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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη αφορά την κατασκευή 2ου γηπέδου τένις, σε
επαφή με υφιστάμενο, στην περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού
κέντρου Παρορίου της ΔΕ Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, σε γήπεδο ιδιοκτησίας του
Δήμου, εμβαδού περίπου 6,15 στρεμμάτων.
Με την υλοποίηση της κατασκευής του 2ου γηπέδου θα καλυφθούν σημαντικά οι
ανάγκες των πολυάριθμων φίλων του τένις και θα είναι δυνατή η οργάνωση
τουρνουά με σκοπό την άθληση, την μαζική συμμετοχή και την προβολή του
αθλήματος στην πόλη μας.
Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου ανέρχεται 64.300,00 Ευρώ με
ΦΠΑ και περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής εργασίες:
1.- Χάραξη του γηπέδου, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.
2.- Διαμόρφωση της σκάφης σε οριζόντιο επίπεδο με εκσκαφή και ισοπέδωση.
3.- Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας του γηπέδου με κατάλληλη κλίση ώστε
να γίνεται εφικτή η αποστράγγιση των ομβρίων. Σαν υποδομή της βάσης του
γηπέδου θα χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένο υλικό της Π.Τ.Π. 0155 του Υ.Δ.Ε. (2
στρώσεις Χ 0,10 μ.) πάνω στην οποία θα διαστρωθεί ασφαλτοτάπητας πάχους 0,05
μ. στρώσης κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α 265 του Υ.Δ.Ε. Μετά την κατασκευή του
ασφαλτικού τάπητα διαστρώνεται χυτός ελαστικός συνθετικός τάπητας σε συνολικό
πάχος 1,8-2 χιλ. σε επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις και το γήπεδο
γραμμογραφείται σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Επίσης στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού του
γηπέδου (φιλές-ορθοστάτες), η εξωτερική περίφραξη που θα έχει συνολικό ύψος
5,00μ. και θα κατασκευαστεί από πλέγμα γαλβανισμένο στερεωμένο πάνω σε
γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες οι οποίοι εγκιβωτίζονται σε βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα, στα σημεία που δεν υπάρχει περίφραξη (βορινή και τμήμα της Δυτικής
πλευράς). Στις άλλες πλευρές θα γίνει συμπλήρωση της υφιστάμενης περίφραξης
καθ΄ύψος κατά 3 μ., με επιπλέον τοποθέτηση οριζόντιων στοιχείων και αντηρίδων.
Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας
υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης και διέπονται από το Ν. 4412/2016, το Ν. 3669/08
όπως ισχύει, τα Π.Δ. 609/85 το Ν. 3263/2007 και τις τροποποιήσεις αυτών.
To έργο θα εκτελεστεί εντός (150) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον
Ανάδοχο.
Σπάρτη, 01/06/2017
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