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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες  για την  Ανακαίνιση - Βελτίωση – Συντήρηση των
γυμναστηρίων  των  Δήμων  Λαρισαίων,  Αγιάς  και  Φαρσάλων  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ΠΕ
Λάρισας και συγκεκριμένα:

Για τον Δήμο Λαρισαίων:

 Αθλητικό κέντρο Τερψιθέας 

 Αθλητικό κέντρο Ελευθεραί

 Αθλητικό κέντρο Μάνδρας

 Σχολικό κλειστό γυμναστήριο Γιάννουλης 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν  είναι:

Για το αθλητικό κέντρο της Τερψιθέας  θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 συντήρηση του χώρου των αποδυτηρίων

 περίφραξη του αγωνιστικού χώρου

 εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί

 επανασπορά του αγωνιστικού χώρου με φυσικό χλοοτάπητα

 εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί

Για το αθλητικό κέντρο του Ελευθεραί θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 επανασπορά του αγωνιστικού χώρου (βοηθητικό γήπεδο) με φυσικό χλοοτάπητα



Για το αθλητικό κέντρο της Μάνδρας  θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 συντήρηση του χώρου των αποδυτηρίων και υδατοστεγάνωση αυτών 

 εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης

 επισκευή  του συστήματος ηλεκτροφωτισμού

 εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί

 εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος

 εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων

   Για το σχολικό  κλειστό γυμναστήριο της Γιάννουλης   θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 κατασκευή ξύλινου δαπέδου (παρκέ)

 προμήθεια και εγκατάσταση κερκίδας θεατών

 επισκευή  του  υπάρχοντος  αθλητικού  εξοπλισμού  και  προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου
όπου απαιτηθεί

 τοποθέτηση τοπικών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης

Για τον Δήμο Αγιάς:

 Κλειστό γυμναστήριο Αγιάς

 Σχολικά αθλητικά κέντρα  Αγιάς

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν  είναι:

Για το κλειστό γυμναστήριο Αγιάς  θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 αντικατάσταση της επικάλυψης της οροφής με θερμομονωτικά πάνελ

 πλαγιοκάλυψη με θερμομονωτικά πάνελ

 κατασκευή ανοιγμάτων αλουμινίου

 εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί

Για τα σχολικά αθλητικά κέντρα  Αγιάς θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 κατασκευή εξωτερικών γηπέδων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης

 επισκευή  του  υπάρχοντος  αθλητικού  εξοπλισμού  και  προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου
όπου απαιτηθεί

 εξωτερικοί  χρωματισμοί



Για τον Δήμο Φαρσάλων:

 Σχολικό αθλητικό κέντρο    Φαρσάλων

 Σχολικό αθλητικό κέντρο  Βαμβακούς

 Σχολικό αθλητικό κέντρο  Σταυρού

Για τα παραπάνω σχολικά αθλητικά κέντρα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

 κατασκευή εξωτερικών γηπέδων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης

 επισκευή  του  υπάρχοντος  αθλητικού  εξοπλισμού  και  προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου
όπου απαιτηθεί

 εξωτερικοί  χρωματισμοί

Όλες οι  εργασίες θα γίνουν βάσει  των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των

υποδείξεων της υπηρεσίας. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τριανταφύλλου Βάιος

Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Δημότσιος Στυλιανός

Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 

Ντάγιας Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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