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ΟΨΗ  NOTIA

 

                                                                           Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 
Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί αναφέρεται στην παρουσίαση των 
εργασιών συντήρησης, επισκευής και διαμόρφωσης  του παιδικού  
σταθμού Ροδιακής Έπαυλης,  της Δ/νσης προσχολικής αγωγής και 
δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Ρόδου. 
Η προτεινόμενη μελέτη αφορά στην αναγκαία συντήρηση των χώρων του 
σταθμού  αλλά και στην βελτίωση του κτιρίου με προτάσεις νέων 
διαρρυθμίσεων που καθιστούν τους χώρους του σταθμού  
λειτουργικότερους και τους αναβαθμίζουν αισθητικά, σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα 99/28-09-2017 και το ΦΕΚ λειτουργίας  του. 
Ο εν λόγω  παιδικός σταθμός λειτουργεί σήμερα για νήπια  άνω των 2,5 
ετών , έχει αυτήν την στιγμή δυναμικό 60 παιδιών και είναι εγγεγραμμένα 
40 νήπια. 
Η έδρα του παιδικού  σταθμού αποτελεί ακόλουθο κτίριο της Ροδιακής 
Έπαυλης μέσα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, (Ο.Τ. 74), με  

κτηματολογικά  στοιχεία :  II-538 μερίδα οικοδομών Ρόδου. Βρίσκεται στο 

περιβάλλοντα χώρο της Ροδιακής Έπαυλης  διαθέτει  αυτόνομη  είσοδο 
από την  Ελευθερίου Βενιζέλου και περιβάλλεται  από εσωτερική  
περίφραξη  ώστε να είναι δυνατή η αυτόνομη λειτουργία του.  
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Α . ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
       
Το εν λόγω κτίριο είναι νεοκλασικό χαρακτηρισμένο  διατηρητέο  με την 
υπουργική απόφαση ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/80837/5125/2-12-1986-ΦΕΚ 40/Δ/30-
1-1987 . 
Είναι διώροφο κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955  με  συνολικό εμβαδόν 
422,50μ2 . 
Το ισόγειο  έχει εμβαδόν 211,25 μ2 και ο όροφος 211,25 μ2 . 
Επιπροσθέτως στο δώμα  υπάρχει η απόληξη του  κλιμακοστασίου και 
ένα δωμάτιο- αποθήκη με συνολικό  εμβαδόν 18,44μ2  και στο ισόγειο ένα 
δωμάτιο που ευρίσκεται  έξω από το περίγραμμα του κτιρίου, στην δυτική 
πλευρά με αυτόνομη είσοδο και  εμβαδόν 8,70μ2 . 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 
Το ισόγειο αποτελείται σήμερα από 

 μια αίθουσα 38,76 μ2 και 

 μια μικρότερη σε συνέχεια της προηγούμενης 13,24μ2 που    
χρησιμοποιείται σαν αποθήκη υλικών. 

 Τραπεζαρία 19,03μ2, 

 κουζίνα 17,07μ2, 

 WC νηπίων 5,51μ2, 

 WC επισκεπτών 2,57μ2, 

 χώρος πλυντηρίου -σιδερωτηρίου με ταυτόχρονη ύπαρξη  νιπτήρων 
για τα νήπια 14,76μ2, 

 διεύθυνση 11,88μ2 , 

 χώρος αποθήκης κάτω από το κλιμακοστάσιο 4,50μ2 και 

 είσοδο-υποδοχή 13,40μ2. 
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ΟΡΟΦΟΣ 
Ο όροφος σήμερα αποτελείται από 5 αίθουσες. 
αίθουσα 1 με εμβαδόν  16,47μ2, 
αίθουσα 2 με εμβαδόν 15,30μ2, 
αίθουσα 3 με εμβαδόν  24,57μ2, 
αίθουσα 4 με εμβαδόν  23,62μ2, 
αίθουσα 5  με εμβαδόν  15,29μ2, 
αίθουσα 6 με εμβαδόν  21,72μ2. 
Οι αίθουσες 3, 5 και 6 δεν χρησιμοποιούνται και παραμένουν κενές. 
Επίσης υπάρχει WC προσωπικού 9,26μ2 και αποθήκη 10,68μ2 . 
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ΔΩΜΑ 
 
 Στο δώμα, το οποίο είναι προσβάσιμο με ανεξάρτητο κλιμακοστάσιο, 
υπάρχει η απόληξη του κλιμακοστασίου και ένα δωμάτιο- αποθήκη 
7,77μ2, το οποίο αυτήν την στιγμή δεν χρησιμοποιείται.  
 
 

 
 
 
Το κτίριο εμφανίζει εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας, μολονότι 
έγιναν οι απαραίτητες εργασίες  συντήρησης τα τελευταία χρόνια από την 
Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 
Τα επιχρίσματα, κυρίως τα εξωτερικά, χρήζουν επιδιόρθωσης και τα 
κουφώματα επίσης χρειάζονται αντικατάσταση. 
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Β.ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (σύμφωνα με το προεδρικό 
διάταγμα 99/28-09-2017 ΦΕΚ 141/28-09-2017) 
 
Με βάση τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 99/28-09-2017 
ΦΕΚ 141/28-09-2017 και προκειμένου ο παιδικός σταθμός να υπαχθεί 
στις διατάξεις  του κτιριοδομικού κανονισμού στην κατηγορία «Υγεία και 
Κοινωνική Πρόνοια» χρειάζεται να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του. 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
 
Στο Ισόγειο προτείνεται η λειτουργία αίθουσας νηπίων στα βορειοδυτικά, 
όπου λειτουργεί και σήμερα, 30,71 τμ και σε συνέχεια της  δημιουργείται η 
αναγκαία  αίθουσα μόνωσης 7,74τμ.  
Η επόμενη αίθουσα στα δυτικά  μετατρέπεται σε χώρους υγιεινής νηπίων 
13,33 τμ του ισόγειο. 
Η κουζίνα και η τραπεζαρία παραμένουν ως έχουν.  
Ο χώρος που τώρα βρίσκονται οι χώροι υγιεινής των νηπίων γίνεται 
γενική αποθήκη με είσοδο από την κουζίνα και ο χώρος που τώρα 
λειτουργεί ως πλυντήριο-στεγνωτήριο και νιπτήρες για νήπια, διαχωρίζεται 
και δημιουργούνται αίθουσα για πλυντήριο-στεγνωτήριο και αποθήκη 
τροφίμων. 
Η  αίθουσα διεύθυνσης που είναι τμήμα ουσιαστικά της εισόδου του 
ισογείου  καταργείται  και δημιουργείται  χώρος υποδοχής 20,81μ2. 
Επίσης στον χώρο κάτω από το κλιμακοστάσιο γίνεται αποθήκη για τα 
είδη καθαριότητας. 
ΟΡΟΦΟΣ 
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Στον όροφο η αίθουσα 1 στα δυτικά μετατρέπεται σε χώρους υγιεινής για 
τα νήπια του ορόφου. Σε συνέχεια οι δύο επόμενες αίθουσες (2 και 3) 
ενώνονται και δημιουργούνται δύο χώροι, μια μεγαλύτερη αίθουσα 
27,00μ2 και η αίθουσα ύπνου χώρος 12,87τμ.  
Στον κεντρικό διάδρομο του ορόφου, στο χώρο της αποθήκης 
διαμορφώνεται το γραφείο της διεύθυνσης εμβαδού 10,76τμ. 
Οι αίθουσες 4 και 5 συνενώνονται και δημιουργείται μια αίθουσα νηπίων 
31,93 τμ.. Στην Ανατολική πλευρά της αίθουσας διαχωρίζεται με ελαφρύ 
διαχωριστικό τύπου «φυσαρμόνικα» βοηθητικός χώρος ύπνου 8,50τμ. 
Η αίθουσα 3 διαμορφώνεται κατάλληλα ως χώρος πολλαπλών χρήσεων 
και χώρος προσωπικού συνολικής επιφάνειας 21,72τμ. 
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ΔΩΜΑ 
 

 
  
Στο δώμα, το δωμάτιο- αποθήκη 7,77τμ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται,  
προτείνεται ως χώρος εγκατάστασης των εγκαταστάσεων θέρμανσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπως διαμορφώνεται (σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 99/28-09-
2017 ΦΕΚ 141/28-09-2017) ο σταθμός έχει δυνατότητα φιλοξενίας 
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σαρανταεννέα 49 νηπίων και οι χώροι που δημιουργούνται  έχουν  ως 
εξής: 
 
 
ΙΣΟΓΕΙΟ 
 
Είσοδος- Υποδοχή 20,81τμ 
Τραπεζαρία 19,03 τμ 
Κουζίνα 17,07 τμ 
Γενική αποθήκη 5,51 τμ 
Πλυντήριο-Σιδερωτήριο 8,71 τμ  
Αποθήκη τροφίμων 3,30 τμ 
Αποθήκη ειδών καθαριότητας 4,50 τμ (κάτω από το κλιμακοστάσιο)  

WC επισκεπτών 2,57 τμ 
WC νηπίων ισογείου 13,33 τμ  

Αίθουσα 1 ισογείου 30,71 τμ (1,80μ2/νήπιο)  17 νήπια 
Αίθουσα μόνωσης 7,74 τμ 
 
 
 
ΟΡΟΦΟΣ 
 
Διεύθυνση 10,76 τμ 
Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων & Χώρος Προσωπικού 21,72 τμ 
WC προσωπικού 9,26 τμ 
WC νηπίων ορόφου 16,47 τμ 
Αίθουσα ύπνου 12,87 τμ (1,70τμ/νήπιο) 7 θέσεις  

Βοηθητικός Χώρος ύπνου 8,50 τμ (1,70τμ/νήπιο) 5 θέσεις 

Αίθουσα 2 ορόφου 27,00τμ (1,80τμ/νήπιο) 15 νήπια 
Αίθουσα 3 ορόφου 31,93τμ (1,80τμ/νήπιο)  17 νήπια 
 
ΔΩΜΑ 
 
Λεβητοστάσιο 7,77τμ 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ  
 
Ο παιδικός σταθμός της Ροδιακής έπαυλης διαθέτει ανεξάρτητη 
διαμορφωμένη αυλή με όργανα παιδικής χαράς και πράσινο που είναι 
σχεδιασμένα για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Τα εν λόγω όργανα θα 
πρέπει να ελεγχθούν για την ασφάλειά τους και να πιστοποιηθούν σε 
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αντίθετη περίπτωση όπου δεν  είναι δυνατή η πιστοποίησή τους θα 
πρέπει να αφαιρεθούν. 
Το κτίριο δεν διαθέτει οικοδομικές  προεξοχές κάτω από τα 2,20 μέτρα. 
 
 
Γ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Ο εν λόγω παιδικός σταθμός λόγω παλαιότητας, αλλά και της 
αναγκαιότητας επαναδιαμόρφωσης των χώρων ώστε να υπαχθεί στις 
διατάξεις  του κτιριοδομικού κανονισμού στην κατηγορία «Υγεία και 
Κοινωνική Πρόνοια» χρήζει επισκευών και  νέων διαμορφώσεων- 
τροποποιήσεων στις κτιριακές του εγκαταστάσεις. 
Η υφιστάμενη εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου παρουσιάζει σημαντικά 
λειτουργικά προβλήματα. Ενώ το μέγεθος του κτιρίου είναι αρκετό για την 
εξυπηρέτηση των νηπίων, η εσωτερική κατανομή των χώρων δεν είναι 
εργονομική.  
Συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί βοηθητικοί χώροι (wc, αποθήκες κτλ) και 
διάδρομοι κίνησης που κατακερματίζουν τις διαθέσιμες χωρικές ενότητες 
και καθιστούν μη λειτουργικό στο σύνολο. Δια τούτο  προέκυψε μια λίστα 
από αναγκαίες εργασίες που αφορούν άμεσες επεμβάσεις συντήρησης 
υποδομών από φθορές όσο και εργασίες βελτίωσης– αναβάθμισης των 
συνθηκών λειτουργίας τους. 
Οι  υφιστάμενοι παιδικοί χώροι υγιεινής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
υγιεινής και ασφάλειας και η σημερινή κατανομή τους δεν είναι 
λειτουργική. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. 
Η κουζίνα του σταθμού είναι σχεδιασμένη με παλαιές προδιαγραφές και ο 
εξοπλισμός της δεν είναι εργονομικά σχεδιασμένος.  
Τα κουφώματα του κτιρίου είναι ξύλινα δίφυλλα ανοιγόμενα με γαλλικά 
σκούρα  και οι εξώπορτες είναι μεταλλικές. Δεν διαθέτουν σύγχρονες 
προδιαγραφές ασφάλειας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.  
Τα σώματα θέρμανσης είναι παλαιών προδιαγραφών και έχουν μειωμένη 
απόδοση και μεγάλη κατανάλωση.  
Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης δωματίου ύπνου αλλά και δωματίου 
μόνωσης. 
Επίσης λόγω της αυξημένης φθοράς από την υγρασία στα εξωτερικά και 
εσωτερικά επιχρίσματα, χρειάζεται να καθαιρεθούν και να 
ανακατασκευασθούν με σύγχρονα με θερμομονωτικά υλικά αντοχής  για 
την αποφυγή της εκ νέου φθοράς και την βελτίωση της ενεργειακής 
συμπεριφοράς του κτιρίου . 
Το σύνολο των εργασιών αποτελείται από δυο ομάδες εργασιών 
Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.  
Συνοπτικά οι  αναγκαίες εργασίες είναι οι παρακάτω: 
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1. Καθαιρέσεις τοίχων προκειμένου να διαμορφωθούν  νέες αίθουσες 
αλλά και αίθουσα ύπνου και μόνωσης. Επίσης δημιουργία  
ανοιγμάτων για την πρόσβαση στα νέα W.C.του ισογείου και στην 
αποθήκη που δημιουργείται στο ισόγειο. Καθαιρέσεις 
επιχρισμάτων εξωτερικά σε μεγάλο μέρος του κτιρίου και 
εσωτερικά όπου χρειάζεται 

2. Καθαιρέσεις εγκαταστάσεων των W.C. νηπίων και των 
εγκαταστάσεων της κουζίνας 

3. Καθαίρεση ετοιμόρροπων διακοσμητικών κορνιζών στις όψεις του 
κτιρίου 

4. Καθαίρεση των εξωτερικών κουφωμάτων 
5. Καθαιρέσεις  Υδραυλικών  και Ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων 
6. Κατασκευή διαχωριστικών για την διαμόρφωση των νέων 

αιθουσών  
7. Κατασκευή επιχρισμάτων  εσωτερικά και εξωτερικά ειδικών 

θερμομονωτικών  
8. Νέες Υδραυλικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
9. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα νέα W.C. 
10. Επιστρώσεις και επενδύσεις  πλακιδίων στα νέα    
      W.C. και στην κουζίνα 
11. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα νέα W.C. 
12. Τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων κουζίνας. 
13. Κατασκευή και τοποθέτηση  εξωτερικών     
      διακοσμητικών κορνιζών 
14. Τοποθέτηση νέων ενεργειακά πιστοποιημένων κουφωμάτων 
15. Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί  
16. Εγκατάσταση συστήματος ψύξης- θέρμανσης αποτελούμενο     
      από κατάλληλη Αντλίας θερμότητας και σώματα δαπέδου. 
17. Επεμβάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντα χώρου. 
18. Σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης. 
19. Πυροπροστασία- πυρασφάλεια 

Για το εν λόγω νεοκλασικό κτίριο έχει συνταχθεί μελέτη πυρασφάλειας 
από την υπηρεσία μας και έχει κατατεθεί με το υπ’αριθμ πρωτ. 
2/29384/15-05-2018. 
                                                             ΡΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2019 
                                                                  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
                                                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ 
 

 
ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

  


