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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΆΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» 

Α.Μ: 16/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:400.000,00€ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην μελέτη για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΆΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» 

Και έχει συνταχθεί με βάση: 

i. τις οδηγίες της Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία, την διεθνή γνώση και εμπειρία, την ιδιαιτερότητα της 

θέσης του οικοπέδου, τους περιορισμούς δόμησης με τους οποίους προσδιορίστηκαν οι προβλεπόμενοι χώροι της 

αρχιτεκτονικής μελέτης και η λειτουργική οργάνωση του συγκροτήματος. Στόχος των μελετών αποτέλεσε η 

χωροθέτηση και η επάρκεια των απαιτουμένων χώρων για την άψογη λειτουργικότητα και την δημιουργία 

αρίστων συνθηκών των ωφελούμενων του κέντρου. 

ii. Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου. 

2.  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Το γήπεδο βρίσκεται στη συνοικία των Καρυών της πόλης των Τρικάλων , της Περιφερειακής ενότητας 

Τρικάλων, όπου στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για την ανέγερση νέου ισογείου κτιρίου διαστάσεων 14,54Χ24,54 και συνολικού εμβαδού 

356,81μ2. Το κτίριο χωροθετείται στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, προς τον οικισμό των Καρυών . Η 

πρόσβαση στο κτίριο και στον ενιαίο χώρο άσκησης, γίνεται από την ανατολική πλευρά του κτιρίου, όπου 

κατασκευάζεται εξώστης διαστάσεων 10,54Χ2,50μ. εμβαδού 26,35μ2, κλιμακοστάσιο και ράμπα πρόσβασης 

ΑΜΕΑ, ενώ στη δυτική πλευρά του κτίσματος κατασκευάζεται βοηθητικός ανοικτός εξώστης διαστάσεων 

2,00Χ1,20μ. Στη δυτική όψη του κτιρίου χωροθετούνται οι βοηθητικοί χώροι της χρήσης όπως WC, 

αποδυτήρια ανδρών – γυναικών καθώς και βοηθητική – δευτερεύουσα είσοδος – έξοδος στο κτίριο.  

Ο φέρον οργανισμός του κτιρίου θα είναι μεταλλικός, πάνω σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Το συνολικό 

του ύψος είναι 7,78 μ. , με το δάπεδο του κτιρίου να υπερυψώνεται κατά 0,50μ. από το φυσικό έδαφος, 

ενώ το ύψος της στέγης είναι 1,23 μ. . Οι τοίχοι πλήρωσης και η στέγη του θα αποτελούνται από πυράντοχα 

πάνελ με πετροβάμβακα. Στο έργο προβλέπεται η πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση του ανωτέρω κτιρίου 

που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης και θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

Οι κατηγορίες εργασιών είναι:  

A1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

A2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

A3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

A4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

A5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

A6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η επιλογή των υλικών για το εσωτερικό και εξωτερικό κέλυφος γίνεται, όχι μόνο σύμφωνα με τις 

αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, αλλά και με βάση το ενεργειακό δυναμικό τους 

(αποτύπωμα) και την επίδραση τους στο περιβάλλον τόσο κατά την παραγωγή όσο και στην χρήση. 

Βασικό κριτήριο των επιλογών είναι η προσαρμογή στις λειτουργικές ανάγκες και η αισθητική υψηλού 

επιπέδου, με ταυτόχρονη φροντίδα για ασφάλεια, στερεότητα, αντοχή στο χρόνο, στις δυσμενείς 

συνθήκες του περιβάλλοντος και στη σκληρή χρήση, καθώς και η οικονομία και η ευχέρεια 

συντήρησης. Όλα τα υλικά και κατασκευές, όπως τελικά θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, θα 

καλύπτουν απολύτως τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα Μελέτη και στις κατά περίπτωση ΕΤΕΠ. Θα 

χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα, αποδεδειγμένη αντοχή σε φυσική φθορά, διάβρωση και 

εντατική χρήση. 

Για τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου προτείνεται η χρήση σκελετού από χάλυβα , σύμφωνα με 

τη στατική μελέτη. Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης γίνονται με πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης τύπου 

"σάντουιτς", κρυφής στήριξης με μικρονευρατούρα  και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 

πετροβάμβακα  πάχους 10 cm σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις 

ηχομόνωσης, θερμομόνωσης και πυραντοχής. Η στήριξη των πάνελ πλαγιοκάλυψης θα γίνεται σε 

λεπτότοιχες μεταλλικές διατομές τύπου C από γαλβανισμένο έλασμα υψηλής αντοχής. 

Η επιστέγαση θα γίνει με πυράντοχα πάνελ επικάλυψης τύπου "σάντουιτς", τραπεζοειδής εξάρσης 

στην εξωτερική πλευρά, και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από πετροβάμβακα πυκνότητας με 

πάχος 8 cm.  

Στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου προβλέπονται, κουφώματα αλουμινίου θερμομονωτικά, 

δίφυλλα ή μονόφυλλα ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, χρώματος  RAL επιλογής της υπηρεσίας. Το ακριβές 

σχέδιο του κάθε κουφώματος θα δοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Θα υπάρχουν και τμήματα 

σταθερά ανάλογα με το σχέδιο της υπηρεσίας. Τα κουφώματα θα συνδυαστούν με  διπλούς 

(LAMINATED )θερµοµονωτικούς - ηχοµονωτικούς - ανακλαστικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 

mm με αντιβανδαλιστική προστασία. 

Η εξωτερική είσοδος του κτιρίου θα είναι υαλόθυρα από αλουμίνιο, με διπλό laminated υαλοπίνακα 

με αντιβανδαλιστική προστασία χρώματος RAL επιλογής της υπηρεσίας. Το ακριβές σχέδιο της κάθε 

υαλόθυρας θα δοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Τα εσωτερικά χωρίσματα των βοηθητικών χώρων θα είναι από άνθυγρη πυράντοχη γυψοσανίδα. Η 

επιλογή του σχεδίου και των χρωματισμών θα γίνει από την υπηρεσία. Ο μεταλλικός σκελετός του 

κτιρίου εσωτερικά θα είναι  εμφανής . 

Για τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων γενικά προτείνεται για τους κύριους χώρους επίστρωσης με 

βιομηχανικό δάπεδο ενώ στους βοηθητικούς χώρους, WC  με πλακίδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Η κατασκευή της θα γίνει σύμφωνα με τη στατική μελέτη της υπηρεσίας. 
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Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα Εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια με όλες τις τροποποιήσεις 

και βελτιώσεις που μέχρι σήμερα υπάρχουν.  

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00€. Το έργο θα κατασκευαστεί 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Οι συντάξαντες : Καλλιόπη Κοτσίρα - Πολ.Μηχ/κος 

 

  

Ελέγχθηκε:  

Η Αν. Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ.  

     Παναγιώτα Μάντζαρη  

     Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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