

 

Όξνθνο: Ο φξνθνο πεξηιακβάλεη ρψξνπο χπλνπ βξεθψλ, wc, ρψξνπο πξνζσπηθνχ, παξαζθεπήο 
γάιαθηνο θηι.   

 

Η ζηέγε ηνπ θηηξίνπ εηλαη μχιηλε κε θεξακνζθεπή θαη πεξηιαβάλεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη δψκα κε 
βαηφ. Σηνλ πεξηβάιινληα ρψξν πξνβιέπνληαη ρψξνη ςπραγσγίαο λεπίσλ θαη θχηεπζε κε 
ζεκαληηθφ αξηζκφ δέληξσλ θαζψο θαη θαηαζθεπή ζεπηηθνχ βφζξνπ.  

 

Με απηέο ηηο επηινγέο επηηπγράλεηαη: 

 Απιή ιεηηνπξγηθή δηάηαμε φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ 

 Λεηηνπξγηθή απηνλνκία ησλ επηκέξνπο ρψξσλ 

 Δχθνιε κεηάβαζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ ηνπ ζηαζκνχ 

 Αμηνπνίεζε ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ρψξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο 

 Οκαιή νγθνπιαζηηθή έληαμε ησλ θηηξίσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 Μηθξή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

 

Τν ζπγθξφηεκα έρεη ζπλνιηθή θάιπςε Δ = 438 m² κε Δηζνγείνπ = 438 m², Δνξνθνπ = 154 m², 

Δεκηππαηζξίσλ = 14 m²  

 

Οη ρψξνη πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί αλαιπηηθά είλαη: 

 

Τπόγειο 

a. 5 ζέζεηο ζηάζκεπζεο (1 ΑΜΔΑ) 

b. Λεβεηνζηάζην – απνζήθε 

c. Πιπληήξην – ζηεγλσηήξην 
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d. Βνεζεηηθνί ρψξνη 

 

Ισόγειο 

e. Αίζνπζα ππνδνρήο – αλακνλήο 

f. WC βξεθψλ – πξνζσπηθνχ – θνηλνχ - ΑΜΔΑ 

g. Φψξνη δηέιεπζεο 

h. Αίζνπζα αλάπαπζεο λεπίσλ 

i. Αίζνπζεο απαζρφιεζεο λεπίσλ 

j. Γξαθεία δηνίθεζεο θαη ρψξνη πξνζσπηθνχ 

k. Κνπδίλα – ηξαπεδαξία 

 

Όρουος 

l. WC  

m. Φψξνη δηέιεπζεο 

n. Αίζνπζα αλάπαπζεο λεπίσλ 

o. Αίζνπζα απαζρφιεζεο λεπίσλ 

p. Φψξνη πξνζσπηθνχ 

q. Φψξνο παξαζθεπήο γάιαθηνο 

 

 

2. Δπιλογές σλικών 

 

Η βαζηθή επηδίσμε γηα ηελ κνξθνινγία ησλ ρψξσλ ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ είλαη ε επηινγή 
ησλ πιηθψλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε εληαίεο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 
κνλάδεο. 

 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ γεληθέο εθζθαθέο ζην νηθφπεδν επηθάλεηαο πεξίπνπ 1000 η.κ. γηα ηελ 
ζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζηάζκε -4.10. Τν έδαθνο ζα ζεσξεζεί γαηψδεο – εκηβξαρψδεο ζε 
πνζνζηφ 70% θαη βξαρψδεο θαηά 30%.  

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεκειίσλ ηνπ ππνγείνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζθαθέο κε κεραληθά κέζα. 
Θα αθνινπζήζνπλ, ε ππφβαζε ηεο ζεκειίσζεο κε κπεηφλ θαζαξηφηεηαο θαηεγνξίαο C12/16, 
επηρψζεηο θαη θαιή ζπκπχθλσζε κε ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ θαη ησλ εθβξαρηζκψλ, 
εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ηνπνζέηεζε γαησπθαζκάησλ  θαη ηειηθή 
επίζηξσζε κε ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20.     

 

Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  θαηεγνξίαο 
C20/25 θαη κε ραιχβδηλν νπιηζκφ θαηεγνξίαο Β500c.  

 

Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα είλαη δηπινί δξνκηθνί ηνίρνη νπηνπιηλζνδνκήο κε δηαθέλνπο 
ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm. Δζσηεξηθά θαη αλάκεζα ζηνπο νπηφπιηλζνπο ζα 
ηνπνζεηεζεί ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 6εθ. Δζσηεξηθά 
νη ηνίρνη ζα είλαη απινί δξνκηθνί.  
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Οη ηνίρνη ζα εληζρπζνχλ κε ηελ θαηαζθεπή δηαδσκάησλ (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, 2 ζελάδ ζε γξακκηθά δξνκηθφ ηνίρν – 4 ζε δηπιφ δξνκηθφ. Σηηο ελψζεηο ηεο ηνηρνπνηίαο 
κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ζθπξνδέκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί εληζρπηηθφ ζπλζεηηθφ πιέγκα. 

 

Τα επηρξίζκαηα ζα γίλνπλ απφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450kg ηζηκέληνπ, 3 ζηξψζεσλ, ηξηπηά - 
ηξηβηδηζηά. 

 

Δμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηνχληαη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξψδνπο εμειαζκέλεο 
πνιπζηεξίλεο θαηά DIN EN13 163 ππθλφηεηαο 15-17kg/m2 κε ζπξξηθλνχκελεο, πάρνπο 5cm, ζε 
επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα. Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηαπξσηά θαη επηθνιιψληαη ζηα δνκηθά 
ζηνηρεία, ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη κε νξγαληθφ, αθξπιηθήο βάζεο ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ, θαηάιιειν γηα 
αλφξγαλα ή νξγαληθά ειαζηηθά ππνζηξψκαηα. Σε θάζε ζεκείν ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηακαηά ε 
ζεξκνκφλσζε ζε άιιν δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο, ρξεζηκνπνηείηαη απηνδεκηνπξγνχκελε 
ζηεγαλσηηθή ηαηλία. 

 

Οη εζσηεξηθέο πφξηεο ζα είλαη μχιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm. 
Δμσηεξηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κε δηπινχο ζεξκνκνλσηηθνχο – 
ερνκνλσηηθνχο – αλαθιαζηηθνχο παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ  πάρνπο 22mm (θξχζηαιιν 5mm – θελφ 
12mm – θξχζηαιιν 5mm).  

 

Οη ρξσκαηηζκνί ησλ επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ζα εθαξκνζηνχλ κε ρξήζε πιαζηηθψλ, αθξπιηθψλ 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

Η ζηέγε ζα είλαη κνλφξηρηε, μχιηλε, κε εκθαλήο εζσηεξηθά ελψ εμσηεξηθά ηνπνζεηνχληαη 
θεξακίδηα. Η μχιηλε ζηεγε ζα βξίζθεηαη επί πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. 

 

Τκήκα ηνπ θηηξίνπ δελ δηαζέηεη ζηέγε αιιά δψκα.  Σην δψκα ζα γίλεη ζηεγάλσζε θαη ζεξκνκφλσζε 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ελψ πξνβιέπεηαη θαη θχηεπζε. Τν πάρνο ηεο κφλσζεο ηνπ δψκαηνο ζα 
είλαη κεηαβιεηφ κε ειάρηζην πάρνο ζηελ ζέζε πδξνξξνήο. Τα αθξηβή πάρε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ 
πιηθψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 

 

 

3. Υρωματική αντιμετώπιση – εικαστική παρέμβαση 

 

Τα ρξψκαηα έρνπλ ηε δχλακε λα παξεκβαίλνπλ θαζνξηζηηθά ζηελ εηθφλα θαη ηελ αίζζεζε πνπ 
δίλνπλ νη επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη. Μπνξνχλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ εληχπσζε 
πνπ απνπλέεη έλαο ρψξνο, αλαπξνζαξκφδνληαο ρξήζεηο, ιεηηνπξγίεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ φγθσλ. H 
ζεκαληηθφηεξε απφθαζε ζην ρξσκαηηζκφ ελφο θηηξίνπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 
απηή πνπ αθνξά ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 

Σηελ αξρηηεθηνληθή ην ρξψκα έρεη ηδηαίηεξε ζέζε θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ 
πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, απνηειεί νξγαληθφ κέξνο θαη αλαπφζπαζην 
θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γήηλα ρξψκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επίπεδα κε μερσξηζηή ζεκαζία ζην ρψξν, ηα νπνία ζπάλε 
ην αζθπθηηθφ πεξίγξακκα ησλ νξζνγσλίσλ ρψξσλ.                      

 

Η επηινγή απηψλ ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη πιηθψλ αζθεί νπζηαζηηθά ζεηηθή επίδξαζε ζηα λήπηα αθνπ 
απνκαθξχλεηαη ε αίζζεζε ηεο παξνπζίαο ζε έλα ςπρξφ θαη μέλν πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ νηθνγέλεηα 
θαη δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε ελφο νηθείνπ, ειθπζηηθνχ ρψξνπ πνπ θηινμελεί ηηο θαζεκεξηλέο 
ςπραγσγηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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4. Περιβάλλοντας τώρος  

 

Η δηακφξθσζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο πξνζαξκφδεηαη θαηά ην δπλαηφ ζηελ 
κνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Θα αθνινπζήζεη γεληθή κφξθσζε ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ 
θχηεπζε θπηψλ θαη εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά. Σηα ζρέδηα νξίδνληαη πεξηνρέο ζηηο 
νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ρψξσλ ςπραγσγίαο ησλ λεπίσλ φπνπ πξνβιέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε αληηνιηζζεηηθψλ πιαθψλ αζθαιείαο.  

 

Η πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί σο ζπλδπαζκφο βάζεο ηνηρείνπ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζε κνξθή αλάπνδνπ Τ θαηεγνξίαο C16/20 θαη ζαλίδσλ μπιείαο. 

 

 

 

5. Προϋπολογισμός των έργων 

 

Σπλνπηηθά ε αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε επξψ έρεη σο εμήο: 

 

Δργασίες προϋπολογισμού: 971.803,55 

Γεληθά έμνδα & φθεινο εξγνιάβνπ (18%): 174.924,64 

Μερικό σύνολο: 1.146.728,19 

Απξφβιεπηα (15%): 172.009,23 

Αλαζεσξήζεηο: 11.907,74 

Φ.Π.Α. (24%): 319.354,84 

Γενικό σύνολο: 1.650.000,00 

 

 

 

Τν έξγν πξνυπνινγίζηεθε θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.650.000,00 € κε ΦΠΑ 24% 

(1.330.645,16€ ρσξίο ΦΠΑ ) θαη ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Γεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ, θαη παξνρήο ππεξεζηψλ), ηνλ Ν.3463/2006 (Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο 

Κψδηθαο), ην Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ» θαη ην Π.Γ. 171/87 «Όξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ…& άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μέγαρα 5-6-2018 

Οι ςυντάξαντεσ 

Μέγαρα 5-6-2018 

Η Προϊςταμένη 
Σμήματοσ Μελετών - Ζργων 

Μέγαρα 5-6-2018 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ. 
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Χαράλαμποσ Σουμπανιάρησ 

 


