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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο γήπεδο της Τ.Κ. 

Γλίνου του Δήμου Τρικκαίων . 

Το κτίριο θα είναι ισόγειο, εμβαδού 36,045 τ.μ. και θα περιλαμβάνει συνολικά τρείς 

(3) χώρους, ένα χώρο ως αποδυτήρια της τοπικής ομάδας, ένα χώρο ως αποδυτήρια της 

φιλοξενούμενης ομάδας και ένα χώρο ως αποδυτήρια και γραφείο των διαιτητών. Ο 

καθένας από αυτούς τους χώρους αποτελείται από έναν χώρο WC , έναν χώρο για ντούζ 

και ένα χώρο για αλλαγή. 

Ο φέρων οργανισμός θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι εξωτερικές και οι 

εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου θα κατασκευαστούν με δομικά στοιχεία τύπου 

ALFABLOCK ή παρεμφερή. Στην οροφή θα κατασκευαστεί ξύλινη στέγη, με επικεράμωση 

από κεράμους ρωμαϊκού τύπου η οποία θα στεγανωθεί με λεπτή ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη και θα κλειστεί εσωτερικά με επίπεδη .ανθυγρή γυψοσανίδα 

πάχους 15 mm. 

Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου θα είναι από αλουμινίου, χρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας, με μόνωση θερμοδιακοπής και διπλά υαλοστάσια με υαλοπίνακες 

ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm.  

Οι ποδιές των παραθύρων θα είναι από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 

cm. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και πιστοποιημένα 

κατά ISO σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για κάθε υλικό. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα τηρουμένων όλων των Π.Τ.Π που διέπουν 

τις αντίστοιχες εργασίες. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 28.761,32 Ευρώ 

και η χρηματοδότησή θα είναι από το Δημοτικούς πόρους . 

Το έργο θα εκτελεστεί  κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 
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