ΈΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αναφέρεται κυρίως στις εργασίες βελτίωσης του δαπέδου του παλαιού τύπου
γυμναστηρίου που ευρίσκεται εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου
Φιλιατρών. Το εν λόγω δάπεδο (από άσφαλτο) έχει καταστεί επικίνδυνο για αθλητικές
δραστηριότητες, λόγω της εκτεταμένης φθοράς και ολισθηρότητάς του και χρήζει άμεσης
ανακατασκευής. Επιπλέον, θα εκτελεστούν και ορισμένες κτιριακές εργασίες συντήρησης και
βελτίωσης της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης.

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:
 Καθαίρεση φθαρμένων κατωφλίων στις θύρες των αποδυτηρίων και επίστρωση νέων
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.
 Χρήση ικριωμάτων σιδηρών σωληνωτών.
 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς και εξαερισμού, στα κενά
κουφώματα της βορεινής όψης του γυμναστηρίου.
 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτων.
 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης συνολικού πάχους 8 mm.
 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.

Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα τιμολόγια της μελέτης.

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το
αντίστοιχο πιστοποιητικό ITF - Court Surface Classification Category 2 - Medium
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αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου του γηπέδου, καθώς επίσης και ISO 9001
περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου, είτε του συνεργείου
εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2 9 . 9 9 3, 1 0 € (με Φ.Π.Α. 24%) και
θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους & ΣΑΤΑ με Κ.Α. 15.7326.006.

Τέλος, το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί έργων Ο.Τ.Α..
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Φιλιατρά, 24-05-2017
Ο συντάξας

Χ ρήστ ος Μπ αρκ άς
Πολιτικός Μηχανικός
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