ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ.Μελέτης: 20/2020.

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΑΠ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.000,00€ με τον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των Αθλητικών
εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο χώρο του Γυμνασίου Καρπενησίου καθώς και του
γηπέδου τένις στην περιοχή «Κεφαλόβρυσο» του Δήμου Καρπενησίου.
Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
1.Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά,
ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τη μελέτη γεωμετρική επιφάνεια περιμετρικά του
γηπεδικού χώρου.
2.Συγκολλητική επάλειψη καθώς και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.
πάνω στην βάση κυκλοφορίας.
3. Διάστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα τύπου Tartan συνολικού πάχους
12χιλ. σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο
της μελέτης.
4. Γραμμογράφηση του τάπητα Tartan σύμφωνα με τις προδιαγραφές IAAF και
σύμφωνα με τις ανάγκες για την εκτέλεση των αθλητικών δραστηριοτήτων.
5.Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου
του Γυμνασίου – Λυκείου Καρπενησίου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του
σχετικού άρθρου της μελέτης.
6.Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο τένις στην
περιοχή «Κεφαλόβρυσο» του Δήμου Καρπενησίου και τέλος
7.Εκσκαφές τάφρου για την διαμόρφωση σκάμματος σε χώρο περιμετρικά του
γηπέδου ποδοσφαίρου και επίχωσή του με άμμου κατάλληλης για την εκτέλεση διάφορων
αθλημάτων στίβου.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή
πριν την έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Ο Προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 395.000,00 € με
τον ΦΠΑ και αντιμετωπίζεται από πιστώσεις των ΚΑΠ 2020 . της Π. Ε Ευρυτανίας
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα
καθώς και με τα Τεύχη Δημοπράτησης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Καρπενήσι 08 - 05 - 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε με Α΄β

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄βαθμό ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθ.

