
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ) 

ΠΡΟΫΠ. :  70.500,00 ΕΥΡΏ (με ΦΠΑ 24%) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  

ΧΡΗΣΗ : 2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Πρόκειται για εργασίες διαμόρφωσης του αυλείου χώρου στο Γυμνάσιο-

Λύκειο Κ. Τιθορέας και για  κατασκευή γηπέδου μπάσκετ εντός του οποίου θα 

υπάρχει και γήπεδο βόλλεϋ που θα καλύψει τις ανάγκες των μαθητών στο 

μάθημα της γυμναστικής καθώς και στην άθληση. 

  
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Οι τεχνικές περιγραφές που ακολουθούν, είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για 

την  κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου πετοσφαίρισης στον 

αύλειο χώρο του Γυμνασίου -Λυκείου  Κ. Τιθορέας (εντός ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλης Κ. Τιθορέας). Επίσης θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα του αύλειου 

χώρου. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 



που είναι απαραίτητες για την σύνταξη οριστικής μελέτης. Βάσει της πιο 

πάνω τεχνικής περιγραφής θα κατασκευαστούν τα εξής: 

  
 
1. Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου 

Αποκατάσταση φθορών επιφανειών οδοστρωμάτων κ.λ.π. όπου 

υπάρχουν λακκούβες , ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 

πάχους ώστε να εξομαλυνθεί η επιφάνεια, ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη στην επιφάνεια του  αυλείου χώρου που θα ασφαλτοστρωθεί 

και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 

τιμολογίου της μελέτης στην παραπάνω επιφάνεια τόσο στον χώρο 

των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης όσο και στο 

υπόλοιπο τμήμα του αύλειου χώρου. 

 
2. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης 

 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του εξωτερικού γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) επιφανείας 608,00 m2 είναι οι εξής: 

2.1  Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου . 

2.2. Κατασκευή θεμελίων στήριξης των δυο στύλων μπασκετών 

2.3.   Οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και αφορούν στο 

χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης. 

2.4.   Επίστρωση με συνθετικό τάπητα  πάχους 2 χιλ., απόχρωσης επιλογής 

της Υπηρεσίας πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα και γραμμογράφηση της 

τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώματα 

συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

2.5     Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών ολυμπιακού τύπου με πρόβολο 

2,6μ. σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του τιμολογίου.  

 



3. Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης 
 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του εξωτερικού γηπέδου 

πετοσφαίρισης (βόλλεϋ) το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του παραπάνω 

περιγραφόμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ)   είναι οι εξής: 

3.1. Κατασκευή θεμελίων στήριξης των δυο ορθοστατών 

3.2.   Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά 

στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

3.3. Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών ορθοστατών βόλεϊ από 

γαλβανισμένο σίδερο με διάμετρο Ø100mm, δίχτυ βόλεϊ, αγώνων, 3 mm 

πολυαιθυλενίου με συρματόσχοινο 14 ΜΤΡ και αντένες βόλεϊ μήκους 180cm, 

σε χρώμα λευκό -κόκκινο 

Υλικά και κατασκευές που πιθανά  δεν μνημονεύονται, αλλά είναι απαραίτητα 

για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου, νοούνται ότι θα  

περιλαμβάνονται στην οριστική μελέτη του έργου. 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.500,00 ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του Φ.Π.Α. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

 
 

                                                                               

                                                                           Ελάτεια 20/04/2018 
                                                                                Η Συντάξασα   
 
 
                                                                
                                                                                  Άννα Νικολάου                                                        
                                                                             Πολιτικός Μηχανικός                                                 
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