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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Με την παρούσα μελέτη αποπερατώνεται το Κλειστό Γυμναστήριο Αγριάς Τ11. 
 
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 
 

 
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 ΚΤΙΡΙΟ 
1. Ξυλουργικές εργασίες (θύρες, κουφώματα και υαλοστάσια). 
2. Μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα, θύρες και σχάρες). 
3. Θερμομόνωση κελύφους κτιρίου. 
4. Τμήμα επιχρισμάτων και πάσης φύσεως χρωματισμοί. 
5. Εξοπλισμός γηπέδου (μπασκέτες, ορθοστάτες βόλεϊ, καθίσματα κερκίδων, πάγκοι ομάδων, 

τραπέζι και καθίσματα γραμματείας). 
 
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
1. Εκσκαφές και επιχώσεις για την τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 
2. Κατασκευή παρτεριών και λοιπών μικροκατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
3. Επίστρωση με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα της επιφάνειας του περιβάλλοντα χώρου για 

την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου. 
4. Μαρμάρινες επιστρώσεις των κλιμακοστασίων πρόσβασης από τον περιβάλλοντα χώρο 

προς το κτίριο. 
5. Πλήρωση νησίδων με την προμήθεια αναγκαίου κηπευτικού χώματος. 
 
 
Β. Η/Μ 
 ΚΤΙΡΙΟ 
1. Ηλεκτρικά ισχυρά (διακόπτες, φωτιστικά, παροχικά καλώδια, πίνακες και υλικά αυτών), 
2. Ηλεκτρικά ασθενή (Data-TV, τηλεφωνικός κατανεμητής και δομημένης καλωδίωσης). 
3. Εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστών νερών χρήσης (καυστήρας αερίου, λέβητας, 

καπνοδόχος) 
4. Κλιματισμός με μονάδα RoofTop και δίκτυο αεραγωγών για τον αγωνιστικό χώρο. 
5. Κλιματισμός με μονάδες VRV για το χώρο των αποδυτηρίων και του φουαγιέ κοινού. 
6. Υδραυλικά (είδη υγιεινής, μπαταρίες θερμού-ψυχρού ύδατος, ουρητήρια, νιπτήρες, 

νεροχύτες κ.α.). 
7. Ενεργητική Πυρασφάλεια (πυροσβεστήρες, φαρο-σειρήνες). 
8. Εξοπλισμός γηπέδου (ηλεκτρονικός πίνακας, χρονόμετρα, ηχητικά συστήματα). 

 
 
 



 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
1. Κατασκευή της γενικής ηλεκτρολογικής παροχής για την ηλεκτροδότηση του γυμναστηρίου. 

Θα οδεύσει υπόγεια, εντός πλαστικών σωλήνων, από το σημείο σύνδεσης της ΔΕΗ, έως το 
γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα, στο ισόγειο του κτιρίου. 

2. Κατασκευή της κεντρικής παροχής νερού για την τροφοδότηση του κτιρίου. Θα οδεύσει 
υπόγεια, από το σημείο σύνδεσης της ΔΕΥΑΜΒ, έως το συλλέκτη ύδρευσης, στο υπόγειο 
του κτιρίου. 

3. Κατασκευή της κεντρικής παροχής φυσικού αερίου, για την τροφοδότηση του κτιρίου. Θα 
oοδεύσει επιτοίχια, από το σημείο σύνδεσης της ΕΠΑ, έως τον καυστήρα του 
λεβητοστασίου και την μονάδα RoofTop, στο ισόγειο του κτιρίου και στο δώμα των 
αποδυτηρίων. 

4. Κατασκευή δικτύου φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου, αποτελούμενο από καλωδιώσεις 
εντός πλαστικών σωλήνων σύνδεσης και έξι προβολέων με λαμπτήρες LED 50W. 

5. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων των απολήξεων του κτιρίου και απορροής του 
περιβάλλοντα χώρου. 

6. Ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων του κτιρίου (εντός του περιβάλλοντα χώρου) και 
σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ. 
 

 
 
 

 
ΒΟΛΟΣ, 03-03-2017 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
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