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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

       Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 

υποδομής φιλοξενίας των  νηπίων με απώτερο σκοπό την άνεση, τη μέγιστη ασφάλεια και την 

καλύτερη ποιότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

       Ο παιδικός σταθμός  ως μονάδα αγωγής και διαπαιδαγώγησης φιλοξενεί νήπια παρέχοντάς τους 

υπηρεσίες (προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, σωματική-νοητική και κοινωνική ανάπτυξη, ομαλή 

μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, ημερήσια διατροφή κτλ.), που προκειμένου 

να λειτουργήσει εύρυθμα και αποδοτικά απαιτεί σύγχρονες υποδομές με τη μέγιστη ασφάλεια. 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες : 

 Αποξήλωση φθαρμένων κουφωμάτων  

 Αντικατάστασή αυτών με κατάλληλα θερμοδιακοπτώμενα υαλοστάσια αλουμινίου , μετά των 

υαλοπινάκων. 

 Τοποθέτηση κινητών σιτών σε όλα τα υαλοστάσια. 

 Τοποθέτηση θυρών αλουμινίου με ή χωρίς υαλοστάσιο όπου απαιτείται 

 Αποξήλωση  των ερμαρίων και του πάγκου εργασίας της κουζίνας και αντικατάστασή αυτών με 

επί δαπέδου ή κρεμαστά, τυποποιημένα ή μη, ανοξείδωτου τύπου βάσει των αρχών HACCP. 

       Αναλυτικότερα αφού αποξηλωθούν τα φθαρμένα κουφώματα και οι πόρτες  θα αντικατασταθούν 

με νέου τύπου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας και να 

φέρουν την ανάλογη σήμανση και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τα παράθυρα που υπάρχουν στους 

χώρους που βρίσκονται τα παιδιά θα διαμορφώνονται χωρίς ανοιγόμενα  φύλλα μέχρι το ύψος 1,50μ.. 

Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται προστατευτικές 

αποσπώμενες μπάρες αλουμινίου βαμμένες σε διαφορετικά χρώματα κατά RAL σύμφωνα με την 

γνώμη της επιβλέπουσας αρχής, οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12εκ..  

Τα υαλοστάσια αλουμινίου θα είναι μονόφυλλα, δίφυλλα, ανοιγόμενα, σταθερά ή συρόμενα ή 

επάλληλα ,με ή χωρίς φεγγίτη ή οποιουδήποτε άλλου τύπου, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων 

που θα παραδώσει προς έγκριση ο ανάδοχος, με θερμοδιακοπή ώστε να πληρείται Uf πλαισίου<2,80 

W/m2K, με πιστοποίηση κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, που να μπορεί να δεχθεί πάχος 

υάλωσης 28 mm, με την εξής διάταξη: Εξωτερικά, υαλοπίνακας LAMINATED (αντιβανδαλιστικός 

σάντουϊτς) 3mm+3mm ενώ εσωτερικά, υαλοπίνακες LAMINATED (αντιβανδαλιστικός σάντουϊτς) και 

ταυτόχρονα ενεργειακός για την παρεμπόδιση διαφυγής της θερμότητας προς τα έξω διαστάσεων 

4mm+4mm. Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα έχουν αεροστεγές διάκενο 14mm, με 90% argon και 10% 

ξηρού αέρα μεταξύ τους ώστε να πληρείται Ug<1,30 W/m2K. 



Πλήρως τοποθετημένοι υαλοπίνακες, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με πλαστικοελαστικά περεμβύσματα 

EPDM, ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη και ασφαλή εφαρμογή των υαλοπινάκων των κουφωμάτων, με 

αντοχή σε απόσχιση, διάβρωση, μόνιμες τάσεις θλίψεως, σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τις 

αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και η αξία τους περιέχεται στη τιμή του άρθρου αυτού. 

Οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής τους, ως προς τις 

ιδιότητές τους. 

Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 

"πούδρας" με πολυεστερικά χρώματα σε λευκή απόχρωση (κατά RAL), που θα πληροί την προδιαγραφή 

DIN 50939, αντοχή σε κρούση DIN 53156, συμμετρία με βάση το test στρέψεως DIN 50018 και το test με 

αλατονέφωση DIN 50012, οι δε ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι από 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα 

στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm. 

Η επιλογή των προφίλ και των σειρών που θα εφαρμοσθούν, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα 

από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50 9001 παραγωγική διαδικασία, θα γίνει από την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου, με τον απαράβατο όρο ότι, τα προτεινόμενα 

κουφώματα θα έχουν ενεργειακές ιδιότητες ισοδύναμες ή ανώτερες των περιγραφομένων. Παράλληλα 

ο ανάδοχος, θα προσκομίσει στην υπηρεσία, όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία 

πιστοποιήσεις ως προς τα υλικά (π.χ. σήμανση CE, πιστοποίηση συστήματος, κ.α.), καθώς και πλήρη 

τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων κουφωμάτων. 

Οι θύρες θα είναι συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου ή θα είναι συμπαγείς 

από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου μέχρι ύψους 1,50μ. και το υπόλοιπο υαλοστάσιο 

από ενεργειακό κρύσταλλο ασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες με ή χωρίς δύο σταθερά φύλλα, 

ανοιγόμενες. 

Επιπρόσθετα θα αποξηλωθεί ο παλαιός φθαρμένος πάγκος του χώρου της κουζίνας και τα ερμάρια 

αυτής και θα αντικατασταθούν με νέα από ανοξείδωτη λαμαρίνα ΑΙSΙ 304 πάχους 0,8mm. στιβαρής 

κατασκευής. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 58.500 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον 

προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ με ΚΑ: 69.7321-001 του Δήμου Θέρμου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙΕΡΙΓΡ ΑΦΗ 2 / 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ 1ΈΧΝΙΚΩΝ ΥmΙΡΕΣΙΩΝ 


	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	NextDocument (3).pdfΤ.Π.

