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Εργασίες

1

Τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του
Κλειστού Γυµναστηρίου, του γηπέδου
Τένις, του Γηπέδου 7Χ7 Ποδοσφαίρου,
του γηπέδου Νυδριού, του γηπέδου
«Πλάτων Γρηγόρης»
Τις συντηρήσεις - µικροσυντηρήσεις επισκευές των παραπάνω αθλητικών
εγκαταστάσεων σε: υδραυλικά (αλλαγή
καζανάκια, βρύσες), χρωµατισµούς
(βάψιµο αποδυτηρίων, διαδρόµων,
κάγκελα και περιφράξεις, πόρτες,
προστατευτικά κερκίδων), ηλεκτρικά
(αλλαγή λαµπτήρων, ασφαλειών),
συντηρήσεις θυρών, παραθύρων,
κιγκλιδωµάτων
Τον έλεγχο, την συντήρηση, την
επισκευή και την διαχείριση του
αθλητικού υλικού των εγκαταστάσεων
(Κλειστού Γυµναστηρίου, Γήπεδο Τένις,
Γήπεδο 7Χ7, του γηπέδου «Πλάτων
Γρηγόρης»).
Τον έλεγχο και τη συντήρηση του τάπητα
γηπέδου ΤΕΝΝΙΣ και τον εµπλουτισµό
του µε χαλαζιακή άµµο (τακτικά 3 φορές
ετησίως και εκτάκτως ανάλογα µε τις
προκύπτουσες ανάγκες).
Τον έλεγχο και τη συντήρηση του τάπητα
γηπέδου ποδοσφαίρου 7Χ7 και τον
εµπλουτισµό του µε καουτσούκ (τακτικά
3 φορές ετησίως και εκτάκτως ανάλογα
µε τις προκύπτουσες ανάγκες).
Έλεγχος και χάραξη γραµµών του
γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάτων
Γρηγόρης πριν από κάθε αγώνα Έλεγχος και χάραξη γραµµών για τα
αγωνίσµατα στίβου γηπέδου «Πλάτων
Γρηγόρης» και µικροεπισκευές στο
ταρτάν
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Ο χειρισµός των ηλεκτρονικών πινάκων,
του συστήµατος ασφαλείας, των
µηχανηµάτων ήχου και τη λειτουργία
των µπασκετών κατά τους αγώνες
(Κυριακή-Σάββατο), τις προπονήσεις και
τις διάφορες εκδηλώσεις
Εργασίες προετοιµασία καθώς και
επίβλεψη των εγκαταστάσεων του
Κλειστού Γυµναστηρίου, του Γηπέδου
Τένις, του Γηπέδου Πλάτων Γρηγόρης και
Γηπέδου Ποδοσφαίρου 7Χ7 κατά την
πραγµατοποίηση των αγώνων
(αποδυτήρια φιλοξενουµένων &
διαιτητών, συνεργασία µε την
Γραµµατεία Αγώνων και Στατιστική
Υπηρεσία κ.λ.π.)
Η µέριµνα καθώς και κάθε απαιτούµενη
εργασία σε καθηµερινή βάση για την
οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων
του Κλειστού Γυµναστηρίου σε σχέση µε
την τήρηση του καθορισµένου
Εβδοµαδιαίου Προγράµµατος
Προπονήσεων, την διεξαγωγή των
προγραµµατισµένων αγώνων των
Σωµατείων και των διαφόρων
εκδηλώσεων
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