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Συνοπτική περιγραφή:
Το Κλειστό Γυμναστήριο της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χωροθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, όπου λειτουργούν και άλλες εγκαταστάσεις της σχολής, στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με εξώστη
απλής κατασκευής με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και επιστέγαση και πλαγιοκάλυψη από μεταλλικά θερμομονωτικά πάνελ, με συνολικό εμβαδόν 1308,71 τ.μ. Η κύρια χρήση του κτιρίου, δηλαδή ο χώρος γυμναστηρίου ομαδικών
αθλημάτων και οι απαραίτητες για την λειτουργία του βοηθητικές χρήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρείο, αποθηκευτικοί χώροι) αναπτύσσεται στο ισόγειο, σε μικρή υψομετρική διαφορά (0,30μ) από τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Ο χώρος του γυμναστηρίου έχει τις προβλεπόμενες διαστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κλειστών
γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης καi χειροσφαίρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η πρόσβαση
των αθλητών, του προσωπικού και των επισκεπτών στο κτίριο γίνεται είτε μέσω του προθαλάμου του ισογείου είτε
από την είσοδο των βοηθητικών χώρων. Το ανοικτό επίπεδο επάνω από τους χαμηλού ύψους βοηθητικούς χώρους,
αξιοποιείται ως βοηθητικός χώρος προθέρμανσης με πρόσβαση από τον εσωτερικό χώρο του γυμναστηρίου. Το
κτίριο είναι περίοπτο και εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό μέσω ηλεκτροκίνητων παραθύρων που τοποθετούνται
περιμετρικά σε μεγάλο ύψος. Οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων χωροθετούνται σε ισόγειο χώρο σε επαφή με το κτίριο,
με ανεξάρτητη πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο. Ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός, κατασκευασμένος
από χαλύβδινα στοιχεία διατομής ΙΡΕ, ενώ η θεμελίωση είναι πεδιλολωρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης. Το δάπεδο του χώρου άθλησης θα είναι αντικραδασμικό, κατασκευασμένο από ειδικής επίστρωσης ξύλο, ενώ τα δάπεδα των υπόλοιπων χώρων θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια. Τα κουφώματα θα είναι αλουμινίου και παρέχουν επαρκή φωτισμό και αερισμό του χώρου. Το κτίριο έχει πλήρεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με κυρίαρχη την κεντρική κλιματιστική
μονάδα για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Γυμναστηρίου σε θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 909.460,32 € (κωδικός ενάριθμου:
2018ΕΠ00810155).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ).

