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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Το κτήριο του κλειστού Γυμναστηρίου Δοξάτου κατασκευάστηκε μετά το έτος 1985 από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 
Το κτήριο συνολικού εμβαδού 1273,97 μ2 είναι κατασκευασμένο από αμίαντο, στους 
περιμετρικούς τοίχους και στα εσωτερικά χωρίσματα. Από αμίαντο επίσης είναι 
κατασκευασμένα και τα φύλλα λαμαρίνας που φέρει σαν σκεπή το κτίριο στο χώρο των 
αποδυτηρίων. Λειτουργικά το κτίριο αποτελείται από τον κύριο χώρο του Γυμναστηρίου   
εμβαδού 1037,97μ2 και το χώρο των αποδυτηρίων εμβαδού 235,11 μ2. 

Στην σημερινή του μορφή το κτίριο παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία εστιάζονται 
εκτός από το ακατάλληλο υλικό κατασκευής του (αμίαντος), στην σκεπή του κτιρίου, στα 
περιμετρικά ανοίγματα, στην οροφή του, στον τάπητα του δαπέδου άθλησης όπως επίσης και 
στις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης και συστήματος 
πυροπροστασίας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα δεν γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων θέρμανσης ενώ τα 
περιμετρικά ανοίγματα από πολυκαρβονικό υλικό έχουν καταστραφεί με την πάροδο του 
χρόνου μολονότι μέρος αυτών έχει αντικατασταθεί τα τελευταία έτη. 

Για την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κτηρίου που θα πληρεί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας απαιτείται ένα 
σύνολο παρεμβάσεων που θα αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες 
και θα συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου αποτυπώνεται στις κατωτέρω φωτογραφίες: 

 

 



 

                              Χώροι υγιεινής αποδυτηρίων (ντουζ) 

 

 



 

     Χώροι αποδυτηρίων 

 

 

 

 



 

Χώρος κλειστού γυμναστηρίου-κερκίδων με πλαϊνά κατεστραμμένα πολυκαρβονικά φύλλα 

 

 

            Εξωτερική όψη του κτηρίου από πολυκαρβονικό υλικό και φύλλα αμιάντου 

 



Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται συνοπτικά οι κατωτέρω 
εργασίες: 

 

Α.Οικοδομικές Εργασίες 

Κύριος χώρος Γυμναστηρίου (Συνολικό εμβαδόν: 1037,97μ2) 

 Καθαίρεση και απομάκρυνση στα τελικά σημεία διάθεσής τους, όλων των στοιχείων 
αμιάντου (περιμετρικοί τοίχοι) με κατάλληλη απολύμανση του χώρου σύμφωνα με τα 
όσα ειδικότερα ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης 

 Καθαίρεση – απομάκρυνση των υφιστάμενων περιμετρικών πολυκαρβονικών του 
γυμναστηρίου καθώς και των θυρών – παραθύρων σύμφωνα με την ενεργειακή 
μελέτη. 

 Καθαίρεση –απομάκρυνση της μεταλλικής επιστέγασης του κλειστού γυμναστηρίου 

 Καθαίρεση της ξύλινης οροφής  

 Αντικατάσταση των περιμετρικών τοίχων αμιάντου με πετάσματα από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με μόνωση πολυουρεθάνης τύπου ΄΄σάντουιτς΄΄ σύμφωνα με την 
ενεργειακή μελέτη 

 Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα σύμφωνα με τα νέα 
αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου και την ενεργειακή μελέτη. 

 Επιστέγαση από γαλβανισμένη λαμαρίνα με μόνωση πολυουρεθάνης τύπου 
΄΄σάντουιτς΄΄ σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη 

 Βαφή του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού και των δικτυωμάτων της στέγης του 
γυμναστηρίου. 

 Επίστρωση ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) και δαπέδου γυμναστηρίου 
από ανακυκλωμένο λάστιχο  

 Συντήρηση των ξύλινων τμημάτων των κερκίδων  

 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (κινητές υδραυλικές μπασκέτες, βόλευ)  

 

Βοηθητικοί χώροι αποδυτηρίων (Συνολικό εμβαδόν:235,11 μ2) 

 Καθαίρεση και απομάκρυνση στα τελικά σημεία διάθεσής τους όλων των στοιχείων 
αμιάντου (περιμετρικοί τοίχοι, ψευδοροφές κλπ) καθώς και της στέγης με κατάλληλη 
απολύμανση του χώρου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα αντίστοιχα 
άρθρα του τιμολογίου της μελέτης 

 Αντικατάσταση των περιμετρικών τοίχων και της στέγης με πετάσματα από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα και μόνωση πολυουρεθάνης τύπου ΄΄σάντουιτς΄’ σύμφωνα 
με την ενεργειακή μελέτη 

 Τοποθέτηση ψευδοροφής με γυψοσανίδα  

 Εσωτερικός διαχωρισμός των αποδυτηρίων με τοιχοποιία καθώς και επίστρωση των 
δαπέδων και τοίχων των αποδυτηρίων και W.C με κεραμικά πλακίδια. 

 Επιστρώσεις μαρμαρικών στις ποδιές των παραθύρων καθώς και στις κλίμακες και 
αντικατάσταση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων. 

 Χρωματισμοί των επιφανειών του κτιρίου. 

 Eξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ με την κατασκευή ράμπας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα απαιτούμενης κλίσης. 

 Τοποθέτηση μεταλλικού προστεγάσματος εισόδου στην όψη του κτηρίου 
 
 



 

Β. Η/Μ Εργασίες 

 
Θερμανση – ψύξη – αερισμός  

Κύριος αγωνιστικός χώρος-Βοηθητικοί χώροι  

 Τοποθέτηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας προσαγωγής 12.400 m
3
/h  με δίκτυο 

αεραγωγών για την θέρμανση – ψύξη και αερισμό του αγωνιστικού χώρου η οποία θα 

αποτελείται από κιβώτιο ανεμιστήρα επιστροφής, περιστροφικό ενάλλακτη αέρα – αέρα, 

κιβώτιο φίλτρων, κιβώτιο στοιχείων, κιβώτιο υγραντήρα, κιβώτιο ανεμιστήρα 

προσαγωγής, διπλό κιβώτιο μίξης  

 Τοποθέτηση τεμαχίων Fan – coil δάπεδου θερμικής ισχύος 9,0 Kw το καθένα και 

συνολική ψυκτική ισχύς 7,0 Kw, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου τα οποία θα 

χωνευτούν σε εσοχές 

 Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού συνολικής ονομαστικής ισχύος σε 

θέρμανση / ψύξη : 200 / 170 kw με ενσωματομένο ψυχροστάσιο  

 Τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου για την τροφοδότηση των θερμαντικών σωμάτων στους 

βοηθητικούς χώρους 

 Τοποθέτηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split units) για ψύξη στους βοηθητικούς 

χώρους  

 Τοποθέτηση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (V.A.M.) 

κατάλληλης παροχής μέσω δικτύου αεραγωγών  για τον αερισμό των βοιθητικών χώρων 

 Δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής που θα περιλαμβάνουν τους 

αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα (ορθογωνικής και κυκλικής διατομής) οι οποίοι 

θα τοποθετηθούν στον αγωνιστικό χώρο επί της τοιχοποιίας εκατερωθεν αυτού, και 

στους διαδρόμους και βοιθητικούς χώρους (γραφεία – λουτρά – αποδυτηρια κλπ)  εντός 

της κεκλιμένης οροφης – εντός της ψευδοροφής. 

 

Εγκατάσταση Ύδρευσης – Αποχέτευσης   

 Εγκατάσταση που περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, νέου δικτύου 

παροχής θερμού και ψυχρού ύδατος στους βοηθητικούς χώρους του κτιρίου και ενός 

WC AMEA σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

 Ηλιακοί συλλέκτες συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 20,0 m
2
 οι οποίοι θα 

τροφοδοτούν μέσω συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας δυο boiler τριπλής 

ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 1.500 lt για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Εγκατάσταση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας  

 Χώρος αντλιοστασίου για την τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος παροχής 

25m3/h  

 Υπόγεια δεξαμενή τροφοδοσίας χωρητικότητας 12,0 μ3. 

 Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας  

 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

 Πυροσβεστικές  φωλιές συνδεδεμένες με το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο. 

 Φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες) 

 

Εγκατάσταση Ισχυρών ρευμάτων  

 Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου. 

 Νέα φωτιστικά σώματα led στους χώρους των αποδυτηρίων  



 Φωτιστικά σώματα αγωνιστικού χώρου με την εγκατάσταση δύο σειρών προβολέων 

ασύμμετρης δέσμης ισχύος έως 270 W έκαστος, εκατέρωθεν του αγωνιστικού χώρου 

(κατά τον μεγάλο άξονα) 

Αντικεραυνική προστασία 

 Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (Εξωτερικό ΣΑΠ) αποτελούμενο από 

το Συλλεκτήριο Σύστημα, τους Αγωγούς καθόδου και το Σύστημα γείωσης. 

 
 
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της 
μελέτης είναι 1.320.000,00€ (με Φ.Π.Α). 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ:73968/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΨ0146ΜΤΛΡ-540) απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό και στο 

τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Δοξάτου στον Κ.Α.61/7331.02.   

 

Καλαμπάκι,  19/07/2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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