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ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: 

 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

  
 
 

Προϋπολογισμός  450.000,01 € 
ΚΑΕ: 30.7331.03 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53/2018 

CPV: 45236119-7 

 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
     Με την παρούσα μελέτη θα γίνει επισκευή και συντήρηση των εξωτερικών χώρων των 
διδακτηρίων του Δήμου Κομοτηνής. Συμπεριλαμβάνονται τα δημοτικά σχολεία και τα 
γυμνάσια της πόλης Κομοτηνής. 
 
    Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 
 

 1ο Δημοτικό Σχολείο 
o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με 

προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο 
o Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια) 

 
 2ο Δημοτικό Σχολείο 

o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική 

επικάλυψη με βέλκρο 
 

 5ο Δημοτικό Σχολείο 
o Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια) 

 
 7ο Δημοτικό Σχολείο 

o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική 

επικάλυψη με βέλκρο 
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 8ο Δημοτικό Σχολείο 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (σχολικού τύπου, 2 τεμ) 

 
 10ο Δημοτικό Σχολείο 

o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ)  με προστατευτική 

επικάλυψη με βέλκρο 
 

 11ο Δημοτικό Σχολείο 
o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική 

επικάλυψη με βέλκρο 
 

 13ο Δημοτικό Σχολείο 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια) 

 
 1ο Γυμνάσιο  

o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια) 

 
 4ο Γυμνάσιο  

o Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
o Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου  
o Διαμόρφωση γηπέδου βόλεϊ και μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση  
o Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με 

προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο 
o Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια) 

 
Επίσης θα τοποθετηθεί προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο σε μπασκέτες όλων των διδακτηρίων.  
      
 
                                     
                                                                          Κομοτηνή  7-05-2018 
                                                                                Η συντάξασα  
 
 
                                                                              Κουλεσίδου  Ειρήνη  
                                                                           Αρχιτέκτων-μηχανικός                                                                       
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