Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ARISTEIDIS
STRATAKIS
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Ημερομηνία: 2021.01.08
12:12:17
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
EET
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»,
ο
3 ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : 56.451,61€
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ :70.000,00€
(CPV: 45212290-5 Επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάσταση του
ξύλινου δαπέδου - παρκέ και αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων του κλειστού
γυμναστηρίου Χανίων που βρίσκεται στο χώρο του Εθνικού Σταδίου Χανίων «Έλενα
Βενιζέλου».
Οι προβλεπόμενες να εκτελεστούν εργασίες είναι :


Συντήρηση και αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου–παρκέ, του κλειστού γυμναστηρίου
διαστάσεων 20,00μ Χ 35,00μ σύνολο 700,00τμ., όπου περιλαμβάνεται το τρίψιμο με
ειδική μηχανή, ο καθαρισμός και το στοκάρισμα όπου είναι απαραίτητο τοπικά σε βαθιά
χτυπήματα και ρωγμές.
Στην συνέχεια θα περαστεί με δυο στρώσεις αστάρι ενός συστατικού και μια στρώση
βερνίκι δύο συστατικών αρχικά.
Έπειτα θα ξανατριφτεί ελαφρώς με περιστροφική μηχανή και θα ακολουθήσει η νέα
γραμμογράφηση του δαπέδου-παρκέ για όλα τα αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ)
σύμφωνα με τα σχέδια της Γ.Γ.Α. και σε συνεννόηση το Ε.Α.Κ. Χανίων.
Η τελική στρώση βερνικιού θα είναι σατινέ ενός συστατικού, αντιολισθητικό και θα
καλύψει την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας.
Όλες οι εφαρμογές βαψίματος γραμμών και επίστρωσης βερνικιού (λουστράρισμα) θα
πρέπει να γίνουν με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές FIBA αθλητικών ξύλινων παρκέ.



Αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων
(τζαμαρίες) που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του γυμναστηρίου με νέα κουφώματα
αλουμινίου λευκού χρώματος με διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) με το εξωτερικό κρύσταλλο να είναι με
αμμοβολή.

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των
70.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του οφέλους του εργολάβου, των
απροβλέπτων εργασιών, της κατ’ εκτίμησης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Χανιά 21 / 12 / 2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά 21 / 12 / 2020
Η Πρ/νη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χανίων

Α. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πολ/κος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ
Πολ/κος Μηχανικός

Χανιά 21 / 12 / 2020
Η Αναπ. Προϊσταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 297322/21-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΥ7ΛΚ-ΠΑΠ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Χανίων

