
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 
ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Προϋπολογισμός : 1670000.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 



ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Σελ: 2/2 

Τεχνική Περιγραφή 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται οι συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, με 
βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας. 

 

1. Περιγραφή 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναβάθμιση των χώρων άθλησης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα. 
Το πρώτο αθλητικό κέντρο είναι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, το δεύτερο αθλητικό κέντρο είναι το 
κολυμβητήριο του Δήμου και το τρίτο είναι η περιοχή με τα ανοιχτά γήπεδα της περιοχής. Η 
διεκπεραίωση των παρεμβάσεων, που θα αναλύονται στην τεχνική έκθεση, θα γίνει σταδιακά και 
βάσει των προτεραιοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων.    
 
Στο πρώτο αθλητικό κέντρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη προφυλαγμένης κύριας εισόδου, 
της υγρασίας που παρουσιάζεται εσωτερικά του κλειστού γηπέδου στη συναρμογή των τοίχων με 
τις εξωτερικές υπαίθριες κερκίδες εκατέρωθεν του κτιρίου και γίνεται συντήρηση και επισκευή των 
υφιστάμενων ανοιχτών γηπέδων στην ανατολική και στη δυτική πλευρά του οικοπέδου εκατέρωθεν 
του κλειστού γυμναστηρίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα 
και θα επισκευαστεί η πινακίδα σήμανσης του γηπέδου. 
 
Στο δεύτερο αθλητικό συγκρότημα θα αντιμετωπιστούν οι τοπικές φθορές, οι οποίες εντοπίζονται 
στις σχάρες απορροής υδάτων, στα πλακάκια και στην περίφραξη και θα υλοποιηθούν εσωτερικά 
και εξωτερικά βαψίματα, συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων γηπέδων και εγκατάσταση 
αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών.  
 
Τέλος στο τρίτο αθλητικό κέντρο θα κατασκευαστούν ένα beach volley και ένα 5χ5 στον ελεύθερο 
αδιαμόρφωτο υφιστάμενο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν 
ένα ενιαίο σύνολο υπαίθριων χώρων άθλησης με τους ήδη διαμορφωμένους χώρους των γηπέδων 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Περιμετρικά των γηπέδων θα γίνουν οι απαιτούμενες διαμορφώσεις 
φύλαξης και πρόσβασης. Πέραν των νέων επεμβάσεων θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος τοίχος 
αντιστήριξης και στη θέση του θα κατασκευαστεί τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος. 

 

2. Προϋπολογισμός των έργων 

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 

Εργασίες προϋπολογισμού: 992253,20 

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 178605,58 

Μερικό σύνολο: 1170858,78 

Απρόβλεπτα (15%): 175628,82 

Αναθεωρήσεις: 286,60 

Φ.Π.Α. (24%): 323225,81 

Γενικό σύνολο: 1670000.00 

Ο Συντάξας 
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