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1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 – Α’ 
114), οι δημοτικές αρχές οφείλουν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα 
με τις αρχές τις επικουρικότητας και της εγγύτητας, αποσκοπώντας στην προστασία, ανάπτυξη και συνεχή 
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας της τοπικής κοινωνίας.  

Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης 
(ν.3463/2006 (Α’114) άρθρο 75, παρ. στ, περ.  11).  

Οπότε η επιδιωκόμενη σύμβαση που αφορά τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου και 
Κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού, έχει σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα: 
α) την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,  
β) τη βελτίωση της προσβασιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
γ) την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμιση ενέργειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
Δ6/Β/οικ.5825/30.03.2010 (Β’ 407), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Η επιδιωκόμενη σύμβαση αφορά επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα ακόλουθα 
ακίνητα που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου 40 και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ (Ο.Τ. 171α) 
στο Νέο Ψυχικό.  
 To ακίνητο του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης (Δ.Ο.Α.) που έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 4.807,56m2, τμήμα του οποίου έχει παραχωρηθεί με την υπ’ αρ. 22/14.09.1987 
απόφαση Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) στον πρώην Δήμο Νέου Ψυχικού. Στο 
χώρο αυτόν, πέραν των εγκαταστάσεων που προϋπήρχαν του έτους 1955, έχουν κατασκευαστεί με τις 
υπ’ αρ. 179/1995 και 1192/1996 οικοδομικές άδειες, επτά (7) κτήρια: 
Κτήριο 01: Ισόγεια αποδυτήρια. Εμβαδόν 90,03m2.  
Kτήριο 02: Ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με εξώστη και υπόγεια αίθουσα γυμναστικής. 

Συνολικό εμβαδόν 574,53m2.  
Κτήριο 03: Χώροι υγιεινής των ανοικτών γηπέδων. Εμβαδόν 97,05m2.  
Κτήριο 04: Ισόγεια αίθουσα γυμναστικής. Εμβαδόν 274,40m2.  
Κτήριο 05: Κυλικείο. Εμβαδόν 118,73m2. 
Κτήριο 06: Ισόγειο κτήριο διοίκησης και υπόγειος χώρος αποδυτηρίων κολυμβητικών δεξαμενών. 
Εμβαδόν 441, 02m2. 
Κτήριο 07: Υπόγειο μηχανοστάσιο κολυμβητικών δεξαμενών. Εμβαδόν 114,87m2. 

 Το ανοικτό Κολυμβητήριο που έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
συνολικής επιφάνειας 1.212,46m2, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 179/1995 οικοδομική άδεια. Στο χώρο 
αυτόν βρίσκονται δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές, διαστάσεων 10*15m και 15*25m, κερκίδες με 
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στέγαστρο διαστάσεων 37*15m και υπόγειο μηχανοστάσιο κολυμβητικών δεξαμενών 266,10m2 
(σύνολο υπόγειου μηχανοστασίου κολυμβητικών δεξαμενών: 114,87+266,10=380,97m2).    

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες χρήσεις στα ανωτέρω ακίνητα έχουν δηλωθεί 
σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2973420/23.07.2015 και 3554238/08.06.2017 βεβαιώσεις περαίωσης της 
διαδικασίας υπαγωγής στο ν.4178/2013.  

Εικόνα 1. Κάτοψη Αθλητικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου 

 
Πηγή: υπ’ αρ. 2973420/23.07.2015 & 3554238/08.06.2017 βεβαιώσεις περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής  

στο ν.4178/2013 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η επιδιωκόμενη σύμβαση αφορά την εκτέλεση δημόσιου έργου κατά την έννοια της παρ. 6 του 

άρθρου 2 του ν.4412/2016. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εξής διατάξεις: 

ν.4495/2017 (Α’ 167), ν.4412/2017 (Α’ 147), ν.4067/2012 (Α’ 79), π.δ. 41/2018 (Α’ 80), ΚΥΑ 

Δ6/Β/οικ.5825/2010 (Β’ 407), ΥΑ οικ. 52487/2002 (Β’ 18), ΥΑ 3046/304/1989 (Δ’ 59), ΥΑ Γ1/443/1973 (Β’ 
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87), υα ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 (Β’2998) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής διάταξης που τις συμπληρώνει.  

Το φυσικό αντικείμενο αφορά τις ακόλουθες επεμβάσεις, που δίδονται επιγραμματικά στην 

παρούσα και αναλύονται στα τεύχη δημοπράτησης.  

3.1. Κτήριο 01 –  Ισόγεια αποδυτήρια  
 Εξωτερικοί χρωματισμοί και επισκευές (επιχρισμάτων, κτλ) χωρίς χρήση ικριωμάτων. 
 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στα ίδια ανοίγματα. 

3.2. Κτήριο 02 – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και υπόγεια αίθουσα γυμναστικής 
 Προσθήκη κατ’ επέκταση ανελκυστήρα πέντε (5) στάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 

του ν.4067/2012, ικανού για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Ο 
ανελκυστήρας τοποθετείται εκτός υφιστάμενου περιτυπώματος, στη νοτιοδυτική όψη του κτηρίου, 
όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος.  

 Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών και επισκευή επιχρισμάτων και όψεων με χρήση ικριωμάτων. 
 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δε θίγουν τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου. Αναλυτικότερα:  

α) Βελτίωση της λειτουργικότητας της υπόγειας αίθουσας γυμναστικής με την αύξηση του εμβαδού 
της και προσθήκη αποδυτηρίων.  
β) Βελτίωση της λειτουργικότητας της ισόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με την αναβάθμιση 
του σκηνικού χώρου και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων για παρακήνια.  
γ) Ανακατασκευή των υπόγειων χώρων υγιεινής που εξυπηρετούν και τις δύο αίθουσες. Μεταφορά 
τους σε νέα θέση και βελτίωση της προσβασιμότητας με την κατάργηση υψομετρικών διαφορών 
στο σημείο των υφιστάμενων χώρων υγιεινής.     
δ) Δημιουργία χώρου υγιεινής ΑμΕΑ στον εξώστη, στη θέση του υφιστάμενου παρασκευαστηρίου.  

 Εγκατάσταση νέου αυτόνομου συστήματος ψύξης – θέρμανσης σε αντικατάσταση του παλαιού. 
 Επεμβάσεις στην νοτιοδυτική όψη του κτηρίου για την τροποποίηση των ανοιγμάτων στη θέση 

τοποθέτησης του ανελκυστήρα. Αναλυτικότερα καθαιρούνται οι ποδιές των παραθύρων στο χώρο 
του κλιμακοστασίου για τη λειτουργική σύνδεση του ανελκυστήρα με το κτήριο, σφραγίζεται τμήμα 
των ανοιγμάτων και αντικαθίστανται τα κουφώματα στα ανοίγματα που απομένουν.  

 Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών. 
 Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές και διασκευές που δε μεταβάλλουν τη φέρουσα ικανότητα 

του κτηρίου. Αναλυτικότερα:   
α) Προσθήκη κιγκλιδώματος και χειρολισθήρα στο υφιστάμενο κλιμακοστάσιο, στα σημεία που 
απαιτείται.  
β) Προσθήκη κλίμακας ανάβασης στο χώρο πάνω από την έξοδο κινδύνου υπογείου στα 
παρασκήνια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.  
γ) Βελτίωση της γραμμής ανάβασης των υφιστάμενων κλιμακοστασίων για λειτουργικούς λόγους 
(με μπάζωμα όπου απαιτείται).  
δ) Αντικατάσταση των δαπέδων στις αίθουσες γυμναστηρίου και πολλαπλών χρήσεων με 
αντιολισθηρά δάπεδα.  
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ε) Τοποθέτηση συστήματος συσκότισης (black out rollers).  
 Διασκευή και τμηματική αντικατάσταση των εγκαταστάσεων και αγωγών του κτηρίου για τη 

λειτουργία των νέων χώρων αιθουσών, αποδυτηρίων και λουτρών. 
 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στα ίδια ανοίγματα.  
 Νέο στέγαστρο των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 στην είσοδο.   
 Τοποθέτηση εξοπλισμού όπως ερμαρίων, καθισμάτων, κτλ. 

3.3. Κτήριο 03 – Χώροι υγιεινής των ανοικτών γηπέδων  
 Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί, επισκευές και μονώσεις για λόγους χρήσης και υγιεινής, 

χωρίς χρήση ικριωμάτων. Αναλυτικότερα:  
α) Μονώσεις, επισκευές επιχρισμάτων και χρωματισμοί στις κερκίδες.  
β) Εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού στους χώρους υγιεινής, για λόγους χρήσης και υγιεινής.  
γ) Χρωματισμοί πλακιδίων και λοιπών επιφανειών.  
δ) Επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υγιεινής εάν απαιτηθεί.  

3.4. Κτήριο 04 – Ισόγεια αίθουσα γυμναστικής  
 Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος ψύξης – θέρμανσης. 
 Επέμβαση στο κέλυφος του κτηρίου για την τροποποίηση των ανοιγμάτων προς δημιουργία μίας 

επιπλέον εξόδου κινδύνου και τοποθέτηση νέου κουφώματος.  
 Αντικατάσταση της επίστρωσης δαπέδου εισόδου με αντιολισθηρά πλακίδια.  
 Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές και διασκευές που δε μεταβάλλουν τη φέρουσα ικανότητα 

του κτηρίου. Αναλυτικότερα: 
α) Ανακατασκευή της ψευδοροφής.  
β) Μετακίνηση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής ΑμεΑ. 
γ) Εσωτερικοί χρωματισμοί.  

 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στα ίδια ανοίγματα. 
 Βελτίωση της προσβασιμότητας με κατασκευή ραμπών ΑμΕΑ στον ακάλυπτο χώρο, για τη 

μετακίνηση προς και από το κτήριο.  
3.5. Κτήριο 05 – Κυλικείο 

Δεν προβλέπονται επεμβάσεις στο κτήριο του κυλικείου.  
3.6. Κτήριο 06 – Ισόγειο κτήριο διοίκησης και υπόγειος χώρος αποδυτηρίων κολυμβητικών δεξαμενών 

 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δε θίγουν τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου. Αναλυτικότερα:  
α) Δημιουργία νέου χώρου αποδυτηρίων για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα στο 
υπόγειο. 
β) Μεταφορά του γραφείου γραμματειακής υποστήριξης στο ισόγειο.  

 Νέα στέγαστρα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, σε αντικατάσταση των 
υφιστάμενων, στην είσοδο των αποδυτηρίων και στο χώρο των δεξαμενών. 

 Ανακατασκευή της κλίμακας εισόδου στο χώρο των αποδυτηρίων για βελτίωση προσβασιμότητας 
και δημιουργία φρεατίου κάτω από την κλίμακα για την συλλογή ομβρίων.  

 Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί, επισκευές και μονώσεις για λόγους χρήσης και υγιεινής  
χωρίς χρήση ικριωμάτων και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων . Αναλυτικότερα:  
α) Τοποθέτηση τεχνητού εξαερισμού στον υπόγειο χώρο αποδυτηρίων.  
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β) Αυλάκωση (χάντρωμα) των εξωτερικών σωληνώσεων ύδρευσης στα ντους. 
γ) Επενδύσεις των εσωτερικών χώρων των υπόγειων αποδυτηρίων με πλακίδια τοίχου. 
δ) Αντικατάσταση της επίστρωσης δαπέδου των υπόγειων αποδυτηρίων με αντιολισθηρά πλακίδια.  
ε) Χρωματισμοί των νέων κατασκευών του υπόγειου χώρου αποδυτηρίων, καθώς και των 
υφιστάμενων εάν απαιτηθεί.  

 Διασκευή και τμηματική αντικατάσταση των εγκαταστάσεων και αγωγών του κτηρίου για τη 
βελτίωση του δικτύου κυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) στα υπόγεια αποδυτήρια. 

 Αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων (και προσθήκη σίτας) στα ίδια ανοίγματα, 
στη στάθμη του υπογείου. 

 Κατασκευές που απαιτούνται για τη τη μετακίνηση και την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Αναλυτικότερα:  
α) Τοποθέτηση αναβατορίου για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα στην είσοδο των 
υπόγειων αποδυτηρίων.  
β) Τοποθέτηση πλατφόρμας για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, για τη μηχανική 
κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ αποδυτηρίων και υπαίθριου χώρου κολυμβητικών 
δεξαμενών.  
γ) Τοποθέτηση ανελκυστήρα πισίνας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην κολυμβητική 
δεξεμενή (μεσαίου) μεγέθους 15*25m.  
δ) Αντικατάσταση μεταλλικών κερκίδων για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.    

3.7. Κτήριο 07 – Υπόγειο μηχανοστάσιο κολυμβητικών δεξαμενών 
 Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί και επισκευές (μονώσεις, κτλ) χωρίς χρήση ικριωμάτων. 
 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στα ίδια ανοίγματα. 

3.8. Γήπεδα και περιβάλλων χώρος κτηρίων 
 Κατασκευές και επισκευές που απαιτούνται για την αναβάθμιση του χώρου και τη μετακίνηση και 

την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων. Αναλυτικότερα  
α) Ανακατασκευή των επιστρώσεων δαπέδων στα γήπεδα μπάσκετ και στον περιβάλλοντα χώρο των 
κτηρίων.   
β) Αντικατάσταση/τροποποίηση κρασπέδων και εσχαρών φρεατίων. 
γ) Βελτίωση τεχνητού φωτισμού.  
δ) Αντικατάσταση μεταλλικών κερκίδων των γηπέδων για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.    
ε) Συντήρηση, επισκευή, διασκευή και τμηματική αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
πέριξ του κτηρίου 02 για την αποφυγή εισροής υδάτων εντός του κτηρίου. 

 Εξωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και επισκευή επιχρισμάτων χωρίς χρήση 
ικριωμάτων. Αναλυτικότερα 
α) Αποκατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών στεγάστρων.  
β) Χρωματισμοί των εξωτερικών κατασκευών.  
γ) Επισκευή των περιφράξεων. 

 Αντικατάσταση της επικάλυψης του εξωτερικού στεγάστρου του κτηρίου 04. 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 967.741,93€ που με την προσθήκη 
του ΦΠΑ 24%, ήτοι 232.258,06€ ανέρχεται στην τελική δαπάνη των 1.200.000,00€.  

Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνονται γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, 
αναθεωρήσεις και απολογιστικά αναδόχου (που αφορούν τα αναβατόρια ατόμων με αναπηρία, τον 
ανελκυστήρα κολυμβητικής δεξαμενής, το συρόμενο/ανυψούμενο τμήμα και λοιπό εξοπλισμό της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και άλλες δαπάνες).   

Θα καλυφθεί από πόρους του ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) έως το ποσό των 600.000,00€ και θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 64.7321.0001. Το υπόλοιπο ποσό (έως 600.000,00€) που θα διαμορφωθεί από την προσφορά 
του αναδόχου μετά τη διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.7321.0020.  

 
Νέο Ψυχικό 27.09.2022 

 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 

Δήμητρα Σταύρου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΑrch, MEnv 

Θεωρήθηκε 
 
 
 

Στέλιος Βαλής 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 

 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αποτελεί επικαιροποίηση της από 15.11.2019 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε από τη Δήμητρα 

Σταύρου Αρχιτέκτονα Μηνχανικό, Ευθύμιο Ευαγγελόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και Αικατερίνη Παραμπάτη Μηχανολόγο 

Μηχανικό. Η παρούσα επικαιροποίηση αφορά αποκλειστικά αλλαγές στα κτήρια 04 και 06 που προκύπτουν από τα σχέδια Α.1.2, 

Α.2.2, Α.3.2, Α.4.2, Α.5.2, Α.6.2, Α.7.2, Α.8.1, Α.9.1 και Α.10.1    
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Σαµπατάκου Σοφία
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