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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

      ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

   

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Α.Μ.: 24/2018 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Η παρούσα αφορά στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αλίμου 
και των αύλειων χώρων τους σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις 
φθορές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα: 

1. 1ο Γυμνάσιο Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ επιφάνειας 580,00 τ.μ., του πολυχώρου βόλεϊ-μπάσκετ επιφάνειας 420,00 
τ.μ., δημιουργία νέας επιφάνειας γηπέδου βόλεϊ επιφάνειας 350,00 τ.μ. καθώς και 
τοποθέτηση έτοιμου καναλιού από σκυρόδεμα για την απορροή των όμβριων 
υδάτων. Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Απομάκρυνση ρύπων και οργανικών στοιχείων με υδροβολή της επιφάνειας. 

Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικού σε δύο στρώσεις κόκκινου και  

πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού χρώματος. 

• Επιπέδωση (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης υδάτων 

και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και χαλαζιακής 

άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

• Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καναλιού απορροής ομβρίων 

υδάτων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 

205,00x190,00 χλστ. με προσαρμογή γαλβανισμένης σχάρας  στο άνω μέρος του και 

σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες εκσκαφές και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών, καθώς και 

κάθε είδους μικροϋλικά ή μικροεργασίες απαιτηθούν προκειμένου το κανάλι 

απορροής να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. 

2. 3ο Γυμνάσιο Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ (κάτω αυλή) 450,00 τ.μ., κύριου γηπέδου μπάσκετ 610,00 τ.μ. και 
δημιουργία  μιας  ακόμη επιφάνειας αθλοπαιδιών  συνολικής επιφάνειας 450,00 τ.μ.  
Πιο αναλυτικά: 
 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 
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καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Απομάκρυνση ρύπων και οργανικών στοιχείων με υδροβολή της επιφάνειας. 

Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικού σε δύο στρώσεις κόκκινου και  

πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού χρώματος. 

• Επιπέδωση (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης υδάτων 

και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και χαλαζιακής 

άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

3. 5ο Γυμνάσιο Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ  (κάτω αυλή) 495,00 τ.μ. και δημιουργία μιας  νέας επιφάνειας αθλοπαιδιών-  
βόλεϊ  συνολικής επιφάνειας 850,00 τ.μ.  Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Απομάκρυνση ρύπων και οργανικών στοιχείων με υδροβολή της επιφάνειας. 

Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικού σε δύο στρώσεις κόκκινου και  

πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού χρώματος. 

• Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καναλιού απορροής ομβρίων 

υδάτων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 

205,00x190,00 χλστ. με προσαρμογή γαλβανισμένης σχάρας  στο άνω μέρος του και 

σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες εκσκαφές και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών, καθώς και 

κάθε είδους μικροϋλικά ή μικροεργασίες απαιτηθούν προκειμένου το κανάλι 

απορροής να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. 

4. 2ο Λύκειο - 4ο Γυμνάσιο Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ 595,00 τ.μ., περιφραγμένου γηπέδου μπάσκετ 460,00 τ.μ. και δημιουργία  
νέας επιφάνειας αθλοπαιδιών – βόλεϊ  συνολικής επιφάνειας 430,00 τ.μ. Πιο 
αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Απομάκρυνση ρύπων και οργανικών στοιχείων με υδροβολή της επιφάνειας. 

Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικού σε δύο στρώσεις κόκκινου και  

πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού χρώματος. 

• Επιπέδωση (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης υδάτων 

και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και χαλαζιακής 

άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 



3 

5. 3ο Λύκειο Αλίμου. 

Δημιουργία αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου μπάσκετ 385,00 τ.μ. καθώς και 
νέας επιφάνειας αθλοπαιδιών – βόλεϊ  συνολικής επιφάνειας  1.200,00 τ.μ. Πιο 
αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Επιπέδωση  (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης 

υδάτων και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και 

χαλαζιακής άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

• Δημιουργία αθλητικού δαπέδου γηπέδου  με αντικραδασμικό ρολό πάχους 6 χλστ. 

και χυτή ακρυλικής βάσης αυτοεπιπεδούμενη αντιολισθηρή τελική επένδυση 

πιστοποιημένου δαπέδου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. Πριν την 

έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και 

τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία θα επικολληθεί το αντικραδασμικό ρολό με χρήση 

κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Ακολούθως σφραγίζονται οι πόροι του 

ρολού με ειδικό ακρυλικό στόκο και ξεκινά η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με το 

χυτό, ελαστικό και αντιολισθητικής υφής έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς 

επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου, σε τρεις σταυροειδείς στρώσεις, στην 

επιθυμητή απόχρωση και σε πάχος δύο χιλιοστών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές 

επιφάνειες με βάση από ακρυλικές ρητίνες. 

6. 4ο Δημοτικό Αλίμου. 

Δημιουργία αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου μπάσκετ 465,00 τ.μ. καθώς και 
νέας επιφάνειας αθλοπαιδιών – βόλεϊ επιφάνειας  625,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Απομάκρυνση ρύπων και οργανικών στοιχείων με υδροβολή της επιφάνειας. 

Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικού σε δύο στρώσεις κόκκινου και  

πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού χρώματος. 

7. 5ο Δημοτικό Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ 425,00 τ.μ. και δημιουργία δύο νέων επιφανειών αθλοπαιδιών – βόλεϊ  
συνολικής επιφάνειας 525,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 
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• Επιπέδωση (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης υδάτων 

και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και χαλαζιακής 

άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

8. 6ο Δημοτικό Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ 445,00 τ.μ. και δημιουργία δύο νέων επιφανειών αθλοπαιδιών – βόλεϊ  
συνολικής επιφάνειας 650,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Επιπέδωση  (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης 

υδάτων και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και 

χαλαζιακής άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

9. 9ο Δημοτικό Αλίμου. 

Θα γίνει ανακατασκευή του υφιστάμενου αθλητικού δαπέδου επιφάνειας γηπέδου 
μπάσκετ 320,00 τ.μ. . καθώς και νέας επιφάνειας αθλοπαιδιών – βόλεϊ επιφάνειας  
200,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Εξομάλυνση της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα με ακρυλικές ρητίνες  

εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο μέχρι 100% σε δυο στρώσεις έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υπάρχουσες ανωμαλίες του ασφαλτικού τάπητα και να σφραγισθεί το 

υπόστρωμα. Εφαρμογή ασταριού και διάστρωση ακρυλικού υλικοί σε δύο στρώσεις 

κόκκινου και πράσινου χρώματος με διαγραμμίσεις λευκού κατασκευάζοντας τα 

αγωνίσματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

• Επιπέδωση  (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης 

υδάτων και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και 

χαλαζιακής άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

 

10. 1ο Νηπιαγωγείο Αλίμου. 

Θα γίνει αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του υφιστάμενου χώρου 
αθλοπαιδιών συνολικής επιφάνειας 220,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Πλήρης αποξήλωση υφιστάμενου τάπητα, μεταφορά και απόρριψη του. Διαμόρφωση 

επιφάνειας για την υποδοχή του νέου τάπητα με αναμόχλευση και συμπίεση 

υφιστάμενης υπόβασης. Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικού συνθετικού 

χλοοτάπητα με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Αντοχή νήματος: 12.000 Dtx 
Σύνθεση ίνας 100% πολυαιθυλαίνιο 
Ύψος Πέλους (προεξέχον της βάσης) 35 χλστ. 
Αριθμός Κόμπων > 15.650/τ.μ. 
Ολικό Βάρος Ινών > 1.970 γρ./τ.μ. 
Συνολικό βάρος τάπητα  > 2.750 γρ./τ.μ. 

11. 2ο Νηπιαγωγείο  Αλίμου. 

Θα γίνει τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας 70,00 τ.μ. και δημιουργία 
ελαστικού συνθετικού αθλητικού δαπέδου 160,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 
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• Επιπέδωση (γέμισμα) της υφιστάμενης επιφάνειας στα σημεία κατακράτησης υδάτων 

και εφαρμογή μίγματος πολυουρεθανικής κόλλας ενός συστατικού και χαλαζιακής 

άμμου πάχους 3,00 χλστ. ανά στρώση. 

• Δημιουργία αθλητικού δαπέδου γηπέδου  με αντικραδασμικό ρολό πάχους 6 χλστ. 

και χυτή ακρυλικής βάσης αυτοεπιπεδούμενη αντιολισθηρή τελική επένδυση 

πιστοποιημένου δαπέδου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. Πριν την 

έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και 

τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία θα επικολληθεί το αντικραδασμικό ρολό με χρήση 

κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Ακολούθως σφραγίζονται οι πόροι του 

ρολού με ειδικό ακρυλικό στόκο και ξεκινά η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με το 

χυτό, ελαστικό και αντιολισθητικής υφής έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς 

επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου, σε τρεις σταυροειδείς στρώσεις, στην 

επιθυμητή απόχρωση και σε πάχος δύο χιλιοστών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

γραμμογράφηση του χώρου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές 

επιφάνειες με βάση από ακρυλικές ρητίνες. 

• Διαμόρφωση επιφάνειας για την υποδοχή του νέου τάπητα με διάστρωση βάσεως 

πάχους 10 εκ. της Π.Τ.Π. 0155 και πλήρης συμπίεση αυτής. Προμήθεια και 

τοποθέτηση διακοσμητικού συνθετικού χλοοτάπητα με τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 

Αντοχή νήματος: 12.000 Dtx 
Σύνθεση ίνας 100% πολυαιθυλαίνιο 
Ύψος Πέλους (προεξέχον της βάσης) 35 χλστ. 
Αριθμός Κόμπων > 15.650/τ.μ. 
Ολικό Βάρος Ινών > 1.970 γρ./τ.μ. 
Συνολικό βάρος τάπητα  > 2.750 γρ./τ.μ. 

12. 4ο Νηπιαγωγείο Αλίμου. 

Θα γίνει τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος απλού σχεδίου συνολικού μήκους 
75,00 μέτρων. Πιο αναλυτικά: 

• Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων 

κ.τ.λ. από μεταλλικές ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 

του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για 

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

13. 5ο Νηπιαγωγείο Αλίμου. 

Θα γίνει τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας 200,00 τ.μ. Πιο αναλυτικά: 

• Διαμόρφωση επιφάνειας για την υποδοχή του νέου τάπητα με διάστρωση βάσεως 

πάχους 10 εκ. της Π.Τ.Π. 0155 και πλήρης συμπίεση αυτής. Προμήθεια και 

τοποθέτηση διακοσμητικού συνθετικού χλοοτάπητα με τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 

Αντοχή νήματος: 12.000 Dtx 
Σύνθεση ίνας 100% πολυαιθυλαίνιο 
Ύψος Πέλους (προεξέχον της βάσης) 35 χλστ. 
Αριθμός Κόμπων > 15.650/τ.μ. 
Ολικό Βάρος Ινών > 1.970 γρ./τ.μ. 
Συνολικό βάρος τάπητα  > 2.750 γρ./τ.μ. 

 
Στην παρούσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία 25 ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα 
υφιστάμενα πεζοδρόμια των εισόδων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου και σε 
σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και στην προμήθεια μεταλλικών 
στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των κτιριακών συγκροτημάτων των 
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σχολείων του Δήμου για την προστασία μαθητών και διδακτικού προσωπικού από τις 
καιρικές συνθήκες. 
 
Όσον αφορά στις ράμπες ΑΜΕΑ περιλαμβάνεται αποξήλωση του υφιστάμενου κρασπέδου 
και των κοινών πλακών πεζοδρομίου, τοποθέτηση νέων υποβιβασμένων κρασπέδων για την 
δημιουργία ράμπας πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ. μετά των ειδικών πλακών και την πλήρη 
διαμόρφωση και αποκατάσταση της επιφάνειας επέμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και 
οποιοδήποτε άλλο μικροϋλικό ή εργασία απαιτηθεί  προκειμένου οι ράμπες ΑΜΕΑ να 
παραδοθούν έτοιμες προς χρήση. 
 
Τα στέγαστρα θα αποτελούνται από συνεχόμενα μεταλλικά πλαίσια ενδεικτικών διαστάσεων 
1,80 x 2,00 μ., κατασκευασμένα από κοιλοδοκό 100 x 60 χλστ. στο εσωτερικό των οποίων θα 
φέρουν διαμορφωμένο μεταλλικό στοιχείο διατομής «Π» και διαστάσεων 2,00 x 2,00 x 2,00 
εκ. για την εφαρμογή και στεγανοποίηση πολυκαρβονικών φύλλων πάχους 16 χλστ. και 
χρώματος διαφανούς ή γαλακτερού. Για την στήριξη των πολυκαρβονικών φύλλων στο 
εσωτερικό των πλαισίων θα χρησιμοποιηθούν 4 κοιλοδοκοί διαστάσεων 40 x 40 χλστ. που 
θα τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για την εφαρμογή και ενσωμάτωση των 
πολυκαρβονικών φύλλων στα μεταλλικά πλαίσια θα χρησιμοποιηθούν σφραγιστικές ταινίες 
και σιλικονούχα υλικά καθώς και ειδικά ροδελίνια μετά σφραγιστικού υλικού για το βίδωμά 
τους επάνω στους κοιλοδοκούς προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης στεγανότητα. Η 
στήριξη της κατασκευής στους τοίχους των κτιρίων θα επιτευχθεί με βύσματα και ειδικές 
ρητίνες στα σημεία επαφής. Η στήριξη της κατασκευής στο έδαφος -όπου και αν κριθεί 
απαραίτητο- θα επιτευχθεί μέσω κοιλοδοκών 100 x 100 χλστ. ανά 4,00 μ. Επίσης θα γίνει 
αντιστήριξη όλων των πλαισίων στους τοίχους με φλάντζες και μασίφ ντίζες Φ16 που θα 
τοποθετηθούν στο άνω μέρος των μεταλλικών πλαισίων με ειδικά βύσματα. Όλα τα μεταλλικά 
τμήματα της κατασκευής θα είναι αμμοβολισμένα, μινιαρισμένα και βαμμένα με τουλάχιστον 
δύο επιστρώσεις χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης 
κατασκευή και τοποθέτηση του προαναφερθέντος συστήματος μεταλλικών πλαισίων μετά 
των πολυκαρβονικών φύλλων στέγασης καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, μικροϋλικό ή 
εργασία απαιτηθεί προκειμένου τα στέγαστρα να παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. 
 
Επίσης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων διαβάσεων 
σχολείων καθώς και δύο χιλιάδων (2.000) μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια 
γάτας), που θα τοποθετηθούν πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου για την 
αύξηση της ασφάλειας δημοτών και μαθητών. 

 
  Ιστός στήριξης ηλεκτρονικών πινακίδων διαβάσεων: 
 

• Ο ιστός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδειωμένο ή βαμμένο 
με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Το σχήμα του ιστού θα 
είναι πολυγωνικό με στρογγυλεμένες γωνίες και οι ενδεικτικές του διαστάσεις θα είναι 
διαμέτρου 110 χλστ., πάχους 4-5 χλστ. και ύψους 2,35 μ. Στο εσωτερικό τμήμα του 
ιστού θα τοποθετείται επιπλέον ιστός ενδεικτικής διαμέτρου 85 χλστ., πάχους 5 χλστ. 
και ελάχιστου ύψους 1,30 μ. για την ασφαλή στήριξη των κιβωτίων. 

• Ο ιστός θα έχει στη βάση του ειδικό σύστημα αποκοπής, ώστε σε περίπτωση 

ατυχήματος να μην καταστρέφεται η θεμελίωση. Επίσης η στήριξη αυτή θα επιτρέπει 

να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση. 

• Στον ίδιο ιστό στήριξης θα τοποθετούνται δύο κιβώτια διαχωρισμένα με  ειδικούς 

αποστάτες αλουμινίου ενδεικτικού ύψους 100 χλστ.  

• Ο ιστός θα ενσωματώνεται σε ειδική βάση στήριξης αποτελούμενη από αγκύρια και 

ειδικής κατασκευής σφικτήρες. 

• Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης από την επιφάνεια του πεζοδρομίου θα πρέπει να είναι 
2,10 m. 
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  Κιβώτια – πλαίσια ηλεκτρονικών πινακίδων διαβάσεων: 
 

• Τα κιβώτια θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό προφίλ αλουμινίου ανοδειωμένο ή 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής στο 

χρώμα. Η στερέωση του κιβωτίου στον ιστό στήριξης θα γίνεται με ειδικούς 

εσωτερικούς σφικτήρες στον εσωτερικό ιστό. Τα κιβώτια θα είναι εσωτερικά 

στεγανοποιημένα. Η στεγανοποίηση θα γίνεται με ειδικό λάστιχο, τοποθετημένο 

εσωτερικά του κιβωτίου με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του 

υπόβαθρου σε περίπτωση επισκευής της πινακίδας. 

• Οι βίδες, οι ροδέλες και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιηθούν στο κιβώτιο θα είναι 

από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. 

• Το τρίγωνο κιβώτιο θα έχει ενδεικτικά ύψος 770 χλστ. και βάθος 180 χλστ. ενώ το 

παραλληλόγραμμο κιβώτιο θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 180 x 760 χλστ. και βάθος 

180 χλστ. Η κατασκευή των πινακίδων θα πρέπει να είναι υπολογισμένη σε 

ανεμοπίεση 150 km/h. 

• Το πλαίσιο του κιβωτίου θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο πάχους 2,5 mm και 

θα υπάρχουν ειδικές γραμμώσεις. Τα άκρα του πλαισίου του κιβωτίου θα είναι 

στρογγυλεμένα με ακτίνα κύκλου 20 – 30 χλστ.. 

• Στην μπροστινή όψη του κιβωτίου θα τοποθετείται άθραυστο πολυκαρμπονικό φύλλο 

πάχους 3 χλστ. και θα στερεώνεται στο κιβώτιο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη 

η εξαγωγή του. Η εσωτερική πλευρά/υπόβαθρο θα είναι από φύλλο αλουμινίου 

πάχους 1 χλστ. Στο υπόβαθρο θα χρησιμοποιούνται μεμβράνες υψηλής 

αντανάκλασης τύπου ΙΙ. 

• Στην εσωτερική επιφάνεια του υπόβαθρου θα υπάρχουν ειδικοί αύλακες για να 

υποδέχονται πλαστικοποιημένες πλακέτες στις οποίες θα είναι τοποθετημένα Led 

3000 – 3500 mcd χρώματος κόκκινου, καθώς και όλα τα εξαρτήματα που 

συμπληρώνουν την κίνηση του πεζού με το οδόστρωμα να κινείται προς τα πίσω. Στο 

τριγωνικό περίγραμμα θα υπάρχει μεμβράνη για πλήρη αντανάκλαση και θα 

πάλλονται led. 

• Στο εσωτερικό των κιβωτίων θα τοποθετούνται ειδικοί λαμπτήρες και πρόβλεψη για 

ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς να δημιουργείται σκιά.  Η πίσω πλευρά του κιβωτίου θα 

είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους 2 χλστ. και θα αναγράφεται το 

λογότυπο ή το έμβλημα του Δήμου.  

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση όλων των ηλεκτρονικών πινακίδων 
διαβάσεων σχολείων καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, μικροϋλικό ή εργασία απαιτηθεί 
προκειμένου οι πινακίδες να παραδοθούν πλήρως λειτουργικές και έτοιμες προς χρήση. 
 
Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου και στο 
κάτω μέρος θα φέρουν μεταλλικό στέλεχος πάκτωσης στο οδόστρωμα προκειμένου να 
επιτευχθεί πλήρης σταθεροποίηση όταν χρησιμοποιηθούν σε οδούς με αυξημένο ημερήσιο 
φόρτο οχημάτων. Τα ανακλαστικά σώματα που θα φέρουν σε κάθε όψη τους θα είναι 3 
σφαιρίδια αργυρόλευκης ή κίτρινης απόχρωσης προκειμένου να επιτευχθεί η οπτική 
αντίληψη των ανακλαστήρων κατά την διάρκεια της νύκτας μέσω του φαινομένου της 
οπισθοανάκλασης. Οι ενδεικτικές τους διαστάσεις θα είναι 100x100x20 χλστ. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση όλων των ανακλαστήρων με ειδική εποξειδική 
κόλλα δύο συστατικών, ταχείας πήξης και αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας 
τοποθέτησης καθώς και της οπής πάκτωσης επί του οδοστρώματος. 
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Ενδεικτικά η συνολική δαπάνη όλων των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των € 236.158,00 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται ως εξής: 
 
      

α/α Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή  

Μονάδος 
Δαπάνη 

(€) 

1. 
Προμήθεια και εφαρμογή συνθετικού 
ακρυλικού δαπέδου με εξομάλυνση της 
υφιστάμενης επιφάνειας. 

τ.μ. 7.000,00 8,00 56.000,00 

2. 
Προμήθεια και εφαρμογή συνθετικού 
ακρυλικού δαπέδου χωρίς εξομάλυνση της 
υφιστάμενης επιφάνειας. 

τ.μ. 3.550,00 6,00 21.300,00 

3. 
Επισκευή επιφανειών με χρήση μίγματος 
πολυουρεθανικής κόλλας και χαλαζιακής 
άμμου. 

τ.μ. 260,00 35,00 9.100,00 

4. 
Ελαστικό αθλητικό δάπεδο γηπέδου 
συνολικού πάχους 8 χλστ. 

τ.μ. 540,00 35,00 18.900,00 

5. 
Προμήθεια και εφαρμογή διακοσμητικού 
συνθετικού χλοοτάπητα με απλή 
αναμόχλευση υφιστάμενης βάσεως. 

τ.μ. 220,00 20,00 4.400,00 

6. 
Προμήθεια και εφαρμογή διακοσμητικού 
συνθετικού χλοοτάπητα μαζί με βάση από 
Π.Τ.Π. 0155 πάχους 10 εκ. 

τ.μ. 270,00 30,00 8.100,00 

7. 
Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτου 
καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων. 

μ. 85,00 50,00 4.250,00 

8. 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 
κιγκλιδώματος από ευθύγραμμες ράβδους. 

χλγ. 600,00 4,00 2.400,00 

9. 
Ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ σε συμβατικό 
πεζοδρόμιο. 

τεμ. 25,00 600,00 15.000,00 

10. 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 
στεγάστρων. 

τ.μ. 150,00 180,00 27.000,00 

11. 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών 
πινακίδων διαβάσεων σχολείων. 

τεμ. 4,00 1.500,00 6.000,00 

12. 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 
ανακλαστήρων οδοστρώματος. 

τεμ. 2.000,00 9,00 18.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:    190.450,00 

 Φ.Π.Α.:   24,00% 45.708.00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    236.158,00 

 
 
                 ΑΛΙΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ         Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ. 
 
 
 
 
 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ       ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


