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Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ 13 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
Πρόκειται για την αντικατάσταση του δαπέδου του αύλειου χώρου του 3ου Γυμνασίου Αγίας 
Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Σάκη Καράγεωργα 13 στην Αγία Παρασκευή στο 
οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Δερβενακίων-Πίνδου-Κανάρη και Σάκη 
Καράγεωργα.  
Ο τάπητας λόγω παλαιότητας έχει καταστραφεί, έχει υποστεί καθιζήσεις, λιμνάζουν νερά σε 
διάφορα σημεία και τα γήπεδα που βρίσκονται σε αυτόν έχουν γίνει επικίνδυνα για την άθληση 
των μαθητών.  
Η συνολική επιφάνεια του αύλειου χώρου είναι 1200τ.μ. 
Στον αύλειο χώρο υπάρχουν δυο γήπεδα τα ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα είναι γήπεδο μπάσκετ και 
το άλλο χρησιμοποιείται για βόλεϊ. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
Α.1. Αποξήλωση των δύο υπαρχουσών κρεμαστών μπασκετών και επανατοποθέτησή τους μετά 
το πέρας των εργασιών στην προηγούμενή τους θέση σε ύψος 3,05 μέτρα από το διαμορφωμένο 
δάπεδο. Δεν θα προεξέχουν οι βίδες στήριξης των μπασκετών και εάν απαιτηθεί θα τοποθετηθούν 
ειδικές πλαστικές τάπες για κάλυψη των παξιμαδιών. 
 
Α.2. Απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας) σε βάθος έως 6εκ.. Φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου 
και μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία οριστικής απόθεσης ή 
ανακύκλωσης. Καθαρισμό της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση όπου απαιτείται. Η εργασία αυτή θα γίνει σε όλο τον αύλειο χώρο του σχολείου.  
 
Β. ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Β.1.Επίχωση όλου του αύλειου χώρου, όπου απαιτείται με θραυστό υλικό 3Α, διαβροχή και 
συμπύκνωση αυτού με οδοστρωτήρα, ώστε να διαμορφωθούν οι ρύσεις απορροής ομβρίων.  
 
Β.2. Ασφαλτική προεπάλειψη όλης της επιφάνειας 3Α του αύλειου χώρου.  
 
Β.3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήσης κοινής ασφάλτου 
σε όλο τον αύλειο χώρο του σχολείου. 
 
Β.4. Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ με χυτή ελαστική ακρυλική, 
αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθητική τελική επένδυση. Πριν την έναρξη των εργασιών το 
υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία 
σφραγίζονται οι πόροι με χυτό, αυτοεπιπεδούμενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, δύο 
συστατικών, σε πάχος ενός χιλιοστού, με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της 
τελικής επιφάνειας με το χυτό, ελαστικό, αντιολισθιτικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής 
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βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου σε δύο σταυροειδής στρώσεις, στην 
επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού.    
Διαγράμμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για 
εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Στο γήπεδο μπάσκετ εκτός των καθαρών διαστάσεων (28Χ15) θα γίνει επίστρωση με ελαστικό 
συνθετικό τάπητα και περιμετρικά άλλο 1,5 μέτρα. 
Στο γήπεδο βόλεϊ εκτός των καθαρών διαστάσεων (9Χ18) που ορίζονται από τους κανονισμούς 
έχει υπολογισθεί να επιστρωθούν με ελαστικό συνθετικό τάπητα και περιμετρικά άλλα 3 μέτρα.  
        
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
        

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 


