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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  28/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

8/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 22745/31-5-2019 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3) Αντωνόπουλος 

Αθανάσιος, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 7) 

Λεβέντη Ναταλία, 8) Μπιτσάνης  Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2)  Κοκκίνη  

Ευαγγελία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4)  Μητσέας  Δημήτριος και 5) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή & αναβάθμιση Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας». 

 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο από 31-05-2019  εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Τεχνική 
Έκθεση της εν λόγω μελέτης, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και 
έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση της υπ. αρ. 49/2019 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 49/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας του έργου με τίτλο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 

με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), και παρακαλούμε για 

την έγκριση της μελέτης ως προς το σύνολό της. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προσαρμογή των εγκαταστάσεων των 

Δημοτικών παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών Καλαμάτας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 και συντάσσεται σε συνέχεια της 

υπ’ αρ. πρωτ. 17284/08.03.2019 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου 

Καλαμάτας στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 

προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017». 

Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει έξι (6) παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι 

στεγάζονται σε διαφορετικά κτιριακά συγκροτήματα, κατανεμημένα σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

Καλαμάτας και συνοψίζονται ως κάτωθι: 

 Α’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας. 

 Β’ Δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαμάτας. 

 Γ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας,  

 Δ’ Δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαμάτας 

 Ε’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας 

 Ζ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας 

Τα εν λόγω κτίρια έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Καλαμάτας με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές για τους παιδικούς σταθμούς. Βρίσκονται σε 

κατάλληλα οικόπεδα, ομαλά, με μικρές κλίσεις, εντός του αστικού κέντρου της πόλης και 

εξυπηρετούνται από άριστο οδικό δίκτυο. 

Προκειμένου να γίνει η προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών/βρεφονηπιακών 

σταθμών του Δήμου Καλαμάτας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, απαιτούνται εργασίες που αποσκοπούν στην ασφαλή 

παραμονή των παιδιών στους χώρους των σταθμών, εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

εγκαταστάσεων των σταθμών, εργασίες προσαρμογής των σταθμών στις τεχνικές προδιαγραφές του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 99/17, εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο και τέλος εργασίες που αφορούν στην 

εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – ψύξης, όπου απαιτείται. 
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Η παρούσα μελέτη συνιστά τόσο στην επισκευή των εγκαταστάσεων των λειτουργούντων 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με βασικές και αναγκαίες εργασίες συντήρησης όσο και στην 

αισθητική τους αναβάθμιση, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία μικρών 

παιδιών.  

Η προτεινόμενη μελέτη συμβάλλει:  

• Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

• Στην εύρυθμη λειτουργία του κάθε παιδικού σταθμού 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αρ. 49/2019 μελέτη. 

 

 

                     Καλαμάτα 31/05/2019 

 
Η συντάξασα 

 

 

Βρεττού Πολυξένη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η αναπληρώτρια 

Διευθύντρια Τ.Υ. 

 

Λυκουργιά Χριστίνα 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 

ΕΔ.:  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Μελετών (Α.Μ. 49/2019) 

  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη σύνταξη μελέτης του με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σε συνέχεια 

της υπ’ αρ. πρωτ. 17284/08.03.2019 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη Πράξης του 

Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 

για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017». 

Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει έξι (6) παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι 

στεγάζονται σε διαφορετικά κτιριακά συγκροτήματα, κατανεμημένα σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

Καλαμάτας και συνοψίζονται ως κάτωθι: 

 Α’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας. 

 Β’ Δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαμάτας. 

 Γ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας,  

 Δ’ Δημοτικός παιδικός σταθμός Καλαμάτας 

 Ε’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας 

 Ζ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας 

Οι παραπάνω παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, εκτός παραδοσιακού τμήματος πόλεως ή 

ιστορικού τόπου και τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δεν είναι διατηρητέα.  
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Τα εν λόγω κτίρια έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Καλαμάτας με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές για τους παιδικούς σταθμούς. Βρίσκονται σε 

κατάλληλα οικόπεδα, ομαλά, με μικρές κλίσεις, εντός του αστικού κέντρου της πόλης και 

εξυπηρετούνται από άριστο οδικό δίκτυο. 

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου δεν δημιουργεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

μακροπρόθεσμα αλλά ούτε και κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

2. Γενική περιγραφή κτιρίων 

Ο Α’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 1634/1983 

οικοδομική άδεια και βρίσκεται επί των οδών Βασ. Σοφίας 15 & Ασκληπιού στο οικοδομικό 

τετράγωνο 202 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29455/26.07.2018 Άδεια Ίδρυσης και 

Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά πενήντα πέντε (55) νήπια και 

δώδεκα (12) βρέφη. 

 

 

 

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 700/1999 

οικοδομική άδεια και βρίσκεται επί της οδού Πολυδούρη στο οικοδομικό τετράγωνο 803 του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29453/26.07.2018 Άδεια Ίδρυσης και 

Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά σαράντα πέντε (45) νήπια. 
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Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο Γ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 219/1990 

οικοδομική άδεια και στεγάζεται σε κτίριο επί του Ανατολικού κέντρου (Τέντα) στο οικοδομικό 

τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Λακωνικής, Σφακιανάκη και Καλλιπατείρας, του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29451/26.07.2018 Άδεια Ίδρυσης και 

Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά είκοσι πέντε (25) νήπια και δώδεκα 

(12) βρέφη. 

 

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 6/2011 

οικοδομική άδεια και βρίσκεται επί των οδών Γιαννιτσών 12 & Φιλοποίμενος στο οικοδομικό 

τετράγωνο 601 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29449/26.07.2018 Άδεια Ίδρυσης και 

Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά σαράντα δύο (42) νήπια.  

 

 

Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο Ε’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 754/2008 

οικοδομική άδεια και βρίσκεται επί της οδού Ευαγγελιστρίας 9 στο οικοδομικό τετράγωνο 456α του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29448/26.07.2018 Άδεια 

Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά πενήντα (50) νήπια και δώδεκα 

(12) βρέφη. 

 

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο Ζ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός Καλαμάτας έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 1615/1983 

οικοδομική άδεια και βρίσκεται επί της οδού Εθνικού Σταδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 631 του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας. 

Στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό έχει χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 29434/26.07.2018 Άδεια 

Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/28.09.2017 τεύχος Α) και εξυπηρετεί συνολικά πενήντα (50) νήπια και δώδεκα 

(12) βρέφη. 

 

 

Ζ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

3. Σκοπιμότητα  

Σκοπός του έργου είναι η προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. 

Η πρώτη παιδική ηλικία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη 

κοινωνία. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι μονάδες αγωγής και διαπαιδαγώγησης για 

παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Ο σκοπός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών είναι 

κοινωνικός και ψυχοπαιδαγωγικός.  

Η ίδρυση βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

αγωγής και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και προκύπτει από την αύξηση του αριθμού 

των εργαζόμενων μητέρων, την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και 

από μεταβολές στη δομή της οικογένειας.  

Οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς περιλαμβάνουν την αγωγή, την 

πρόληψη και την προστασία των παιδιών από κινδύνους καθώς και την εξασφάλιση σωστής 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των βρεφών και των νηπίων. Για την επίτευξη των παραπάνω βασικό 

ρόλο παίζουν και οι λειτουργικές δυνατότητες του κάθε σταθμού. 

Η παρούσα μελέτη συνιστά τόσο στην επισκευή των εγκαταστάσεων των λειτουργούντων 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με βασικές και αναγκαίες εργασίες συντήρησης όσο και στην 

αισθητική τους αναβάθμιση, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία μικρών 

παιδιών.  
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4. Προτεινόμενες επεμβάσεις 

Προκειμένου να γίνει η προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών/βρεφονηπιακών 

σταθμών του Δήμου Καλαμάτας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, απαιτούνται εργασίες που αποσκοπούν στην ασφαλή 

παραμονή των παιδιών στους χώρους των σταθμών, εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

εγκαταστάσεων των σταθμών, εργασίες προσαρμογής των σταθμών στις τεχνικές προδιαγραφές του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 99/17, εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο και τέλος εργασίες που αφορούν στην 

εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – ψύξης, όπου απαιτείται. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα απαιτηθούν, σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από 

την Υπηρεσία μας και τις καταγεγραμμένες παρατηρήσεις της Διεύθυνσης του κάθε σταθμού, 

συνοψίζονται ως κάτωθι: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Στα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες, μέχρι το ύψος 

1,50μ., οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ. (άρθρο 4 παρ. Β.5). 

 Επιστρώσεις με τάπητα από PVC, όπου υπάρχουν σκάλες (άρθρο 4 παρ. Β1). 

 Υαλοστάσια στους χώρους των παιδιών, τα οποία διαμορφώνονται με σταθερό άνοιγμα μέχρι το 

ύψος 1,50μ από το έδαφος. Τοποθετούνται στο Γ Βρεφονηπιακό σταθμό, στον οποίο τα 

υφιστάμενα υαλοστάσια κρίθηκαν ακατάλληλα για την υποδοχή υαλοπινάκων ασφαλείας (άρθρο 

4 παρ. Β.4). 

 Τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας (άρθρο 4 παρ. Β.3). 

 Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στην εσωτερική επιφάνεια των υαλοπινάκων (άρθρο 4 παρ. 

Β.3). 

 Τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος στις περιφράξεις (άρθρο 4 παρ. Β2).  

 Επισκευή – συντήρηση μεταλλικής περίφραξης. Οι περιφράξεις, λόγω του υψηλού ποσοστού 

υγρασίας, παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις με σαφή τον κίνδυνο για την 

ασφάλεια των παιδιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική και αισθητική τους βελτίωση 

θα πρέπει να επισκευαστούν. (άρθρο 4 παρ. Β.2). 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 Επιστρώσεις δαπέδων των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας παιδιών με 

ρολά τύπου linoleum. Το δάπεδο linoleum είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση και 

λόγω των αντιστατικών, αντιβακτηριακών και αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του, είναι ιδανικό για 

χώρους όπου απαιτούνται υψηλές συνθήκες υγιεινής, όπως νοσοκομεία και σχολεία (άρθρο 4 

παρ. Γ.1). 

 Οι χώροι απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας παιδιών χρήζουν επαναχρωματισμού, 

καθότι παρουσιάζονται αλλοιώσεις στις επιφάνειες των τοίχων. Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά σε χαρούμενους χρωματισμούς (άρθρο 4 παρ. Γ.2). 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για αποδοτική θέρμανση και ψύξη των χώρων των 

σταθμών, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων όπου απαιτείται 

(άρθρο 4 παρ. Δ).  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

 Στον περιβάλλοντα χώρο των σταθμών προβλέπεται η τοποθέτηση αντικραδασμικών δαπέδων 

ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά από τραυματισμούς κατά τις πτώσεις στο 

έδαφος. (άρθρο 4 παρ. Η). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) στις όψεις των κτιρίων (άρθρο 4 

παρ. Η). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κάθετου συστήματος με ζελατίνα, για την προστασία από τη βροχή 

και τον άνεμο (άρθρο 4 παρ. Η). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση διχτυού σκίασης (άρθρο 4 παρ. Η). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση τεντόπανου (άρθρο 4 παρ. Η). 

 Προμήθεια άμμου και ποταμίσιου χαλικιού κατάλληλων προδιαγραφών για παιδικές χαρές 

(άρθρο 4 παρ. Η). 

 Εξοπλισμός παιδικής χαράς με μεταλλική κούνια, μεταλλική τραμπάλα και τσουλήθρα (άρθρο 4 

παρ. Η).. 

 Κατασκευή ξύλινης πέργκολας με προσωρινά σκίαστρα από ύφασμα, επιφανείας έως 50 τ.μ. 

έκαστη (άρθρο 4 παρ. Η). 

 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης για το διαχωρισμό των μικρών από τα μεγάλα παιδιά (άρθρο 4 

παρ. Η). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Διαμόρφωση – κατασκευή χώρου υγιεινής νηπίων. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση χώρου 

υγιεινής κοντά στις αίθουσες των νηπίων, σε συνδυασμό με το ότι η υφιστάμενη κτιριολογική 

εγκατάσταση του Ζ Βρεφονηπιακού σταθμού δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται 

στο άρθρο 3 του π.δ. 99/2017, απαιτείται η κατασκευή νέου χώρου υγιεινής νηπίων. 

 

6. Υλοποίηση του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, 

με βάση τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. ΦΕΚ Β’ 

1742/19.05.2017 και ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προτεινόμενη μελέτη συμβάλει: 

 Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Στην εύρυθμη λειτουργία του κάθε παιδικού σταθμού 

 

Καλαμάτα    31  - 05 -  2019 Καλαμάτα     31   -05 - 2019 Καλαμάτα    31 - 05 – 2019 

Οι συντάξαντες 

 

 

Βρεττού Πολυξένη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Μελετών 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η αν. Διευθύντρια 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Λυκουργιά Χριστίνα 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 

      Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,  83  &  84 
του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την 
έγκριση της υπ’  αριθμ. 49/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή & 
αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας», με 
συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης) 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος  Δημήτριος 

  6. Λεβέντη Ναταλία 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Ιουνίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 

 


