ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

“ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ»
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η

παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην αναβάθµιση των αθλητικών

εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 1ου Γυµνασίου και 1ου Λυκείου Τρικάλων, στην
περιοχή «Μπάρα» της πόλης των Τρικάλων.
Στην παρούσα φάση υπάρχουν στον αύλειο χώρο, επί φθαρµένου ασφαλτικού
δαπέδου, γήπεδα βόλευ και µπάσκετ χωρίς διαγραµµίσεις µε παλιές µπασκέτες και φιλέ
βόλευ, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άθληση των µαθητών και ταυτόχρονα αναγκαία
την υλοποίηση παρεµβάσεων µε σκοπό την αναβάθµιση των αθλητικών αυτών
εγκαταστάσεων .
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας αυτής, προτείνεται η κατασκευή ενός γηπέδου
χειροσφαίρισης (handball), ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης (basket ball) και ενός
γηπέδου πετοσφαίρισης (volley ball)

µε τις απαιτούµενες

για σχολικούς αγώνες

διαστάσεις , χωροθετηµένα κατάλληλα στον αύλειο χώρο των σχολείων σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τα τρία γήπεδα θα διαµορφωθούν σε νέα υπόβαση από ασφαλτικό τάπητα
πάχους 5εκ και θα ολοκληρωθούν µε την επίστρωση χυτού συνθετικού τάπητα πάχους
1,8 έως 2,0 χιλ, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών διαγραµµίσεων. Η τελική
επιφάνεια θα κατασκευαστεί έντεχνα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις
εφαρµογής αθλητικών δαπέδων.
Η λειτουργικότητα του έργου θα διασφαλιστεί µε την προµήθεια και τοποθέτηση
νέου αθλητικού εξοπλισµού και συγκεκριµένα ενός ζεύγους µπασκετών , ενός φιλέ βόλευ
µε τους αντίστοιχους ορθοστάτες και των δύο εστιών

handball (η προµήθεια δεν
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περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό αυτής της µελέτης).
Με την υλοποίηση του έργου θα καλυφθούν οι ελλείψεις και να δηµιουργηθεί ένα
ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον που θα συνεισφέρει θετικά

και θα προάγει τον

σχολικό αθλητισµό.
Το συνολικό κόστος της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Τρίκαλα, Μάρτιος 2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταµένη
του Τµήµατος
Προγραµµατισµού &
Ανάπτυξης

Η προϊσταµένη
της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών &
Προγραµµατισµού

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ

Πολ. Μηχανικός

Πολ.Μηχανικός

ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ ΒΑΡ∆ΟΥΛΗ
Αρχ. Μηχανικός

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Πολ. Μηχανικός
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