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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αποτελεί απόσπασμα από την Τεχνική Περιγραφή - τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Κτ.Υπ. Α.Ε. του 2015 

 
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. Το 
υλικό 3Α διαστρώνεται και συμπυκνώνεται με το υποκείμενο εδάφος, μέχρι ποσοστού 95% της 
μεγίστης πυκνότητας που λαμβάνεται με την μέθοδο του αναθεωρημένου PROCTOR. 
 
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. Ο ασφαλτοτάπητας έχει ενιαίο συμπιεσμένο τελικό πάχος 
5cm και κατασκευάζεται από ασφαλτικό μίγμα της ΠΤΠ Α-265 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 
Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
 
Β.4. Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ με χυτή ελαστική ακρυλική, 
αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθητική τελική επένδυση πάχους 1,8 - 2mm, απόχρωσης πράσινου, 
κόκκινου ή καφέ ή συνδυασμού τους, πάνω σε ασφαλτοτάπητα εξωτερικών ή εσωτερικών 
γηπέδων αθλοπαιδιών, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού 
τάπητα. 
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 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. 
Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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