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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Πιλοτική δράση «Εμαυτίων» διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
40.322,58 € 

Φ.Π.Α. 24% : 
9.677,42 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 
50.000,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Έργο : Πιλοτική δράση "Εμαυτίων" 

διαμόρφωση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του αύλειου 

χώρου του 7ου Γυμνασίου 

Ρόδου 

 Προϋπ. : 

 

50.000,00 €  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 
 

 
 
 

T Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Η παρούσα, αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αύλειου 
χώρου του 7ου Γυ   μνασίου Ρόδου.  
 
Στα πλαίσια της παρέμβασης, προβλέπεται η επίστρωση της επιφάνειας των 
γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης του αύλειου χώρου, με ειδικό 
δάπεδο που διευκολύνει την διεξαγωγή των προαναφερόμενων αθλημάτων 
και κάνει πιο ευχάριστη την χρήση του χώρου ως τόπο παιχνιδιού για τους 
μαθητές. 
Το υπόστρωμα του δαπέδου, θα είναι ελαστικό, αποτελούμενο από ακρυλικές 
ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ. Το πάχος του 
υποστρώματος δεν θα είναι λιγότερο από 3,0mm. 
Η τελική επίστρωση θα είναι χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπειπεδούμενη, 
αντιολισθηρή. Η εφαρμογή θα γίνει σταυρωτά σε δυο τουλάχιστον στρώσεις 
και το πάχος της τελικής στρώσης δεν θα είναι μικρότερη από 1,0mm. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Ευρωπαϊκά πρότυπα ενώ τα υλικά που 
θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των δαπέδων, θα πρέπει να 
επιδειχθούν πριν την χρήση τους στους επιβλέποντες του έργου για έγκριση 
και θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένα για χρήση από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. Τα πιστοποιητικά των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να επιδειχθούν στους επιβλέποντες του έργου 
πριν την εκκίνηση της εφαρμογής τους. 
 
Βάσει των ανωτέρω, προβλέπεται η επίστρωση επιφανείας 1.450m2 του 
αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Ρόδου, περιλαμβάνοντας τα δυο γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης και το ένα από τα δυο γήπεδα πετοσφαίρισης.  




