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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά στην µερική ανακαίνιση  των κτηρίων και 

της πισίνας  στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου ∆ήµου Τρικκαίων.  

Οι παρεµβάσεις αφορούν στο σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του 

περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται γύρω από την κολυµβητική δεξαµενή και 

αποτελούνται από δύο αυτοτελή δοµηµένα κτήρια. Στο πρώτο το οποίο 

χωροθετούνται λειτουργίες εξυπηρέτησης των αθλητών και των χρηστών του 

κολυµβητηρίου όπως είναι υποδοχή αθλητών, αποδυτήρια, ντους, αποθηκευτικοί 

χώροι, ερµάρια και στο δεύτερο έχουµε την χωροθέτηση χώρων διοίκησης και 

υπηρεσιών αναψυχής όπως εστιατόριο , κυλικείο µε τους αντίστοιχους χώρους 

υγιεινής .  

Οι εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί την  δεκαετία του ’90 δεν 

µπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις για την λειτουργία ως κέντρο 

αθλητισµού και κολύµβησης , τόσο από άποψη διαρρύθµισης αλλά και τρόπου  

κατασκευής  και ενεργειακής απόδοσης.  

      Πιο συγκεκριµένα στο κτήριο που θα στεγάσει τα αποδυτήρια προβλέπονται 

οι  ακόλουθες εργασίες: 

• Καθαίρεση των εσωτερικών τοίχων µαζί µε τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής 

• Αποξήλωση των φύλλων επιστέγασης από και αντικατάσταση αυτών µε πάνελ 

πολυουρεθάνης 5cm – 7cm 

• Καθαίρεση κουφωµάτων εσωτερικών και εξωτερικών και τοποθέτηση νέων 

υαλοστασίων αλουµινίου µε θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα 

ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα ή συρόµενα, χρώµατος επιλογής της 

διευθύνουσας υπηρεσίας 

• Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών εισόδου και εξόδου 
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• Κατασκευή εσωτερικών τοίχων και χωρισµάτων µε γυψοσανίδα και οπτόπλινθους  

• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 

• ∆ιάστρωση όλων των χωρών µε πλακίδια και πατητή τσιµεντοκονία στο χώρο 

εισόδου 

• Τοποθέτηση ξύλινων ερµαριών  στους χώρους αποδυτηρίων 

• Τοποθέτηση ντους, νιπτήρων , λεκανών για την ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής 

του κτηρίου 

• Αντικατάσταση θυρών αποδυτηρίων µε πόρτες από panel αλουµινίου  

• Κατασκευή ξύλινων ερµαρίων και πάγκων από αλουµίνιο στους χώρους ένδυσης 

και απόδυσης 

• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των 

wc γυναικών και ανδρών 

• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 

• Ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών. 

• Χρωµατισµοί εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. 

• Κατασκευή ποδόλουτρων έµπροσθεν της εξόδου των αποδυτηρίων προς την 

πισίνα 

• Τοποθέτηση συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα ή 

πολυστερίνης πάχους 7εκ στο υπάρχων κέλυφος εξωτερικής τοιχοποιίας 

• Κατασκευές γυψοσανίδας για την ολοκλήρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και 

σύνδεση της µε την οροφή έτσι ώστε µαζί µε τα κουφώµατα να ενοποιήσουν το 

κέλυφος του κτηρίου µε την στέγη 

• Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών υποδοµών και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωµάτων 

• Κατασκευή υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης  

• Τοποθέτηση εξωτερικού µεταλλικού σκελετού για την υποστήριξη του κελύφους 

τύπου CORTEN µε βάση έδρασης από σκυρόδεµα για την περιµετρική κάλυψη του 

κτηρίου και την τελική απόδοση της µορφής του  

Στο κτήριο που θα στεγάσει τους χώρους γραφείων και αναψυχής προβλέπονται οι  

ακόλουθες εργασίες 

• Καθαίρεση των εσωτερικών τοίχων και των εσωτερικών ψευδοροφών 

• Αποξήλωση των φύλλων επιστέγασης από και αντικατάσταση αυτών µε πάνελ 

πολυουρεθάνης 5cm – 7cm 

• Καθαίρεση κουφωµάτων εσωτερικών και εξωτερικών και τοποθέτηση νέων 

υαλοστασίων αλουµινίου µε θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα 

ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα ή συρόµενα, χρώµατος επιλογής της 

διευθύνουσας υπηρεσίας 

• Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών εισόδου και εξόδου 

• Κατασκευή εσωτερικών τοίχων και χωρισµάτων µε γυψοσανίδα και οπτόπλινθους  
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• ∆ιάστρωση των χωρών µε πλακίδια και πατητή τσιµεντοκονία 

• Τοποθέτηση ντους, νιπτήρων , λεκανών για την ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής 

του κτηρίου 

• Αντικατάσταση θυρών µε πόρτες από panel αλουµινίου  

• Κατασκευή ξύλινων ερµαρίων και πάγκων από αλουµίνιο στους χώρους ένδυσης 

και απόδυσης 

• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των 

wc γυναικών και ανδρών 

• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 

• Ελαιοχρωµατισµοί σίδηρών επιφανειών. 

• Χρωµατισµοί εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. 

• Τοποθέτηση συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα ή 

πολυστερίνης πάχους 7εκ στο υπάρχων κέλυφος εξωτερικής τοιχοποιίας 

• Κατασκευές γυψοσανίδας για την ολοκλήρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και 

σύνδεση της µε την οροφή έτσι ώστε µαζί µε τα κουφώµατα να ενοποιήσουν το 

κέλυφος του κτηρίου µε την στέγη 

• Κατασκευές διακοσµητικές για το χώρο του εστιατορίου από διάφορα υλικά ξύλο , 

γυψοσανίδες , µέταλλο. 

• Κατασκευή πάγκου τύπου µπαρ για την εξυπηρέτηση των πελατών του 

εστιατορίου 

• Τοποθέτηση υαλοπετασµάτων τύπου φισούνας στο χώρο του εστιατορίου 

• Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών υποδοµών και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωµάτων 

• Κατασκευή υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης  

• Τοποθέτηση εξωτερικού µεταλλικού σκελετού για την υποστήριξη του κελύφους 

τύπου CORTEN µε βάση έδρασης από σκυρόδεµα για την περιµετρική κάλυψη του 

κτηρίου και την τελική απόδοση της µορφής του 

Όσον αφορά τις εργασίες ΗΜ περιλαµβάνονται  οι  κάτωθι  εγκαταστάσεις : 

1 )ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και συγκεκριµένα  εγκατάσταση  

του  αγωγού  υδροδότησης , εγκατάσταση  δικτύου  διανοµής  κρύου  νερού  και  

εγκατάσταση  παραγωγής και δικτύου  διανοµής  ΖΝΧ (ζεστού  νερού χρήσης). Όσον 

αφορά στην αποχέτευση προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης 

των  λυµάτων των  διαφόρων  υδραυλικών υποδοχέων  και των ειδών υγιεινής 

2 ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ . 

Για  την  θέρµανση του χώρου καθώς και του νερού της πισίνας  προβλέπεται  η  

εγκατάσταση  χαλύβδινου  λέβητα νερού και καυστήρα φυσικού αερίου αυτοµάτου 

λειτουργίας ισχύος 500 Kwatt. Η  κυκλοφορία  του  θερµού  νερού  θα  γίνεται  µε  

ηλεκτροκίνητες αντλίες   στο  σωλήνα  προσαγωγής  δια  απ'  ευθείας   προσαρµογής 

των  µε  φλάντζες. Για την θέρµανση των λουτρών και του εστιατορίου θα 
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εγκατασταθούν αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα, ισχύος 56 Kwatt σε ψύξη και 63 

Kwatt σε θέρµανση, µε εσωτερική καναλάτη µονάδα, εύκαµπτους αεραγωγούς και 

στόµια αέρα οροφής. Για τον εξαερισµό  του χώρου της πισίνας θα εγκατασταθεί 

µονάδα ανάκτησης θερµότητας παροχής 12.000 Μ3/Η µε τους ανάλογους 

αεραγωγούς κυκλικής διατοµής . Στον αγωγό προσαγωγής θα εγκατασταθεί 

µεταθερµαντικό στοιχείο νερού-αέρα ισχύος 150.000 Kcal/h. Το στοιχείο αυτό θα 

τροφοδοτηθεί µε θερµό νερό από τον λέβητα φυσικού αερίου για την θέρµανση του 

χώρου της πισίνας. 

3 ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΡΩΝ  &  ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

4 )ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ όπου περιλαµβάνονται τα εξής : 

• Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης  

• Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού και αναγγελίας συναγερµού (σειρήνες 

συναγερµού µε φωτεινούς επαναλήπτες, υαλόφρακτα κουµπιά αναγγελίας 

πυρκαγιάς ).  

• Κεντρικό πίνακα πυρασφάλειας, σύστηµα τροφοδοσίας. 

• Σύνδεση του κεντρικού πίνακα πυρασφαλείας µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

µέσω ΟΤΕ. 

• ∆ίκτυο καλωδιώσεων, σωληνώσεων και σχαρών προστασίας καλωδίων για 

όλα τα παραπάνω. 

5 )    ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 

Η εγκατάσταση για τον καθαρισµό-φίλτρανση του νερού της µεγάλης πισίνας θα 

περιλαµβάνει τέσσερα παράλληλα και όµοια συστήµατα το καθένα από τα οποία θα 

αποτελείται από : 

-Φίλτρο άµµου διαµέτρου 1200mm και όγκου 7 m3, µε ελάχιστη ποσότητα 

χαλαζιακής άµµου 2.500 κιλά, παροχής νερού 3,2 m3/min, µε πίεση λειτουργίας 

2,5 bar 

-Αντλία τριφασική παροχής 58 m3/h ,τριφασικής, ισχύος 5,5HP µε προφίλτρο, στο 

κύκλωµα ανακυκλοφορίας της πισίνας 

-Σύστηµα αντίστροφης πλύσης τύπου butterfly, µε τις απαιτούµενες βάνες τύπου 

πεταλούδα για την αντίστροφη πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του 

φίλτρου άµµου 

Η εγκατάσταση για τον καθαρισµό-φίλτρανση του νερού της µικρής πισίνας θα 

περιλαµβάνει ένα σύστηµα το οποίο θα αποτελείται: 

-Φίλτρο άµµου διαµέτρου 900mm και όγκου 3 m3, µε ελάχιστη ποσότητα χαλαζιακής 

άµµου 1.200 κιλά, παροχής νερού 2,4 m3/min, µε πίεση λειτουργίας 2,5 bar 

-Αντλία τριφασική παροχής 25 m3/h ,τριφασικής, ισχύος 2,5HP µε προφίλτρο, στο 

κύκλωµα ανακυκλοφορίας της πισίνας 
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-Σύστηµα αντίστροφης πλύσης τύπου butterfly, µε τις απαιτούµενες βάνες τύπου 

πεταλούδα για την αντίστροφη πλύση, την εκκένωση ή τον αποκλεισµό του 

φίλτρου άµµου 

      Οι παραπάνω αντλίες θα αντλούν νερό από την δεξαµενή εξισορρόπησης και τα 

φρεάτια του πυθµένα και µέσω των φίλτρων άµµου και του εναλλάκτη για την 

θέρµανση του θα οδηγείται και πάλι στην πισίνα.Θα εγκατασταθεί πλήρες αυτόµατο 

δοσοµετρικό σύστηµα για έλεγχο CL και PH µε υπολογιστή, δοσοµετρικές αντλίες, 

ηλεκτρόδια, σετ συνδεσµολογίας και δεξαµενές χηµικών. Θα προβλέπεται ως 

προϋπόθεση η ύπαρξη ελάχιστης κυκλοφορίας νερού για την έγχυση του οξέος. Θα 

αποξηλωθούν οι παλαιοί προβολείς και οι καλωδιώσεις. Θα εγκατασταθούν στις ίδιες 

θέσεις 24 (20 στην µεγάλη και 4 στην µικρή) νέοι προβολείς τεχνολογίας led 12V, 

12Watt µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις και µετασχηµατιστές 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις η/µ εγκαταστάσεις θα είναι άριστης 

ποιότητα και πιστοποιηµένα κατά ISO σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για 

κάθε υλικό και θα φέρουν και την ειδική σήµανση CE. 

Το σύνολο του  έργου θα εκτελεστεί σύµφωνα τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία όπως 

ορίζονται στη ∆ιακήρυξη, τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του 

Κ∆Ε, τους Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.), τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O καθώς και  τις 

έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και  τον Ν. 4412/201 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Με την παρούσα µελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο 

ποσόν των 1.200.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των ∆ήµων»( 

σύµφωνα µε την µε αρ. 2225/14-1-2019 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών) 

και ίδιους Πόρους του ∆ήµου Τρικκαίων. 

     

             Τρίκαλα, 17-1-2019 

  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

  Η αν. Προισταµένη της ∆/νσης 

Τ.Υ 

   

   

   

             Θεοδώρα Σαργιώτη  

  Πολ.Μηχανικός 
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