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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά στη δημιουργία χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας.

Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει παρέμβαση στο Ο.Τ. 108 της Αριδαίας, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως

χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και γειτνιάζει με το 2ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης το οποίο δεν έχει

επαρκή χώρο αυλισμού. Ο σχεδιασμός του σχολείου περιλάμβανε μια ιδιαίτερα μικρή έκταση για αύλειο

χώρο, και προέτασσε ως λύση για τον προβλεπόμενο αυλισμό τη μελλοντική δημιουργία χώρου αθλητικών

εγκαταστάσεων σε οικόπεδο (Ο.Τ.108) που γειτνιάζει με το σχολείο και θα λειτουργούσε ως αύλειος χώρος

του σχολείου κατά τις πρωινές ώρες. Επιπρόσθετα, τις απογευματινές ώρες θα αποδίδεται προς χρήση για

αυτούς.

Ειδικότερα,  προβλέπεται  η  κατασκευή  ενός  μίνι  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  διαστάσεων  12Χ7m,  ενός

γηπέδου πετοσφαίρισης διαστάσεων 12Χ4,5m και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου πέντε επί πέντε διαστάσεων

25Χ15m με συνθετικό τάπητα. Στην υπόλοιπη έκταση, διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος γυμναστικής με 8

υπαίθρια  όργανα επί  διάτρητου  κυβολίθου καθώς και  χώρος πρασίνου  με  αστικό  εξοπλισμό (υπαίθρια

καθιστικά, βρύσες, καλάθια απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα). Σε όλη την περιοχή παρέμβασης, θα γίνει

δεντροφύτευση με δέντρα ύψους 2,50μ έως 3,50μ.

Όλες οι εργασίες και κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις του Τμήματος Τεχνικών

Υπηρεσιών .

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)2017-  ΣΑΕ  055  στο  ΠΔΕ

2017(ΑΔΑ:ΨΞ1Σ465ΧΙ8-ΖΚΖ).   Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό

του Δήμου Αλμωπίας του έτους 2018, με την ένδειξη Κ.Α. 61.7341.0009 με τίτλο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» χρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  «  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΑΕ055» κατά 200.000,00 €
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Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ είναι 199.997,75 ευρώ. .Η επίβλεψη θα γίνει

από  το  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/16(ΦΕΚ  147  Α/8-08-2016)  «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Αριδαία,  21/03/2018
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΕΧΝ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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