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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες ανακατασκευής του του γηπέδου ποδοσφαίρου
στο αθλητικό κέντρο που ευρίσκεται στο πάρκο Γουδή του Δήμου Ζωγράφου.
2) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:
3) Αποξήλωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα με συνθετικό χλοοτάπητα
τελευταίας γενιάς.
4) Αντικατάσταση τμήματος της περίφραξης του γηπέδου
5) Αντικατάσταση σωλήνων αποστράγγισης του γηπέδου
6) Πλήρωση τμημάτων του γηπέδου με αδρανή για ομαλοποίηση της επιφάνειάς του.
7) Συντήρηση των ιστών (πυλώνων) φωτισμού
8) 6) Αντικατάσταση
των προβολέων, της καλωδίωσης και των πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού των
πυλώνων του γηπέδου.
9) Επί των ιστών θα τοποθετηθούν νέοι προβολείς για το φωτισμό του γηπέδου, τύπου μεταλλικών
αλογονιδίων, με τους αντίστοιχους λαμπτήρες.
10) Πριν την εγκατάσταση των νέων προβολέων, ο ανάδοχος θα υποβάλει στο Δήμο φωτοτεχνική
μελέτη, με βάση την οποία θα γίνει και η επιλογή του τύπου, η τοποθέτηση, η γωνία της δέσμης και ο
προσανατολισμός των προβολέων επί των πυλώνων.
11) Επίσης θα αντικατασταθεί όλη η καλωδίωση (καλώδια τροφοδοσίας, γειώσεις κ.λ.π.) σε όλο το
κύκλωμα φωτισμού του γηπέδου, από το κεντρικό πίλλαρ, έως τους προβολείς.
12) Θα τοποθετηθούν αλεξικέραυνα καθώς και φανοί εμποδίων επί των ιστών.
13) Τέλος, θα αντικατασταθούν τα πίλλαρ των ιστών με όλα τα εξαρτήματα και όργανα εντός αυτών.
14) Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 633.064,52 πλέον ΦΠΑ 24% (€ 151.935,48),δηλαδή
συνολικά € 785.000,00 με Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄,
στον άξονα προτεραιότητας ΄΄Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων΄΄,
με τίτλο ΄΄Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων΄΄.και έχει
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου με κωδικό προϋπολογισμού 02.64.7311.03
του οικονομικού έτους 2020 με αρχική πίστωση 425.000,00 ευρώ και πρόβλεψη πίστωσης 360.000 €
για το 2021.
15) Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «περί Δημοσίων
συμβάσεων έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», τις διατάξεις όλων των σχετικών νόμων και
σύμφωνα πάντα με όλες τις τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν.

Ζωγράφου, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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