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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 
 

           Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ αναβάκμιςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 

ςτο 1ο Δθμοτικό Γιπεδο Γλυφάδασ (γιπεδα μπάςκετ, ποδοςφαίρου, κτίριο) και ςτο Κλειςτό 

Γυμναςτιριο “Οδυςςζασ Παπαδόπουλοσ” που βρίςκονται ςτθν οδό Αλ. Παναγοφλθ, ςτο ΔΑΚ 

Γλυφάδασ (Κλειςτό Κολυμβθτιριο, Κλειςτό Μπάςκετ, τζνισ) που βρίςκονται ςτο οικοδομικό 

τετράγωνο που περιβάλλεται από τισ οδοφσ Φοίβθσ, Κφπρου, Πανδϊρασ και Δθμ. Αγγ. Μεταξά, ςτα 

υπαίκρια γιπεδα τθσ Ευρυάλθσ που βρίςκονται ςτθν ςυμβολι των οδϊν . Βζμπο, Β. Σςιτςάνθ και 

Παλμφρασ και ςτα υπαίκρια γιπεδα τθσ Αιξωνισ που βρίςκονται ςτθν ςυμβολι των οδϊν Δθμ. 

Γοφναρθ & Δερβενακίων. 

τθν παροφςα φάςθ, τα προαναφερόμενα υπαίκρια γιπεδα μπάςκετ και τζνισ υπολειτουργοφν 

με φκαρµζνα αςφαλτικά δάπεδα, µε παλιζσ υποδομζσ και φκαρμζνεσ περιφράξεισ, που κακιςτοφν 

δφςκολθ τθν άκλθςθ και ταυτόχρονα αναγκαία τθν υλοποίθςθ παρεµβάςεων µε ςκοπό τθν 

αναβάκµιςθ των ακλθτικϊν αυτϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και των 

επιςκεπτϊν.  

Σα κτίρια του ΔΑΚ Γλυφάδασ με ζτοσ καταςκευισ το 1969 μετά τθν πάροδο 50 ετϊν, απαιτοφν 

εντατικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν λόγω παλαιότθτασ, αλλά κυρίωσ λόγω διαβρϊςεων από 

το χλϊριο τθσ πιςίνασ και τισ υγραςίεσ. Απαιτοφνται εκτεταμζνεσ επιςκευζσ τθσ κτιριακισ υποδομισ, 

ςυντιρθςθ αλλά και νζοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, ακόμθ και τοποκζτθςθ µπαρϊν πανικοφ για 

τθν αναβάκμιςθ κυρϊν εξόδου, ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ που προβλζπονται για 

τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται 

να απομακρυνκοφν τα διαβρωμζνα από άλατα κουφϊματα ςτον χϊρο τθσ πιςίνασ και να 

αντικαταςτακοφν με νζα κουφϊματα αλουμινίου με διπλοφσ κερμομονωτικοφσ υαλοπίνακεσ ςτο 

ίδιο άνοιγμα και χρϊμα.  

Θα ςυντθρθκοφν κατάλλθλα οι αεραγωγοί και κα αντικαταςτακεί το μοτζρ απαγωγισ αζρα 

προκειμζνου να τεκεί, εκ νζου, ςε λειτουργία ο εξαεριςμόσ του κτιρίου και να μειωκοφν οι 

υγροποιιςεισ και διαβρϊςεισ του χϊρου. Επίςθσ κα ενιςχυκεί θ ςτιριξθ τθσ ψευδοροφισ με νζεσ 

κοιλοδοκοφσ κακϊσ υπάρχουν εμφανείσ χρόνιεσ οξειδϊςεισ από τθν υγραςία, ενϊ κα 

αποκαταςτακοφν με κατάλλθλα υλικά οι τοπικζσ βλάβεσ των υποςτυλωμάτων του κτιρίου. 

Προβλζπεται θ αντικατάςταςθ των πλακιδίων δαπζδου περιμετρικά τθσ πιςίνασ με νζα 

αντιολιςκθτικισ επιφάνειασ, κακϊσ και θ τοποκζτθςθ δφο αγωνιςτικϊν ςανίδων καταδφςεων 



ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ  τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Τγροφ τίβου (FINA) και τθσ 

Κολυμβθτικισ Ομοςπονδίασ Ελλάδοσ (ΚΟΕ). 

Σο κτίριο εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου ςτο 1ο Δθμοτικό Γιπεδο επί τθσ οδοφ Αλ. Παναγοφλθ και 

οι λοιπζσ υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ ςε αυτό, λόγω παλαιότθτασ και βλαβϊν δεν μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςτισ προχποκζςεισ επαρκοφσ λειτουργίασ. το κτίριο πρζπει να υλοποιθκοφν 

εκτεταμζνεσ παρεμβάςεισ προκειμζνου να περιλαμβάνει, γραφείο προπονθτι, αποδυτιρια, w.c., 

w.c. κοινοφ, w.c. ΑμεΑ, ιατρείο, αποκικεσ, και λοιποφσ χϊρουσ. Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ του εν 

λόγω κτίςματοσ είναι άςχθμθ, λόγω παλαιότθτασ, βανδαλιςμϊν, κλοπϊν και ανεπαρκοφσ 

ςυντιρθςθσ. 

το Κλειςτό Γυμναςτιριο “Οδυςςζασ Παπαδόπουλοσ” είναι αναγκαίο να αντιμετωπιςκοφν 

βλάβεσ υγρομόνωςθσ και τοπικζσ επιςκευζσ φκορϊν του κτιρίου. Σζλοσ, με τθν παροφςα μελζτθ κα 

ανακαταςκευαςκεί ο ακρυλικόσ ακλθτικόσ τάπθτασ ςε δζκα (10) εξωτερικά γθπζδα μπάςκετ και 

τζνισ, τα οποία ζπειτα από πολυετι χριςθ και ζκκεςθ ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ κακίςτανται 

ακατάλλθλα, ενϊ παρατθροφνται ςυχνοί τραυματιςμοί των ακλοφμενων ςε αυτά.  

υγκεκριμζνα θ μελζτθ προβλζπει να εκτελεςτοφν ανά ακλθτικι εγκατάςταςθ οι παρακάτω 

εργαςίεσ: 

 

1
ο
 Γημοηικό Γήπεδο Γλςθάδαρ (γήπεδο ποδοζθαίπος, γήπεδα μπάζκεη, κηίπιο αποδςηηπίων) 

Α. Οικοδομικέρ Δπγαζίερ: 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων αλουμινίου (πόρτεσ – παράκυρα)  

 Σοποκζτθςθ πλαιςίων με ςίτεσ ςτουσ φεγγίτεσ των αποδυτθρίων και των υγρϊν χϊρων 

 Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ 

 Αντικατάςταςθ δαπζδων αποδυτθρίων και υγρϊν χϊρων με νζα αντιολιςκθρά πλακίδια  

 Δθμιουργία WC AμεΑ, ςφγχρονων χϊρων αποδυτθρίων, και χϊρων υγιεινισ (ντουη, WC) 

 Χρωματιςμοί εςωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου 

 Σοποκζτθςθ πλαςτικϊν κακιςμάτων ςτισ κερκίδεσ 

 Επιςκευζσ και βελτιϊςεισ των περιφράξεων ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ αςφαλοφσ λειτουργίασ 

 Ανακαταςκευι  ακρυλικοφ ακλθτικοφ τάπθτα εξωτερικϊν γθπζδων 

 Χάραξθ και βαφι διαχωριςτικϊν λωρίδων γθπζδων – χϊρων ςτάκμευςθσ 

 

Β. Ηλεκηπομησανολογικέρ Δπγαζίερ: 

 Εγκατάςταςθ Κλιματιςτικϊν 

 Εγκατάςταςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων 

 Εκτεταμζνθ θλεκτρολογικι και υδραυλικι αναβάκμιςθ κτιρίου 

 Εγκατάςταςθ νζων προβολζων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ LED 

 Αντικατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 

 



 

ΓΑΚ Γλςθάδαρ (Κολςμβηηήπιο, Κλειζηό Μπάζκεη, ςπαίθπιο ηένιρ) 

Α. Οικοδομικέρ Δπγαζίερ: 

 Αντικατάςταςθ διαβρωμζνων από άλατα υαλοπινάκων  

 Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ 

 Επιςτρϊςεισ με νζα αντιολιςκθρά πλακίδια δαπζδου (περιμετρικά πιςίνασ – αποδυτιρια ) 

 Επιςκευι αποςακρωμζνων επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ςτα υποςτθλϊματα 

 Ενίςχυςθ περιμετρικοφ διαβρωμζνου μεταλλικοφ ςκελετοφ ςτιριξθσ ψευδοροφισ  

 Σοποκζτθςθ δφο (2) ςανίδων καταδφςεων 

 Χρωματιςμοί εςωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου 

 Ανακαταςκευι  ακρυλικοφ ακλθτικοφ τάπθτα εξωτερικϊν γθπζδων 

 Χάραξθ και βαφι διαχωριςτικϊν λωρίδων γθπζδων – χϊρων ςτάκμευςθσ 

 

Β. Ηλεκηπομησανολογικέρ Δπγαζίερ: 

 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ αεραγωγϊν εξαεριςμοφ 

 Εγκατάςταςθ νζου μοτζρ προςαγωγισ αζροσ 

 Εγκατάςταςθ νζων προβολζων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ LED 

 Αντικατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 

Γημοηικό Γςμναζηήπιο “Οδςζζέαρ Παπαδόποςλορ” 

 Αντικατάςταςθ ρθγματωμζνων γυψοςανίδων  

 Θερμικι μόνωςθ ςωλθνϊςεων μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 

 

Τπαίθπια Γήπεδα Μπάζκεη Δςπςάληρ 

Α. Οικοδομικέρ Δπγαζίερ: 

 Ανακαταςκευι  ακρυλικοφ ακλθτικοφ τάπθτα εξωτερικϊν γθπζδων 

 Καταςκευι αςφαλτοτάπθτα και ακρυλικοφ τάπθτα νζου γθπζδου καλακοςφαίριςθσ 

 Εγκατάςταςθ ςτυλοβατϊν, ταμπλό κλπ εξοπλιςμόσ νζου γθπζδου καλακοςφαίριςθσ 

 Επιςκευζσ και βελτιϊςεισ των περιφράξεων ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ αςφαλοφσ λειτουργίασ 

 Χάραξθ και βαφι διαχωριςτικϊν λωρίδων γθπζδων – χϊρων ςτάκμευςθσ 

 

Β. Ηλεκηπομησανολογικέρ Δπγαζίερ: 

 Εγκατάςταςθ νζου πίλαρ 

 Εγκατάςταςθ ιςτϊν φωτιςμοφ νζου γθπζδου καλακοςφαίριςθσ 

 Εγκατάςταςθ νζων προβολζων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ LED 

 

Τπαίθπια Γήπεδα Μπάζκεη Αιξωνήρ 

Α. Οικοδομικέρ Δπγαζίερ: 

 Ανακαταςκευι  ακρυλικοφ ακλθτικοφ τάπθτα εξωτερικϊν γθπζδων 

 Επιςκευζσ και βελτιϊςεισ των περιφράξεων ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ αςφαλοφσ λειτουργίασ 

 Εγκατάςταςθ νζων προβολζων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ LED 

 



Πολλζσ από τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ αφοροφν τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, οικοδομικϊν, 

υδραυλικϊν, θλεκτρομθχανολογικϊν, υγρομόνωςθσ, οι οποίεσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν και 

αφοροφν ςυνζπειεσ τθσ φκοράσ λόγω τθσ πολυετοφσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Για αυτό το 

ζργο θ προμζτρθςθ οριςμζνων εργαςιϊν είναι δφςκολθ κακϊσ πρόκειται για επιςκευζσ, βελτιϊςεισ 

και θ αποκατάςταςθ των όποιων ηθμιϊν κα διαπιςτωκοφν κατά τθν υλοποίθςι τουσ. 

 

Οι τιμζσ μονάδασ για κάκε εργαςία ςτον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ, προζρχονται 

από τα ενιαία τιμολόγια δθμοςίων ζργων, ενϊ για όςεσ δεν περιλαμβάνονται ςε αυτά, εκτιμικθκαν 

με βάςθ ζρευνα αγοράσ από το ελεφκερο εμπόριο. 

 

Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα καλυφκοφν οι ελλείψεισ και να δθμιουργθκεί ζνα αςφαλζσ και 

λειτουργικό περιβάλλον που κα ςυνειςφζρει κετικά και κα προάγει τον ακλθτιςμό.  

Ο  παρϊν προχπολογιςμόσ προβλζπει δαπάνθ ποςοφ 653.225,81 € ενϊ με τθν επιβολι του 24% 

Φ.Π.Α., ποςοφ 156.774,19 €  θ ςυνολικι απαιτοφμενθ πίςτωςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 810.000,00 

€. Σο ανωτζρω ζργο περιλαμβάνεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα 2018 και ςτον προχπολογιςμό του 

ίδιου ζτουσ με Κ. Α. 1573260004, με τίτλο «ΤΝΣΗΡΗΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», ενϊ 

θ χρθματοδότθςι του κα γίνει από τθν Περιφζρεια Αττικισ (ΚΑΕ 9777.04.030) και κα εκτελεςκεί δια 

δθμοπραςίασ με επί μζρουσ ποςοςτό  ζκπτωςθσ  κατά ομάδεσ και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

 
Γλυφάδα,  29 / 01 / 2019 
  

     ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

θ υπάλλθλοσ του Σμιματοσ  
   Οικοδομικϊν Ζργων 
 
 
   Μαριάνκθ Δουροφδθ 
ΣΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 
 
 

Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ 
Ηλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων 

 
 

Γεϊργιοσ Παπαδοφδθσ 
ΣΕ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

 
                 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
   τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 
 

                      Κυριακι Κάννα 
                     Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 



 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΤ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  32,00 Φ 19,00  =  608,00 Μ2 

Γενικά. 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ηππηθνύ εμσηεξηθνύ γεπέδνπ 

θαιαζνζθαίξηζεο (κπάζθεη) είλαη νη εμήο: 

1. Καηαζθεπή δύν ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ηεο Π.Τ.Π.0155 ηνπ Υ.Δ.Ε. πάρνπο 10 εθ. 
ε θάζε κία ηειείσο ζπκππθλσκέλε πάλσ ζηελ δηακνξθσκέλε ζθάθε. 

2. Καηαζθεπή αζθαιηηθήο επάιεηςεο (πξνεπάιεηςεο) κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηεο 
Π.Τ.Π. Α 201, ηύπνπ ΜΕ-0. 

3. Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο πνπ ζα απνηειεί θαη ηελ ηειηθή ζηξώζε ηνπ 
γεπέδνπ κε θιίζε όπσο πξνβιέπεη ε κειέηε θαη κε επηθάλεηεο ηειείσο επίπεδεο. 

Σεκεηώλεηαη όηη νη θιίζεηο ησλ ππνθείκελσλ ζηξώζεσλ θαη ηεο ζθάθεο αθνινπζνύλ ηηο 

αληίζηνηρεο επηθαλεηαθέο. 

Σπληζηάηαη ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ λα είλαη ακθηθιηλήο κε θιίζε 5% θαη κε 

θνξπθαία αθκή ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηνπ γεπέδνπ. 

 

Περίπηωζη καηαζκεσής ηελικής ζηρώζης με πλαζηικό ηάπηηα 

Καηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε αζθαιηηθό ηάπεηα ηύπνπ Γ ή Δ ζηξώζε θπθινθνξίαο ηεο 

Π.Τ.Π. Α265 ηνπ Υ.Δ.Ε. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα δηαζηξώλεηαη ρπηόο 

ειαζηηθόο ζπλζεηηθόο ηάπεηαο (π.ρ. ηύπνπ SPORTSOL) ζε ζπλνιηθό πάρνο 1, 6-2 

ρηιηάδεο. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο είλαη νη εμήο: 

1. Καζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα. 
2. Εμνκάιπλζε ηεο αζθαιηηθήο επηθάλεηαο κε κίγκα αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο, 

αδξαλνύο απαιιαγκέλνπ από άξγηιν, ηζηκέλην θ.ι.π. 
3. Δηάζηξσζε ρπηνύ ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ ηάπεηα πάρνπο 1,6-2 ρηι. από ιεπηόθνθθα 

ζθιεξά αδξαλή θαη πιαζηηθά ρξσκαηηζκέλα πιηθά ζε ζηαπξνεηδείο ζηξώζεηο έηζη 
ώζηε λα πξνθύςεη κηα νκνηόκνξθε ζηαζεξή επηθάλεηα κε εκθάληζε ειαθξά 
θνθθώδε. 

Ο ειαζηηθόο ηάπεηαο κπνξεί λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο ζε ισξίδεο πιάηνπο 1.60 

έσο 2.00 κ. Οη ισξίδεο απηέο ζα θνιιεζνύλ ζην δάπεδν κε εηδηθή θόιια ζε όιε ηελ 

επηθάλεηά ηνπο, ηα δε ζεκεία επαθήο κεηαμύ ηνπο ζα ελώλνληαη κε ζεξκνζπγθόιιεζε. 

 

 

Προδιαγραθές μπαζκέηας 

α) Πίλαθαο (ηακπιό).  

Καηαζθεπάδεηαη είηε από ζθιεξό μύιν κε πάρνο 3 εθ., είηε από πιαζηηθό δηαθαλέο κε 

πάρνο 12 ρηι. Πξέπεη λα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη γξακκνγξάθεζε όπσο θαίλεηαη 

ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο Υπεξεζίαο. Εάλ ην ηακπιό είλαη από δηαθαλέο πιηθό, ηόηε όιεο 

νη γξακκέο ζα είλαη από άζπξν ρξώκα. Εάλ είλαη από αδηαθαλέο πιηθό ζα ρξσκαηίδεηαη 

νιόθιεξν ιεπθό θαη νη γξακκέο ζα είλαη καύξεο. Οη γξακκέο ηνπ πεξηζσξίνπ θαζώο θαη 

ηνπ θεληξηθνύ νξζνγσλίνπ ζα είλαη από ην ίδην ρξώκα. 

Οη πίλαθεο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ ζα είλαη ζηαζεξνί, ηνπνζεηεκέλνη 

ζπκκεηξηθά πάλσ ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηνπ γεπέδνπ, κε ην επίπεδό ηνπο θαηαθόξπθν 

θαη παξάιιειν πξνο ηηο ηειηθέο γξακκέο έηζη ώζηε ε πιεπξά πνπ βιέπεη πξνο ην θέληξν 



ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ λα απέρεη 1,20κ. από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηειηθήο 

γξακκήο. Η θαηώηεξε πιεπξά ηνπο πξέπεη λα απέρεη 2,75κ. από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

 

β) Σηεξίγκαηα ηνπ πίλαθα. 

Τα ζηεξίγκαηα πνπ θζάλνπλ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα απέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ηειηθήο γξακκήο. Θα πξέπεη λα είλαη 

έληνλα ρξσκαηηζκέλα κε ρξώκαηα πνπ λα πξνθαινύλ αληίζεζε κε ην πίζσ πεξηβάιινλ 

θαη λα είλαη θαιπκκέλα κέρξη ην ύθνο ησλ 2,20κ. κε πξνζηαηεπηηθό αθξώδεο ειαζηηθό 

πεξίβιεκα ην νπνίν ζα έρεη επίζεο έληνλν ρξώκα, ώζηε λα δηαθξίλνληαη εύθνια θαη λα 

απνθεύγνληαη ηξαπκαηηζκνί. 

 

γ) Τα θαιάζηα. 

 Τν θάζε θαιάζη απνηειείηαη από έλα ζηεθάλη θαη έλα δίρηπ. Τν ζηεθάλη πξέπεη λα είλαη 

θηηαγκέλν από ζίδεξν ζε ρξώκα πνξηνθαιί. Σην θάησ κέξνο ηνπ ζηεθαληνύ κπνξνύλ λα 

ππάξρνπλ κηθξά κεηαιιηθά δαρηπιίδηα γηα λα θξέκεηαη ην δίρηπ. Τν ζηεθάλη πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν νξηδόληηα θαη ζηαζεξά πάλσ ζην ηακπιό, ζε ύςνο 3,05κ. από ην 

γήπεδν (ε πάλσ πεξαζηά ηνπ) θαη ζε ίζε απόζηαζε από ηα άθξα ηνπ πίλαθα. Η 

απόζηαζε ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ ζηεθαληνύ από ηνλ πίλαθα πξέπεη λα είλαη 15 εθ. 

Τα δίρηπα πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλα από άζπξν θνξδόλη θαη θξεκαζκέλα ζε θάζε 

ζηεθάλη. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ύςνο 40 εθ. θαη λα είλαη θηηαγκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

αλαθόπηεηαη ζηηγκηαία ε νξκή ηεο κπάιαο όηαλ πεξλά από ην θαιάζη. 

 

 

Γλυφάδα,  29 / 01 / 2019 
  

     ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

θ υπάλλθλοσ του Σμιματοσ  
   Οικοδομικϊν Ζργων 
 
 
   Μαριάνκθ Δουροφδθ 
ΣΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
   τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 
 

                      Κυριακι Κάννα 
                     Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 
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