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Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Α.Π.Χ. ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΘΗΝΑ 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
Πρόκειται για την αντικατάσταση του δαπέδου του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του οποίου ο 
τάπητας λόγω παλαιότητας έχει σκληρύνει και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών 
και την αντικατάσταση των υαλότουβλων του όμορου βοηθητικού γηπέδου στο οποίο αθλούνται 
οι μαθητές, τα οποία έχουν ραγίσει ή σπάσει και λόγω πτώσης αυτών το γήπεδο δεν 
χρησιμοποιείται λόγω επικινδυνότητας. Και τα δυο γήπεδα βρίσκονται στον αύλειο χώρο του 6ου 
ΓΕΛ Αιγάλεω.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
Α.Π.Χ. (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ) 
Α.1. Αποξήλωση των δυο υπαρχουσών κρεμαστών μπασκετών και τοποθέτησή τους όπως 
απαιτηθεί (συμπεριλαμβάνοντας τυχόν επισκευή αυτών) μετά το πέρας των εργασιών 
αντικατάστασης του δαπέδου στη νέα τους τελική θέση σε ύψος 3,05μ. από το τελικά 
διαμορφωμένο δάπεδο. 
Α.2. Προσωρινή αποξήλωση της πόρτας που οδηγεί στα W.C και επανατοποθέτησή της 
(επιδιορθώνοντας και κονταίνοντας την) μετά το πέρας των εργασιών επίστρωσης του δαπέδου 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  
Α.3. Καθαίρεση όλων των υαλότουβλων και απομάκρυνσή τους  
 
Β. ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Α.Π.Χ. (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ) 
 
Β.1. Στο υπάρχον υπόβαθρο θα κατασκευασθεί ξύλινο βιομηχανοποιημένο αθλητικό δάπεδο με 
προδιαγραφές Γ.Γ.Α. πλήρως περατωμένο-διαγραμμισμένο. Στην κύρια είσοδο του γηπέδου θα 
κατασκευασθεί ράμπα που θα σβήνει μπροστά στη διπλή πόρτα (η οποία ανάγει προς τα έξω) και 
θα καλύπτει την ανισοσταθμία του νέου υπερυψωμένου δαπέδου. 
Β.2. Εγκατάσταση των δυο αποξηλωμένων μπασκετών στην νέα τους θέση που θα προκύψει 
μετά το πέρας της τοποθέτησης του δαπέδου. 
Β.3. Τοποθέτηση της αποξηλωμένης θύρας εισόδου των W.C. μετά την αποπεράτωση του 
δαπέδου. 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  
Β.4. Τοποθέτηση νέων υαλότουβλων στα πλευρικά ανοίγματα του βοηθητικού γυμναστηρίου 
σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή Κτ.Υπ. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ  διαστάσεων 19Χ19Χ8  
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Γ. ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Α.Π.Χ. (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ) 
Γ.1. Τα υπάρχοντα φωτιστικά (τύπου καμπάνας), απαιτείται να αντικατασταθούν με προβολείς 
που θα τοποθετηθούν στις πλευρές Δεξιά και Αριστερά στα υπάρχοντα υποστηλώματα κάτω από 
τους αεραγωγούς. 
Προτείνεται να τοποθετηθούν 8 τεμάχια προβολέων 400W έκαστος (Πετρίδης τύπος MAC 5 400-P 
HIT) αξιοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση καθώς και το υπάρχοντα χειρισμό αυτών (αφή-
σβέση) μέσω του υφισταμένου πίνακα χωρίς να απαιτηθεί νέα εγκατάσταση. 
Οι νέοι προβολείς θα τοποθετηθούν κάτω από τους υπάρχοντες διαμήκεις αεραγωγούς επί των 
δομικών στοιχείων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. 
  
 
 
       Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
        

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 


