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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  εργασίες  συντήρησης  του  Εθνικού  Σταδίου

Καρπενησίου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Καρπενησίου. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Το οικόπεδο  του  Εθνικού  Σταδίου  Καρπενησίου  βρίσκεται  στον  τομέα  ‘Ν’,  οικοδομικό

τετράγωνο 82,  εντός  σχεδίου  πόλεως  Καρπενησίου  κάτω  από την  Εθνική  οδό  Καρπενησίου

-Λαμίας.  Το  συνολικό  εμβαδό  του  οικοπέδου  είναι  38.447,74  τ.μ.  και  εντός  του  οικοπέδου

βρίσκονται τα εξής:

 Γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα.

 Κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων (μπάσκετ, βόλεϊ) με αποδυτήρια.  

 Αποδυτήρια γηπέδου ποδοσφαίρου 

 Κτίριο άρσης βαρών

 Ανοικτές κερκίδες ποδοσφαίρου κατασκευασμένες από σκυρόδεμα

 Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες που προτείνονται για την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καρπενησίου είναι

οι παρακάτω:

1) Ασφαλτόστρωση parking πίσω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου και

του δρόμου που οδηγεί στα αποδυτήρια ποδοσφαίρου.
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2) Καθαίρεση  τμήματος  τοιχίου  της  περίφραξης  του  οικοπέδου,  το  οποίο  είναι

φτιαγμένο από τσιμεντόλιθους, και κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων.

3) Καθαίρεση των πλακών που βρίσκονται μπροστά από το κλειστό γυμναστήριο

και κατασκευή νέας πλακόστρωσης. Επένδυση των σκαλιών που οδηγούν στο γυμναστήριο με

πλάκες. 

4) Αντικατάσταση πορτοπαραθύρων κλειστού γυμναστηρίου.

5) Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος  θέρμανσης από λέβητα πετρελαίου

στο κλειστό γυμναστήριου, με αντλίες θερμότητας. 

6) Τοποθέτηση  πλαστικού  τάπητα  πίσω  από  τα  τέρματα  στο  γήπεδο

ποδοσφαίρου. 

7) Γενική συντήρηση του κτιρίου άρσης βαρών (βάψιμο, στέγη, κουφώματα).

8) Γενική  συντήρηση  του  κτιρίου  αποδυτηρίων  ποδοσφαίρου  (βάψιμο,  στέγη,

κουφώματα).

9) Συμπληρωματικός φωτισμός του στίβου άθλησης.   

Ο  εκτιμώμενος  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  300.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η  εκτέλεση  του  έργου  θα  γίνει  με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα  με τις διατάξεις του

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                                                    
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  10/10/2017

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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