
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΥΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 



ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

  

ΕΡΓΟ: 

  

ΚΕΡΑΤΕΑ 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτείται να κατασκευασθούν 

προκειμένου να εκτελεστεί το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ», που αφορά στην κατασκευή διαφόρων εργασιών στο Σχολικό 

Συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου, στο 2ο Δημοτικό/Νηπιαγωγείο καθώς και 3ο Δημοτικό, με 

σκοπό την αναβάθμιση των αύλειων χώρων τους. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευασθούν ανά σχολικό συγκρότημα 
προκειμένου να γίνει η αναβάθμιση των αύλειων χώρων, αφορούν βασικά στην δημιουργία 
γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και αντισφαίρισης (τέννις), επιστρώσεις δαπέδων στον 
αύλειο χώρο με κυβόλιθους και πλάκες τσιμέντου, και τέλος συντήρηση του υπάρχοντος 
πρασίνου και φύτευση ποοδών φυτών. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται συνοπτικά ανά 
σχολική μονάδα παρακάτω :  

 
1-1.  Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου  
 

 Ανακατασκευή δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 15.00Χ28.00 m σύμφωνα 
με τις  προδιαγραφές του ΟΣΚ. 

 Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης 10.97Χ23.77 m σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΟΣΚ. 

 Επίστρωση λοιπού αύλειου χώρου με κυβόλιθους. 

 Συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου και προετοιμασία χώρων για φύτευση ποοδών 
φυτών. 

 
1-2  2ο Δημοτικό / Νηπιαγωγείο   
 

 Ανακατασκευή ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 15.00Χ28.00 m, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ. 

 Επίστρωση λοιπού αύλειου χώρου με κυβόλιθους. 

 Διαμόρφωση εισόδου με έγχρωμες πλάκες τσιμέντου.  
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 Συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου και προετοιμασία χώρων για φύτευση ποοδών 
φυτών. 

 
1-3  3ο Δημοτικό  
 

 Κατασκευή ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 13.00Χ24.00 m, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για σχολικές προπονήσεις, λόγω περιορισμένου διαθέσιμου 
χώρου. 

 Επίστρωση λοιπού αύλειου χώρου με κυβόλιθους. 

 Διάνοιξη εισόδου στη νότια πλευρά της αυλής μετά την υλοποιηθείσα απαλλοτρίωση.  

 Συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου και προετοιμασία χώρων για φύτευση ποοδών 
φυτών. 

 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλα τα κτίρια και 

τους λοιπούς χώρους των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο έργο, να 
διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων του έργου και 
όλων των θέσεων και μεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου 
δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν όλα τα πραγματικά δεδομένα) και έπειτα να συντάξουν 
την οικονομική τους προσφορά. Τα διαθέσιμα σχέδια ορισμένων σχολικών μονάδων δεν 
ανταποκρίνονται απόλυτα στην σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν 
επί τόπου διασταυρώσεις από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους. 
 

Επίσης θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε είναι ασφαλείς και να μη 
ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Επισημαίνεται επίσης ότι  αρκετές 
εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή 
κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες. 
 

Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε 
διδακτηρίου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν εκτελούνται 
εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον 
ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής 
συνεννόηση με τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων για να μην δημιουργηθούν 
απρόοπτα και ατυχήματα. 
 

Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης 
μαθητών και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και 
απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. 
 

Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
πλήρη επισκευή των αύλειων χώρων, ετοίμων προς χρήση: (οικοδομικές και 
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ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες), καθώς και όλες οι συνδέσεις των παραπάνω με τα 
υφιστάμενα δίκτυα υποδομής. 
 

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.) της παρούσας εργολαβίας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Συμβατικό 
Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) και τις γραπτές 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού 
μελετήσει το φάκελο της μελέτης του έργου (σχέδια, Τεχνική Περιγραφή, Προδιαγραφές κ.λπ.) 
να ζητήσει επεξηγήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα, σε 
συνεργασία με τους μελετητές του έργου. 
 

Όπου παρακάτω αναφέρονται συγκεκριμένοι τύποι υλικών, αυτοί δίνονται ΜΟΝΟΝ 
ενδεικτικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν όποιοι άλλοι τύποι άλλων κατασκευαστών, αλλά 
τουλάχιστον ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας. 
 
3. ΣΧΕΔΙΑ 
 

Α / Α Αριθμός Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου 

1 Α1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

2 Α2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

3 Α3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

4 Α4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

5 Α5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ  

6 Α6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
 
4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που προβλέπονται να 
εκτελεσθούν στο έργο, που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση των αύλειων χώρων, έτσι 
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ώστε να είναι έτοιμοι για πλήρη και ασφαλή λειτουργία, επεξηγεί δε και συμπληρώνει τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και το τεύχος του Περιγραφικού Τιμολογίου της Μελέτης και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών. 
 
 Όλες οι αναφερόμενες εργασίες και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζονται 
μονοσήμαντα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης σε συνδυασμό με αυτήν την Τεχνική 
Περιγραφή.  
 

Στις περιπτώσεις που αναγράφεται δίπλα στην περιγραφή της εργασίας αριθμός 
άρθρου του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών (Α.Τ. ..), αυτός αναφέρεται στην αρίθμηση 
του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου της μελέτης και ισχύει όσον αφορά τα υλικά και 
μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στον τρόπο κατασκευής της εργασίας αυτής 
και όχι για τον τρόπο επιμέτρησης και πληρωμής. Η επιμέτρηση και η πληρωμή των 
διαφόρων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα είδη μονάδων και τις τιμές των αντίστοιχων 
άρθρων του Συμβατικού Τιμολογίου της Μελέτης. 

 
Τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής έχουν επιλεγεί με βάση τις ιδιότητες τους που 

εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του γηπέδου και είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
κανονισμούς, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μορφή ΕΝ ή κατευθυντήριας 
οδηγίας και τα Γερμανικά DIN.  Επίσης, η επιλογή υλικών και τρόπων κατασκευής έγινε με 
γνώμονα την εύκολη αντιμετώπιση των φθορών που μπορούν να εμφανισθούν σε βάθος 
χρόνου σε ένα δημόσιο κτήριο, καθώς και την ανάγκη  μειωμένης συντήρησης. 

 
Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών και εργασιών προβλέπονται να είναι 

αρίστης ποιότητος και Α' διαλογής, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων κατά κανόνα 
εργοστασίων ή άλλων μονάδων παραγωγής. 

 
Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, σύμφωνα 

με τους κανόνες της τέχνης, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά 
και αισθητικά άρτιο. 
 
Αναλυτικά  οι προβλεπόμενες εργασίες είναι :  

 
Α.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις 
 

Προβλέπεται πλήρης αποξήλωση της ασφάλτου  στο κάτω τμήμα του αύλειου χώρου, 
εκσκαφή (περίπου 50 cm) καθαρισμός του υπάρχοντος υποστρώματος και διαμόρφωση του 
δαπέδου σε νέο ενιαίο επίπεδο κατά το επισυναπτόμενο σχέδιο (περίπου 1.200 m2) (Α.Τ. 1). 
και απόξεση (φρεζάρισμα) (Α.Τ. 2) όπου αυτό είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Η εργασία 
αυτή θα πραγματοποιηθεί και στα τρία σχολεία στις περιοχές όπου θα διαστρωθούν νέα 
υλικά. 
 

Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (με ή χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εκτός 
των κτιρίων, και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων και οι προσωρινές εναποθέσεις των 
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προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες 
θέσεις, προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, 
όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης για την 
συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων - αποξηλώσεων και λοιπών 
άχρηστων εργοταξιακών υλικών. 
 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (με ή χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές. 
 

Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων. 
 

Ακόμα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών 
μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του 
υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού των σχολείων, μετά της απαιτούμενης κάλυψης προστασίας 
κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ασφαλτοστρώσεις 
 

Ασφαλτοστρώσεις προτείνονται στους αύλειους χώρους όπου θα γίνουν τα γήπεδα. 
Γήπεδα θα κατασκευαστούν και στα τρια σχολεία. Συγκεκριμένα στο Σχολικό Συγκρότημα 
Γυμνασίου Λυκείου θα κατασκευαστούν 2 γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και ένα 
γήπεδο αντισφαίρισης (τένις), στο 2ο Δημοτικό / Νηπιαγωγείο ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης 
(μπάσκετ) και στο 3ο Δημοτικό ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ).   

 
Υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν επιτόπου μετά τις 

αποξηλώσεις / καθαιρέσεις: 
 
1) Υφιστάμενο δάπεδο: άσφαλτος κακής κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή  στρώνεται 

νέα ασφαλτική στρώση (Α.Τ. 19) μετά από παρεμβολή ασφαλτικής συγκολλητικής  
στρώσης (Α.Τ. 18) και ακολουθεί η στρώση του χυτού ελαστικού τελικού δαπέδου (Α.Τ. 
13). 

2) Υφιστάμενο δάπεδο: χώμα. Η ασφαλτική στρώση (Α.Τ. 19) γίνεται πάνω σε μεταβλητού 
πάχους βάση οδοστρωσίας (Α.Τ. 16), μετά από ασφαλτική προεπάλειψη  (Α.Τ. 17) και 
ασφαλτική συγκολλητική  στρώση (Α.Τ. 18), στη συνέχεια δε ακολουθεί η στρώση του 
χυτού ελαστικού τελικού δαπέδου (Α.Τ. 13). 

 
Ο ασφαλτοτάπητας (Α.Τ. 19) θα έχει ενιαίο συμπιεσμένο τελικό πάχος 5 cm και 

κατασκευάζεται από ασφαλτικό μίγμα της ΠΤΠ Α-265 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 
 

Το υλικό 3Α (Α.Τ. 16) διαστρώνεται σε συμπιεσμένο τελικό πάχος 15 cm (δύο 
στρώσεις/7,5cm). Συμπύκνωση 3Α, καθώς και του υποκείμενου εδάφους, μέχρι ποσοστού 
95% της μεγίστης πυκνότητας που λαμβάνεται με την μέθοδο του αναθεωρημένου 
PROCTOR. Πριν από την διάστρωση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει προεπάλειψη της 
επιφάνειας του 3Α με πετρελαϊκό (Α.Τ. 17) . 
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Επίστρωση γηπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα 
 

Κατασκευάζονται τέσσερα γήπεδα μπάσκετ (δύο στο Γυμνάσιο Λύκειο και από ένα 
στο 2ο Δημοτικό / Νηπιαγωγείο και το 3ο Δημοτικό) και ένα γήπεδο τέννις (Γυμνάσιο Λύκειο) 
σύμφωνα με τη λεπτομέρεια του Ο.Σ.Κ. ΛΤ25.1. και κατά τα επισυναπτόμενα σχέδια. 
 
 Επιστρώνονται με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,8 – 2 mm (Α.Τ. 13), πάνω σε 
υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης 
ελαστικοσυνθετικού τάπητα. 
 

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής: 
- επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας, ώστε να απομακρυνθούν κάθε 

είδους ρύποι και ακαθαρσίες όπως η σκόνη, λάδια κλπ. 
- στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού 

γαλακτώματος, αδρανούς, απαλλαγμένο από άργιλο, τσιμέντο κλπ -ξύσιμο της 
τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της ώστε να 
δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη, κατάλληλη για την υποδοχή του 
ελαστικού τάπητα 

- διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρεις τουλάχιστον αλλεπάλληλες 
διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών, ώστε να επιτευχθεί 
πάχος- 2mm και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή αντιολισθηρή. -
γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

 
Επιστρώσεις με κυβόλιθους 
 

Επιστρώσεις με έγχρωμους προκατασκευασμένους κυβόλιθους από γαρμπιλόδεμα 
πρέσας, οποιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, οι οποίοι τοποθετούνται ελεύθερα (χωρίς 
κονίαμα) σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο, πάχους 5 εκ (Α.Τ. 14). Επίστρωση με 
κυβόλιθους θα πραγματοποιηθεί και στα τρία σχολεία όπως φαίνεται στα σχέδια.  

 
Η τοποθέτηση των κυβολίθων υψομετρικά γίνεται λαμβάνοντας υπόψη  αφ΄ ενός την 

υφιστάμενη κατάσταση των αύλειων χώρων (φρεάτια απορροής ομβρίων και υψόμετρα 
δαπέδων κτιρίων) ,  και αφ΄ ετέρου το γεγονός ότι οι κυβόλιθοι τοποθετούνται χωρίς κονίαμα 
επί του εδάφους, που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό των ομβρίων απορροφάται μέσω των 
αρμών από το έδαφος επιτρέποντας έτσι την μείωση των απαιτούμενων κλίσεων λόγω 
μείωσης του όγκου των ομβρίων.  
 

Οι επιστρώσεις είναι οιουδήποτε σχήματος που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια 
προς τις ευθείες που ορίζουν τους χώρους σε συνδυασμό χρωμάτων και σχημάτων σύμφωνα 
με τις εντολές της Υπηρεσίας. Ήτοι διάστρωση της άμμου για την εναπόθεση των κυβολίθων 
σε πάχος 3 έως 5 cm σε αντίστροφη αναλογία προς την σκληρότητα της υπόβασης. Η άμμος 
πρέπει να είναι καθαρή και  κοκκομετρική διαβάθμιση ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον 
να είναι κάτω των 4mm.  
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Ακολουθεί στεγνή τοποθέτηση των κυβολίθων σε ύψος 1 έως 1,5 cm περίπου 

υψηλότερα από την επιδιωκόμενη τελική στάθμη ώστε η μετέπειτα συμπίεση με δονητική 
πλάκα θα φέρει το δάπεδο στην επιθυμητή στάθμη. Κατόπιν γίνεται σφράγιση των αρμών με 
λεπτή κοσκινισμένη άμμο για πλήρη σφράγιση των αρμών. Μετά το τέλος της εργασίας 
ακολουθεί καθαρισμός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά. 

 
Η επιλογή του χρώματος των κυβόλιθων και των χρωματικών συνδυασμών στα 

σημεία επαφής των επιφανειών θα γίνει από την Υπηρεσία.  
 
Επιστρώσεις με πλάκες  
 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (Α.Τ. 12) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338,  διαστάσεων 
πλακών  50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιμέντου, έγχρωμες ή όχι, αντιολισθητικές, 
μπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. σύμφωνα με τις επιλογές της επίβλεψης. Προσοχή 
συνίσταται στη μη χρήση ραβδωτών πλακών,  γιατί τραυματίζουν τους μαθητές σε πτώσεις. 
Οι πλάκες θα διαστρωθούν στο 2ο Δημοτικό / Νηπιαγωγείο. 
 
Στυλοβάτες καλαθοσφαίρισης (μπασκέτες) 
 

Σε κάθε γήπεδο μπάσκετ τοποθετούνται δύο μπασκέτες (Α.Τ. 21) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και το πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. Γήπεδα μπάσκετ κατασκευάζονται 
και στα τρία σχολεία. 
 
Το συγκρότημα της μπασκέτας αποτελείται από: 
 

 Τη βάση από σκυρόδεμα, όπου πακτώνεται ο στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. 

 Τον στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή. 

 Τον πίνακα (ταμπλώ) από πλαστικό υλικό ή μέταλλο. 

 Την στεφάνη από σιδερένια κατασκευή. 
 
Βάση από σκυρόδεμα 
 
Βάση από σκυρόδεμα για στυλοβάτη από σιδεροκατασκευή: 
 

Εκσκαφή, απομάκρυνση των επί πλέον χωμάτων, τελική επίχωση και διαμόρφωση. 
Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα ποιότητας C12/15 και οπλισμό κατηγορίας S 220, με 
διαστάσεις και οπλισμό που φαίνονται στο σχέδιο θεμελίωσης μπασκέτας με σιδερένιο 
στυλοβάτη. Στο επάνω άκρο του πεδίλου πακτώνεται σιδερένιο ορθογωνικό πλαίσιο από 
γωνιακά στοιχεία, διαστάσεων 80/80/8. Το πλαίσιο αυτό αγκυρώνεται μέσα στο πέδιλο με 4 
Φ20 και βρίσκεται σε απόλυτη ανταπόκριση με αντίστοιχο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος του στυλοβάτη. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται επτά υποδοχές, διαμέτρου 25mm, 
κάτω δε από αυτές προβλέπονται περικόχλια, διαμέτρου 20mm με πλαστικούς θύλακες, όσο 
είναι δυνατόν απαραμόρφωτους, για την δημιουργία κενού χώρου μέσα στον όγκο του 
πέδιλου, για να εισχωρήσουν μέσα σ' αυτούς οι κοχλίες στερέωσης. 
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Στυλοβάτης 
 

Στυλοβάτης από σιδεροκατασκευή. Αποτελείται από τρεις ιστούς τεθλασμένης όψης, 
πρισματικής μορφής, διατομής ορθογωνικής μεταβαλλόμενης από 20 Χ 38 cm έως 20 Χ 
27cm επί αξονικού ύψους 2,19m όσον αφορά το πρώτο τμήμα, από 20 Χ 27cm έως 20 Χ 
17cm επί αξονικού μήκους 1,90m όσον αφορά το δεύτερο τμήμα και από 20 Χ 17cm έως και 
20 Χ 12cm όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο τμήμα, επί αξονικού μήκους 0,95m.                             
Οι ιστοί του στυλοβάτη κατασκευάζονται με σκελετούς από σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ, 
εσωτερικής διαμέτρου 3/4 με τους οποίους επιτυγχάνεται το απαραμόρφωτο του στυλοβάτη. 
Αυτοί κολλώνται πάνω σε δύο πλαίσια από στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 4 mm που μετά 
από την σύνθεση και βαφή, στερεώνονται μεταξύ τους με φύλλα λαμαρίνας 4mm με τα οποία 
και καλύπτεται το κατασκευαστικό κενό, πλάτους 7cm. Στο κάτω άκρο του στυλοβάτη 
προβλέπεται μεταλλικό πλαίσιο από σιδερογωνιές 80 Χ 80 Χ 8, μορφής και διαστάσεων 
ανάλογων με το αντίστοιχο μεταλλικό πλαίσιο που προβλέπεται στην στέψη του πέδιλου, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ανταπόκριση τους (εξωτερικές διαστάσεις, οπές). Ο 
στυλοβάτης στερεώνεται κατά τρόπο αμετακίνητο πάνω στο πέδιλο με 7 μπουλόνια Φ 20, 
που βιδώνονται πάνω στα μεταλλικά πλαίσια του στυλοβάτη και του πεδίλου και χωρούν 
μέσα στον όγκο του πεδίλου στις οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι' αυτό.                           
Μεταξύ των δύο σιδερένιων πλαισίων παρεμβάλλονται μερικές φορές, ροδέλες για να 
εξαλειφθούν, εάν υπάρχουν, μικρές αποκλίσεις από την τελική θέση. Ειδικά για την 
τοποθέτηση του στυλοβάτη στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο πλαίσιο 
του στυλοβάτη προβλέπονται επιμήκεις, επιτρέποντας έτσι μικρές μετακινήσεις με την 
παρεμβολή των ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών 
επιτυγχάνεται με σιδερένιες σφήνες για την κάλυψη των κενών των επιμήκων οπών, όπου 
μπαίνουν οι κοχλίες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του στυλοβάτη θα χρωματισθούν με δύο 
στρώσεις μινίου (μέσα-έξω). Οι εξωτερικές ορατές επιφάνειες θα χρωματισθούν επί πλέον με 
ντούκο πιστολέτο σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυμητή απόχρωση, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισμού της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 
Ο στυλοβάτης μετά την κατασκευή του περιτυλίγεται με πάπλωμα ειδικών προδιαγραφών 
προς αποφυγή ατυχημάτων. 
 
Πίνακας 
 

Κατασκευάζεται από απόλυτα διαφανές καθαρό υλικό PLEXIGLAS, πάχους 12mm, 
ορθογωνικού σχήματος, διαστάσεων 1,20 Χ 1,80m. Κατά μήκος των ακμών του πίνακα 
τοποθετείται ελαστικό υλικό, πάχους 3mm και πλάτους 5cm για τη σύνθεση της τελικής όψης 
του πίνακα, το οποίο στερεώνεται περιμετρικά με σιδερένιες γωνιές 50 Χ 25 Χ 4mm. Οι πάνω 
σιδερένιες γωνιές βιδώνονται πάνω στο πλαίσιο με βίδες ορειχάλκινες για κάλυψη της 
αυξομείωσης των αποστάσεων, λόγω κρούσεων και συστοδιαστολών. Με παρόμοιο τρόπο 
γίνεται η σήμανση του πίνακα στο χώρο της στεφάνης με ορθογώνιο πλαίσιο που 
κατασκευάζεται από σιδηρογωνιές με την παρεμβολή ελαστικού υλικού, διαστάσεων 58 Χ 
4mm. 
 

Το πλαίσιο (ταμπλώ) στερεώνεται στη τελική του θέση με τον πιο κάτω τρόπο: Στις 
δύο επάνω γωνιές του προβλέπονται δύο μεταλλικές αντηρίδες από χάλυβα Φ25, που 
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στερεώνονται πάνω στο στυλοβάτη αρθρωτά μέσω του πίνακα με την παρεμβολή 
χαλύβδινων πλακών, διαστάσεων 55 Χ 40 Χ 25mm, πάνω στις οποίες αγκυρώνονται οι 
ράβδοι με τρόπο ακλόνητο. 
 
Στο κάτω τμήμα του ο πίνακας στερεώνεται με τον εξής τρόπο: 
 

Στο τέλος του κορμού του στυλοβάτη στερεώνεται μεταλλικό έλασμα, όψης Τ και άλλο 
ένα παρόμοιο στερεώνεται με ηλεκτροκόλληση πάνω σε γωνιακά ελάσματα, που συνδέουν το 
εσωτερικό μικρό μεταλλικό πλαίσιο σήμανσης της στεφάνης με το εξωτερικό περιμετρικό 
πλαίσιο. Τα δύο αυτά μεταλλικά ελάσματα όψης Τ ενώνονται με τρία μπουλόνια και έτσι 
στερεώνεται ο πίνακας επάνω στον κορμό του στυλοβάτη.  Οι υποδοχές του ελάσματος 
πάνω στον κορμό του στυλοβάτη είναι επιμήκεις για να είναι δυνατή η στερέωση του ταμπλώ 
στο σωστό ύψος και τη σωστή γωνιακή κλίση. Για να αποφεύγεται η στρέβλωση του πίνακα 
προβλέπεται στο κάτω τμήμα του, σαν στοιχείο ακαμψίας, εγκάρσιο μεταλλικό έλασμα, 
πάχους 3mm, πλάτους μεταβλητού από 5 έως 10cm και μήκους 60mm, που βιδώνεται πάνω 
στο μεταλλικό πλαίσιο του πίνακα. 
 
Στεφάνη 
 

Σχηματίζεται από σιδερένια ράβδο Φ 20 με εσωτερική καθαρή διάμετρο 45cm και 
στερεώνεται άνω στη βάση στήριξης του πίνακα (ταμπλώ) με βίδες, που διέρχονται από 
ειδικές ορειχάλκινες κυλινδρικές υποδοχές του πίνακα και βιδώνεται πάνω στα ελάσματα που 
ενώνουν το εσωτερικό μικρό πλαίσιο της περιμετρικής σήμανσης. Έτσι ο πίνακας (ταμπλώ) 
στηρίζεται με βίδες και παραμένει ανεπηρέαστος από τις παραμορφώσεις της στεφάνης. Με 
όλη την διάταξη που περιγράφουμε, της στήριξης της στεφάνης πάνω στο πίνακα και του 
πίνακα πάνω στο στυλοβάτη, είναι δυνατή η ελεύθερη παραμόρφωση ή στρέβλωση του 
πίνακα, λόγω κρούσεων κλπ. αποκλείοντας τη ρηγμάτωση ή θραύση του. 
 
Στο 3ο Δημοτικό που ανοίγεται νέα είσοδος θα κατασκευασθεί νέα μεταλλική δίφυλλη θύρα 
(Α.Τ. 20), περίφραξης του αυλείου χώρου, γαλβανισμένη εν θερμώ, κατασκευασμένη 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, και θα περιλαμβάνει:  
 
α)  Τα σιδερένια θυρόφυλλα, βιομηχανικής κατασκευής, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 

50976, αποτελούμενα από εσχάρες, διαστάσεων 1,50X2,23 m η κάθε μία, 
κατασκευασμένες από οριζόντιες και κάθετες λάμες διατομής 40Χ8 mm, που απέχουν 
μεταξύ τους οριζόντια και κάθετα κατά 14 cm.  Τα θυρόφυλλα θα απέχουν από το τελικό 
δάπεδο κατά 6 cm  

β)  Οι ορθοστάτες, από κοιλοδοκό, διατομής 80Χ40Χ4 mm οι οποίοι πακτώνονται στο 
δάπεδο κατά 30cm και στο διπλανό τοιχίο της περίφραξης με τζινέτια. 

γ)  Τα αρμοκάλυπτρα των θυρόφυλλων (μπινί) (3 τεμάχια),από λάμα διατομής σχήματος 
(Γ) διατομής 40Χ20Χ5 mm και μήκους 140mm.  

δ)  Οι μεντεσέδες ανάρτησης των θυρόφυλλων (4 τεμάχια ανά θυρόφυλλο), χειρολαβές, 
μεταλλικές φλάντζες, κλειδαριά, λάμες, stop, συρτών (πάνω-κάτω), κλπ, σύμφωνα με 
την μελέτη.  
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ε)  O πλήρης χρωματισμός του κιγκλιδώματος που θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των 
επιφανειών από οξειδώσεις, δύο στρώσεις μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος 
ριπολίνης, απόχρωσης της επιλογής  

 
 
 
Β.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 Εργασίες πρασίνου θα πραγματοποιηθούν και στα τρία σχολεία. Οι χώροι πρασίνου θα 
οριοθετηθούν (όπου δεν είναι οριοθετημένοι) με τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, 
σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. (Α.Τ. 15) που στερεώνονται επάνω σε βάση διαστάσεων 30Χ20 cm 
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας  C12/15 (Α.Τ. 3). 
 
Η φύτευση των υφισταμένων και νέων παρτεριών (Α.Τ. 23) θα γίνει σύμφωνα με την 
παράγραφο 20.5 της τεχνικής περιγραφής εργασιών του Ο.Σ.Κ (την παράγραφο που αφορά 
στους θάμνους - περίπου 200 τεμάχια), αφού προηγηθεί η γενική μόρφωση της επιφάνειας 
του εδάφους έτοιμης για την φύτευση των φυτών (Α.Τ. 22). 
 
Προβλέπονται: Ποώδη πολυετή φυτά με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 με μπάλα 
χώματος σε δοχείο ή σε σάκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιμό 0,30m.  
 

• Να είναι αναπτυγμένα σε δοχεία ή σάκους πολυαιθυλενίου γεμάτους με μίγμα από ίσα 
μέρη κηποχώματος, άμμου και κοπριάς. 

• Να έχουν πλούσιο και καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του 
φυτού, να είναι εύρωστα και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλά 
διαμορφωμένους. 

• Το κηπευτικό χώμα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, θα περιέχει άργιλο 20% - 30%, 
50% - 70% άμμο με PH 6-6,8, θα είναι κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώματος και θα 
προέρχεται από βάθος μέχρι 0,70m. 

• Η κοπριά θα είναι ανάμικτη από αιγοπρόβατα και βοοειδή, καλά χωνεμένη και 
αποσυντιθέμενη, χωρίς ξένες προσμίξεις, θα λειοτρίβεται, δε θα έχει σβώλους, όχι 
δυσώδους οσμής και χρώματος καστανού σκούρου προς μαύρο. 

• Το λίπασμα θα προέρχεται από το εμπόριο και θα είναι τύπου 11-15-15 ή 11-1615. 

• Οι μεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

• Οι λάκκοι φύτευσης έχουν διαστάσεις: 

• 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30m για ποώδη πολυετή φυτά 

• Η κοπριά ενσωματώνεται σε αναλογία γενικά 15% . 

• Το λίπασμα ενσωματώνεται σε ποσότητα 200kg για κάθε δένδρο, θάμνο ή 
αναρριχώμενο και 100 kg για κάθε πρώδες πολυετές. 

• Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαμβάνει 

• Την διάνοιξη των λάκκων 

• Την μεταφορά και ενσωμάτωση κοπριάς και λιπάσματος. 

• Την μεταφορά και φύτευση του φυτού. 
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• Τον σχηματισμό λεκάνης ποτίσματος, την απομάκρυνση του αχρήστου υλικού, 
το πότισμα, το ψέκασμα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο και γενικά την 
συντήρηση των φυτών. 

 
 
 
 
Γ.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Γ-1  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών, αποτελούμενα από 
σιδηροϊστό, φωτιστικό σώμα και λαμπτήρα. 
Θα κατασκευασθεί νέο υπόγειο δίκτυο, φρεάτια διέλευσης καλωδίων, καλώδια, αγωγούς 
γείωσης κλπ. 
Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων  των ιστών. 
2. Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και ταυτόχρονη πάκτωση των μεταλλικών 
αγκυρίων των ιστών. 
3. Κατασκευή φρεατίων. 
4. Τοποθέτηση, εγκατάσταση φωτιστικών και σύνδεση αυτών με το δίκτυο. 
5. Ασφάλιση του δικτύου και ηλεκτροδότηση αυτού. 
 
 
Γ-2  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Πριν την έναρξη των εργασιών θα ληφθούν υψόμετρα στον αύλειο χώρο για τη διαπίστωση 
των υφιστάμενων κλίσεων. Όπου απαιτείται διόρθωση κλίσεων θα γίνεται με το φρεζάρισμα  
της ασφάλτου, είτε με μεταβλητό πάχος στην βάση οδοστρωσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
Δ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε κάθε εργοτάξιο, από την αρχή του έργου και σε 
ευκρινές σημείο, πινακίδα συνολικών διαστάσεων 2,90 Χ 4,45 m. αποτελούμενη από 
μεταλλικό σκελετό και 6 λουρίδες (επί μέρους πινακίδες) από λαμαρίνα στραντζαρισμένη στα 
άκρα για λόγους ακαμψίας, στην οποία θα αναγράφεται : 
 
Α.  Ο εποπτεύων Φορέας και ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρώτη επί μέρους 

πινακίδα θα έχει διαστάσεις 2,90 Χ 0, 70 m. 
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Β.  Ο τίτλος του έργου. Η δεύτερη επί μέρους πινακίδα, καθώς και όλες οι υπόλοιπες, θα 
έχουν διαστάσεις 2,90 Χ 0,40 m. 

Γ.  Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου  
Δ.  Τα στοιχεία της Μελέτης 
Ε.  Τα στοιχεία της κατασκευής  
ΣΤ.  Τον ανάδοχο του Έργου. 
 
 
                                                                                                           Λαύριο 12 - 02 - 2018  
 

Η Συντάξασα 

Ελέχθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Μελετών και Έργων 

 

Θεωρήθηκε  

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τ.Υ. 

Δήμου Λαυρεωτικής 

   

   

   

Δήμητρα Κωστούλα Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης Αναστασία Μαγγενάκη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

MArch. Αρχιτέκτων  

Μηχανικός 

MSc. Αποκαταστάσεων 

ΕΜΠ  

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων 

Υποδομής 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1-Α. Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου 
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1-Β  2ο Δημοτικό / Νηπιαγωγείο   
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1-Γ  3ο Δημοτικό  
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ 
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