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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)”

Προϋπ/μού: 160.000,00 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 01/2018

                                      Κ.Α.  15.7336.0006
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Ελληνική



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

A.M.: 01/2018

Κ.Α:15.7336.0006
Προϋπ 160.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπονται  εργασίες  ανακατασκευής  των  δύο  γηπέδων

καλαθοσφαίρισης στη ΔΕ Παλλήνης, που ευρίσκονται εντός δημοτικού χώρου παραπλεύρως των

εργατικών  κατοικιών  ΙΙ  επί  της  οδού  Λεονταρίου  στην  ΔΕ  Παλλήνης.

Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις των γηπέδων είναι: 

α) Γήπεδο  Kαλαθοσφαίρισης (1): 14,00μ. Χ 26,00 μ. (καθαρός αγωνιστικός χώρος), εξωτερικές

διαστάσεις.: 18,80μ. Χ 33,15μ. και β) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης (2) : 14,00μ. Χ 26,00 μ. (καθαρός

αγωνιστικός χώρος), εξωτερικές διαστάσεις: 18,80μ. Χ 31,85μ.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

1. Καθαίρεση του δαπέδου των αγωνιστικών χώρων

2. Κοπή τριών δένδρων  που εκφύονται εντός του αγωνιστικού χώρου

3. Kατασκευή διπλής στρώσης κυκλοφορίας 

4. Ασφαλτική προεπάλειψη

5. Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα της ΠΤΠ Α-265

6. Επίστρωση  της  επιφάνειας  του  γηπέδου  με  ελαστικό  -  συνθετικό  τάπητα  πάχους  2mm

(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων) και εγκατάσταση των μπασκετών 

7. Καθαίρεση της υφιστάμενης παλαιάς περίφραξης ύψους 3,5μ και του υφιστάμενου τοιχίου

στήριξης από σκυρόδεμα ύψους 0,50μ και πλάτους 0,25μ 

8. Τοποθέτηση  νέας  περίφραξης  ασφαλείας  περιμετρικά  του  γηπέδου  (ύψους  4,00  μ.)  επί
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τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα

9. Κατασκευή 2 δίφυλλων θυρών εισόδου στα γήπεδα (διαστάσεων 3μΧ3μ) 

10. Προμήθεια και τοποθέτηση 2 πάγκων ξεκούρασης σε κάθε γήπεδο (4 στο σύνολο)

11. Προμήθεια και τοποθέτηση κινητού φιλέ πετοσφαίρισης (Βόλεϋ) (2 στο σύνολο)

12. Αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων φωτισμού και προμήθεια και εγκατάσταση 4 νέων σε

κάθε  γήπεδο  (8  στο  σύνολο)  και  ενός  πίνακα  (PILAR) μετά  των  απαιτούμενων

καλωδιώσεων.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής υπηρεσίας και θα

ακολουθηθούν πιστά οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η σχετική απόφαση έγκρισης

της  Αρχαιολογίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο του έργου.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  σε  129.032,26 €  χωρίς  ΦΠΑ ενώ με  (ΦΠΑ 24%)

160.000,00 € και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου. 

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 180 (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ) ημερολογιακές ημέρες. 

H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α  15.7336.0015 του προϋπολογισμού του έτους

2018 του Δήμου Παλλήνης για το ποσό των 200.000,00 € (CPVs: 45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων

αθλητισμού).

Το έργο θα  κατασκευασθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 καθώς  και  τη  λοιπή  ισχύουσα

νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

   Φωτογραφίες Υφιστάμενης κατάστασης

 

   Εικόνα 1
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   Εικόνα 2
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ      01 -  03 -2018 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ –
Αρχιτέκτων 

                         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ       01 - 03 -2018 

Δημήτριος Λιάμης 

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       01 - 03 -2018 

Κουμπλή Αικατερίνη

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

Μαγκλάρας Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ
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