
 
 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων                               
& αύλειων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  & ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
 
243.212,74 € 
                                                                                                                            

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολείων στο Δήμο Λαυρεωτικής 
και συγκεκριμένα τα παρακάτω: 
1. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας το οποίο θα 

κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτικό τάπητα. 
2. α) Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου το οποίο θα 

κατασκευαστεί στον πίσω αύλειο χώρο πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτικό τάπητα.  
β) Επίστρωση του λοιπού αύλειου χώρου, με έγχρωμες ανάγλυφες τσιμεντόπλακες, χρώματος και 
μοτίβου που θα επιλεγεί από την υπηρεσία.  

3. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης μετά της υπόβασης του, στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου.  Το 
γήπεδο θα κατασκευαστεί στον χώρο μπροστά από τις υπάρχουσες κερκίδες.  

4. Κατασκευή ενός εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (οκτώ ατόμων) μαζί με το  μεταλλικό φρεάτιο του, 
στο Γυμνάσιο Κερατέας.    

5. Κατασκευή ενός εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (οκτώ ατόμων) μαζί με το  μεταλλικό φρεάτιο του, 
στο Λύκειο Κερατέας.  

 
Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 
 

A. Επεμβάσεις Κατασκευής ή συντήρησης γηπέδων και αύλειων χώρων. 
Οι εργασίες που απαιτούνται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου και 
στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου θα είναι οι εξής: 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας.  
Αφορά την κατασκευή ενός γηπέδου συνολικών διαστάσεων (αγωνιστικός χώρος και περιθώρια 
ασφαλείας) 26 Χ 15 μέτρων.  
• Αφαίρεση των υπαρχόντων μπασκετών. Κατά την αφαίρεση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 

στην αφαίρεση των υπαρχόντων θεμελίων τους, ώστε οι νέες μπασκέτες  να τοποθετηθούν με νέα 
θεμελίωση. 

• Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού σε όλη την έκταση του αύλειου χώρου στον οποίο υπάρχει 
φθαρμένο ασφαλτικό. Το βάθος απόξεσης θα είναι 4 cm και το εμβαδό απόξεσης 860 m2. Κατά την 
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απόξεση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η απόξεση να μην διαταράξει τις υπάρχουσες 
κλίσεις της αυλής. 

• Διάστρωση της αποξεσμένης επιφάνειας με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Η διάστρωση θα 
πρέπει να γίνει, χωρίς να διαταραχθούν οι υπάρχουσες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις υψομετρικές διαφορές της τελικής επιφάνειας. 

• Διάστρωση με ελαστομερή ακρυλικό τάπητα, του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το γήπεδο 
μπάσκετ. Η διάστρωση θα εκτελεστεί σε εμβαδό 390 m2.  

• Τοποθέτηση των μπασκετών, με κατασκευή της προβλεπόμενης θεμελίωσης. Μετά την τοποθέτηση 
ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία, πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, για την στατική επάρκεια της μπασκέτας.  

• Τοποθέτηση των λιωμένων – κινητών ορθοστατών πετοσφαίρισης. 
• Γραμμογράφηση του γηπέδου με δύο σέτ γραμμών διαφορετικού χρώματος (μπάσκετ – βόλεϊ)  

 

Σκαρίφημα του χώρου επέμβασης και των προβλεπόμενων κατασκευών. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου.  
Αφορά την κατασκευή ενός γηπέδου συνολικών διαστάσεων (αγωνιστικός χώρος και περιθώρια 
ασφαλείας) 32 Χ 19 μέτρων. 
• Απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού στην έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο 

μπάσκετ. Το βάθος απόξεσης θα είναι 4 cm και το εμβαδό απόξεσης 587 m2. Κατά την απόξεση θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η απόξεση να μην διαταράξει τις υπάρχουσες κλίσεις της 
αυλής. 

• Διάστρωση της αποξεσμένης επιφάνειας με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Η διάστρωση θα 
πρέπει να γίνει, χωρίς να διαταραχθούν οι υπάρχουσες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις υψομετρικές διαφορές της τελικής επιφάνειας. 

• Διάστρωση με ελαστομερή ακρυλικό τάπητα, του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το γήπεδο 
μπάσκετ. Η διάστρωση θα εκτελεστεί όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου μελέτης. 
Η διάστρωση θα γίνει σε εμβαδό 587 m2.  

• Στην έκταση του αύλειου χώρου που δεν θα καταληφθεί από το γήπεδο μπάσκετ, θα εκτελεστεί 
εκσκαφή, για τον υποβιβασμό της στάθμης του εδάφους, και αφού διαστρωθεί οπλισμένο 
σκυρόδεμα, θα καλυφθεί με τσιμεντόπλακες.   

• Τοποθέτηση των μπασκετών, με κατασκευή της προβλεπόμενης θεμελίωσης. Μετά την τοποθέτηση 
ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία, πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, για την στατική επάρκεια της μπασκέτας.  

• Τοποθέτηση των λιωμένων – κινητών ορθοστατών πετοσφαίρισης. 
• Γραμμογράφηση του γηπέδου με δύο σετ γραμμών διαφορετικού χρώματος (μπάσκετ – βόλεϊ). 

 Οι τελικές επιφάνειες του γηπέδου και της διαστρωμένης με τσιμεντόπλακες περιοχής, δεν θα 
πρέπει να παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές ή διαφορετικές κλίσεις. 
 

Σκαρίφημα του χώρου επέμβασης και των προβλεπόμενων κατασκευών. 
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1ο Γυμνάσιο Λαυρίου.  
Αφορά την κατασκευή ενός γηπέδου συνολικών διαστάσεων (αγωνιστικός χώρος και περιθώρια 
ασφαλείας) 32 Χ 19 μέτρων. 
• Εκσκαφή στην έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο μπάσκετ. Το βάθος απόξεσης 

θα είναι 40 cm και το εμβαδό εκσκαφής 608 m2.  
• Τοποθέτηση γεωϋφάσματος  ώστε να καλυφθεί όλο το σκάμμα (πυθμένας και παρειές). 
• Πλήρωση του σκάμματος με βάση οδοστρωσίας. 
• Διάστρωση της διαμορφωμένης επιφάνειας με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Η διάστρωση θα 

πρέπει να γίνει, χωρίς να διαταραχθούν οι υπάρχουσες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις υψομετρικές διαφορές της τελικής επιφάνειας. 

• Διάστρωση με ελαστομερή ακρυλικό τάπητα, του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το γήπεδο 
μπάσκετ. Η διάστρωση θα εκτελεστεί όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου μελέτης. 
Η διάστρωση θα γίνει σε εμβαδό 608 m2.    

• Τοποθέτηση των μπασκετών, με κατασκευή της προβλεπόμενης θεμελίωσης. Μετά την τοποθέτηση 
ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία, πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, για την στατική επάρκεια της μπασκέτας.  

• Τοποθέτηση των λιωμένων – κινητών ορθοστατών πετοσφαίρισης. 
• Γραμμογράφηση του γηπέδου με δύο σετ γραμμών διαφορετικού χρώματος (μπάσκετ – βόλεϊ). 
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 Οι τελικές επιφάνειες του γηπέδου και της υπάρχουσας διαστρωμένης περιοχής, δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές ή διαφορετικές κλίσεις. 
 
Σκαρίφημα του χώρου επέμβασης και των προβλεπόμενων κατασκευών. 

 
 
 
 
 

B. Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Κερατέας 
Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Κερατέας, θα τοποθετηθούν δύο εξωτερικοί ανελκυστήρες ΑΜΕΑ (ένας σε 
κάθε κτήριο). Οι ανελκυστήρες θα τοποθετηθούν στα υπάρχοντα κτήρια, στην δυτική πλευρά του κτηρίου 
του Γυμνασίου, και στην Νότια πλευρά στο κτήριο του Λυκείου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες 
τις προβλεπόμενες εργασίες, για την τοποθέτηση, αδειοδότηση, και λειτουργία του, επίσης να εκδώσει 
και την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια μικρής κλίμακας.  
Το φρεάτιο του ανελκυστήρα θα είναι μεταλλικό, και θα επικαλυφθεί με τσιμεντοσανίδες. 
Ο ανελκυστήρα θα έχει τα εξής ή ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά.   
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Είδος ανελκυστήρα:      Ατόμων 
Τύπος ανελκυστήρα:      Υδραυλικός– Χωρίς μηχανοστάσιο 
Πρότυπο :      ΕΝ 81-20/50:2014  
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Διαστάσεις φρέατος:      1600 x 1700 κατά προσέγγιση 
Διαστάσεις θαλάμου:      1100 x 1400 κατά προσέγγιση 
Ωφέλιμο φορτίο:      630 Κg  
Άτομα :       8 
Ταχύτητα:      0,63m/s. 
Αριθμός στάσεων:      3  
Είσοδοι θαλάμου / φρέατος:     1 /3 
Μήκος καθαρής διαδρομής:     7,00m κατά προσέγγιση 
Θέση μηχανοστασίου:      Πλησίον φρέατος 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 
Τύπος:       VIA SERIE (Σειριακός) 
Λειτουργία:      DOWN COLLECTIVE-SIMPLEX 
Ηλεκτρική παροχή:      3 phase - 380 V 
Συχνότητα :       50 Ηz. 
Εκκίνηση :      Αστέρα Τρίγωνο 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 
Ισχύς κινητήρας:     11 KW / 15 ΗΡ 
Παροχή :      150 lt/min 
Tύπος :       Τ1 
Διαστάσεις : 
Μήκος : 77,5 εκατοστά  Πλάτος : 47 εκατοστά   Ύψος: 83 εκατοστά  
 
ΕΜΒΟΛΟ : 
Υλικό κατασκευής   :    Χάλυβας St 52, βαρέως τύπου  
Διάμετρος εμβόλου :     100 mm 
Πάχος Εμβόλου :      5 mm 
Μήκος κοπής :      3750 mm 
 
ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ : 
Είδος:                                                                         Αυτόματη δίφυλλη τηλεσκοπική 
Διαστάσεις :      900 mm x 2000mm   
Επένδυση :       ΙΝΟΧ (st.st.) 
Τόξα πορείας :      ΝΑΙ   
Μηχανισμός θύρας θαλάμου :    MP REVECO GO 
 
ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΟΥ : 
Είδος:                                                                         Αυτόματες δίφυλλες τηλεσκοπικές 
Τύπου :       Massen 
Διαστάσεις :      900 mm x 2000mm 
Υλικό κατασκευής : Λαμαρίνα DKP αντισκωρικά προστατευμένη 
Επένδυση :      RAL 7044 
 
 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ : 
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Αριθμός / διάμετρος :      4 Χ 10 mm 
Τύπος :   Top quality – 8x19 Warrington - IWRC 
 
ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ : 
Τύπος :   Χαλύβδινοι διατομής Τ 
Κατασκευαστής : Monteferro  
Διαστάσεις οδηγών θαλάμου : 90x75x16  
Απόσταση μεταξύ στηριγμάτων οδηγών θαλάμου:  1500mm 
 
ΘΑΛΑΜΟΣ : 
Καθαρό Ύψος :      2100mm 
Εσωτερική επένδυση : Από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα  
Πάτωμα :  Ελαστικό τύπου Pirelli μαύρο (τύπος R24 – 

Circle black) 
Οροφή :       Τύπος L40 black 
Φωτισμός : Μόνιμος  φωτισμός  χαμηλής κατανάλωσης 

(led) 
Καθρέφτης :      Στο πίσω μέρος του θαλάμου  
Χειρολαβή :  Στο πίσω μέρος του θαλάμου από ανοξείδωτο 

χάλυβα (St. St. Mirror) 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ: 
Μοντέλο :   Full height (τύπου κολόνα) - Fusion-kolor  
Xρώμα :  Μαύρο  με πλαίσιο χρώματος μαύρο  
Display :  Τύπος VS-LCD 
Περιλαμβάνει :      Φωτισμό ασφαλείας 
       Ενδεικτικό υπερφόρτωσης 

Κομβίο ανοίγματος των θυρών και κουδούνι 
Συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας σύμφωνη 
με το ΕΝ8120/50:2014 

Κομβία :      Τύπου Impulse με μπλε φωτισμό 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΩΝ ΟΡΟΦΟΥ: 
Αριθμός : 3 
Περιλαμβάνουν :     Κομβία κλήσεως  
       Τόξα πορείας 
       Ακουστική αναγγελία 
Μπουτόν :      Τύπου Impulse με μπλε φωτισμό 
Display :  Τύπος VS-LCD στην κομβιοδόχο του 

ισογείου 
 
 
ΦΡΕΑΤΙΟ: 
Τύπος :       Αυτοφερόμενο 
Μοντέλο :      ΧΡ Structure 
Διαστάσεις :       1600x1700mm 
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Είδος :       Σιδεροκατασκευή  
Επένδυση :      Τσιμεντοσανίδα. 
 
 

Σκαριφήματα των χώρων επέμβασης και των προβλεπόμενων κατασκευών. 

 

Γυμνάσιο 
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Οι  Συντάξαντες Ελέγχθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Μελετών & Έργων 

Θεωρήθηκε 04 /12 /2019 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ. 

Δήμου Λαυρεωτικής 
ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ. Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. 
 

  

ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Msc 

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ-Α΄ 
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