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ΕΡΓΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 98.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Κ.Α. 61.7326.004 ΣΑΕΠ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες για την ολοκλήρωση του χώρου
αθλητικών δραστηριοτήτων στην Κυριάννα σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 2.981,35 μ2. Θα
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής αποδυτηρίων και θα τοποθετηθεί συνθετικός
χλοοτάπητας στο υφιστάμενο γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 (διαστάσεων αγωνιστικού χώρου
19 Χ 40 μ).
Το κτίριο αποδυτηρίων εμβαδού 40,27 μ2 αποτελείται από 3 βασικούς χώρους (αποδυτήρια
ανδρών, γυναικών, WC ΑΜΕΑ) και τον εσωτερικό διάδρομο όπως φαίνεται στα σχέδια της
αρχιτεκτονικής μελέτης. Πρόκειται για τραπεζοειδές κτίριο, του οποίου η μορφή επιλέχθηκε
ώστε να προσαρμοστεί στο χώρο που αφήνουν τα ήδη διαμορφωμένα γήπεδα και να μπορεί
λειτουργικά να εξυπηρετήσει και την αυλή σε περίπτωση υπαίθριων εκδηλώσεων. Ο σκελετός
του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι εξωτερικοί τοίχοι από διπλή δρομική
οπτοπλινθοδομή με εσωτερική θερμομόνωση (πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης) και
επίχρισμα από ασβεστοκονίαμα. Θερμομόνωση επίσης τοποθετείται στην οροφή και το δάπεδο
του κτιρίου. Εσωτερικά τα χωρίσματα κατασκευάζονται από μονή δρομική οπτοπλινθοδομή η
οποία στους υγρούς χώρους επενδύεται με κεραμικά πλακίδια όπως και το δάπεδο ολόκληρου
του κτιρίου. Τα αποδυτήρια διαθέτουν λεκάνη, νιπτήρα, ντουζιέρα , ενώ στο WC ΑΜΕΑ
τοποθετούνται τα προβλεπόμενα είδη υγιεινής. Η πρόσβαση γίνεται εξωτερικά με ράμπα από
χτενιστό βιομηχανικό δάπεδο. Στο δώμα θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες γαι τη διαμόρφωση
των ρύσεων καθώς και υγρομόνωση με ασφαλτόπανο. Τελική επιφάνεια από κατάλληλο
επαλειφόμενο υλικό διαμορφώνεται στον πρόβολο σκίασης των καθιστικών. Τα παράθυρα είναι
αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αμμοβολή,
ανακλινόμενα. Η εξώθυρα είναι αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής με φεγγίτη.
Επίσης θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας στο υφιστάμενο γήπεδο 5χ5 .
Ρέθυμνο, Ιούλιος 2019
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