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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 

                  

   Η παρούσα µελέτη του έργου  : ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ’’    αφορά  παρεµβάσεις επισκευής,  βελτίωσης 

λειτουργικότητας και ασφάλειας καθώς και  αναβάθµισης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου και συγκεκριµένα του Κλειστού Γυµναστηρίου  και 

Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ατάλαντης, του  Κλειστού Γυµναστηρίου και Γηπέδου 

ποδοσφαίρου Λιβανατων, του Κλειστού Γυµναστηρίου Μαλεσινας και του Κλειστού 

Γυµναστηρίου Μαρτίνου.  

Στόχος της υλοποίησης του έργου της παρούσας µελέτης είναι η αναβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του ερασιτεχνικού και µαζικού 

αθλητισµού µε κατασκευαστικές  παρεµβάσεις που αποσκοπούν στον σκοπό αυτό 

και  περιγράφονται αναλυτικά  κατωτέρω :  

 

 

Α.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  

 

           

Α1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  

1. Στην υφιστάµενη είσοδο θα κατασκευαστεί  µεταλλικό στέγαστρο  µε 

επικάλυψη από συµπαγές διάφανο πολυκαρβονικό πάνελ για την 

αποτελεσµατική προστασία των δοµικών στοιχείων των εισόδων από 

διαβρώσεις και κατ’  επέκταση ζηµίες που υφίστανται από την υγρασία λόγω 



της ανεπαρκούς προστασίας. Επιπλέον όλα τα διαβρωµένα και  

κατεστραµµένα δοµικά στοιχεία της εισόδου ( σκυροδέµατα, 

οπτοπλινθοδοµές , επιχρίσµατα , ανεµοφράχτες κτλ) θα επισκευαστούν και 

ανακαινιστούν πλήρως και θα γίνουν οι απαραίτητες διαµορφώσεις µε 

ράµπες  εισόδου  για ΑΜΕΑ αθλητές και θεατές . 

 

2. Σε όλα τα πλευρικά τµήµατα περιµετρικά του κτιρίου θα πραγµατοποιηθούν 

εργασίες πλήρους στεγανωσης και θερµοµόνωσης  µε αντικατάσταση των 

φθαρµένων πάνελ και  νέα εγκατάσταση  πάνελ πλαγιοκαλυψης υψηλής 

αντοχής σε ακτινοβολία . 

3. Στον αυλειο χώρο στην πίσω πλευρά του κτιρίου υφίσταται ανενεργό γήπεδο 

µπάσκετ και παράπλευρη αντίστοιχη ανεκµετάλλευτη έκταση στις οποίες θα 

γίνουν οι εξής παρεµβάσεις: α) Ο χώρος του ανενεργού γηπέδου µπάσκετ θα 

ανακατασκευαστεί και θα δηµιουργηθεί νέο γήπεδο µε ταρταν σύγχρονης 

τεχνολογίας το οποίο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό θα λειτουργεί ως µπάσκετ , 

τένις και βόλεϊ. β) Στο παράπλευρο οικόπεδο αφού εκτελεστούν  όλες οι 

απαραίτητες εργασίες διαµόρφωσης και υποδοµής θα κατασκευαστεί  

βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου  µε φυσικό  χλοοτάπητα µε υποδοµές 

ποτίσµατος και όλο τον εξοπλισµό του.  

4. Περιµετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο παροχέτευσης όµβριών 

µε σωληνωτούς αγωγούς και τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλογης.  

5. Πλήρης επισκευή και ανακαίνιση του Λεβητοστάσιου και του συστήµατος 

θέρµανσης –κλιµατισµού  του κτιρίου . 

6. Πλήρη ανακατασκευή και επέκταση µε νέα εγκατάσταση ηλεκτρολογικής 

υποδοµής και νέα εγκατάσταση των  συστηµάτων  φωτισµού  µε νέας 

τεχνολογίας (led) 

7. Πλήρης επισκευή και ανακαίνιση του συστήµατος ύδρευσης  του κτιρίου και 

όλων των βοηθητικών χωρών (αποδυτήρια , WC κτλ) 

8. Πλήρης ανακαίνιση και των W.C. , των αποδυτηρίων και όλων των 

εσωτερικών βοηθητικών χωρών (γραφεία διαιτητών , προσωπικού κτλ)   που 

θα συµπεριλαµβάνει την αντικατάσταση πλακιδίων, ειδών υγιεινής και των 

σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σε όλες τις επιφάνειες 

επιχρίσµατα και χρωµατισµοί καθώς επίσης και αντικατάσταση των 

εσωτερικών κουφωµάτων, διότι παρατηρούνται εκτεταµένες υγρασίες λόγω 

διαρροών και υπάρχουν φθορές λόγω παλαιότητας. 



9. Επισκευή του υφιστάµενου παρκέ και της υπόβασης του, σποραδικά σε 

σηµεία όπου λόγω υγρασίας και εκτεταµένης χρήσης έχει υποστεί φθορές 

καθώς και εργασίες συντήρησης  (καθαρισµός, ξύσιµο, λουστράρισµα ) και 

διαγράµµιση της τελικής στρώσης.  

10. ∆ιαµόρφωση και ανακαίνιση του ιατρείου µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για 

την άµεση φροντίδα τυχόν τραυµατιών από τους αγώνες. 

11. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα ενηµέρωσης και 

ανακοινώσεων αποτελεσµάτων  πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα του ( κεντρική 

κονσόλα τηλεχειρισµού, ηλεκτρονικά χρονόµετρα , καλωδιώσεις data ,ηχητικό 

σύστηµα ειδοποίησης κτλ).  

12. Προµήθεια και εγκατάσταση καθισµάτων θεατών παρόµοιων µε τα 

υφιστάµενα. 

      

 

 

 

Α2. ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  

1. Περιµετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου υφίσταται ανεκµετάλλευτος χώρος 

στον οποίο θα κατασκευαστεί διάδροµος στίβου κλασικού αθλητισµού από 

συνθετικό δάπεδο (ταρτάν) νέα τεχνολογίας µε την κατάλληλη διαγράµµιση 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΓΓΑ. Θα προηγηθούν οι απαραίτητες 

εργασίες διαµόρφωσης και κατασκευής υποβασης – βάσης  και εγκατάστασης 

δικτύου όµβριων καθώς και οι απαραίτητες περιµετρικές προσαρµογές µε τις 

υφιστάµενες υποδοµές του γηπέδου και της περίφραξης του. 

2.  Κατασκευή νέων  κερκίδων εκ σκυροδέµατος (ως υπ, αριθµ. 36/05-06-2013 

άδεια δόµησης και σχέδια µελέτης ) µε την προµήθεια και τοποθέτηση 

καθισµάτων θεατών καθώς και εγκατάσταση στεγάστρων  προστασίας από 

τις καιρικές συνθήκες.  

3. Σποραδικές εργασίες συντήρησης του γηπέδου και του εξοπλισµού του.  

 



 

   Β.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 

 

Β1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 

1. Στην υφιστάµενη κεντρική είσοδο θα κατασκευαστεί  µεταλλικό στέγαστρο  µε 

επικάλυψη από  διάφανα πολυκαρβονικα πάνελ για την αποτελεσµατική 

προστασία των εξωτερικών µηχανήµατων κλιµατισµού- θέρµανσης και  των 

δοµικών στοιχείων του προεξέχοντος δώµατος και της  εισόδου  από 

διαβρώσεις και κατ’  επέκταση φθορές που υφίστανται από την υγρασία 

λόγω της ανεπαρκούς προστασίας. 

2.  Σε όλες τις κάθετες και οριζόντιες ακµές  εσωτερικά στους χώρους 

αθληµάτων θα τοποθετηθούν ελαστικές γωνίες προστασίας 

κατασκευασµένες πάχους 6,00 cm από συµπαγές αφρώδες υλικό 

εξαιρετικής ποιότητας µε υφή δέρµατος (skin urethane) για την προστασία 

από τραυµατισµούς των αθλουµένων. 

3.  Εσωτερικά του κτιρίου θα γίνουν σποραδικές εργασίες επισκευής και 

ανακαίνισης φθαρµένων επιφανειών από  υγρασίες και εκτεταµένη χρήση.  

 

 

Β2. ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ  

 

1.  Στο γήπεδο ποδοσφαίρου η κατάσταση   του χλοοτάπητα  εξαιτίας 

της  πολύχρονης και µεγάλης καταπόνησης  έχει υποστεί µη αναστρέψιµες 

φθορές και δεν είναι η επιφάνεια του δεν είναι η ενδεδειγµένη για αγώνες 

και προπονήσεις. Θα εκτελεστούν  εργασίες αποξήλωσης του υφιστάµενου 



και εγκατάσταση νέου φυσικού χλοοτάπητα  που θα περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα : 

- Η εκσκαφή σε βάθος  10εκ. και η αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων και 

λοιπού άχρηστου φυτικού υλικού και η  µεταφορά  αυτών σε σηµείο που θα  

υποδείξει η  υπηρεσία , 

- Η κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να 

απαιτηθεί για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

- Η  προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης 

τύρφης, περλίτη  και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό 

φρεζάρισµα σε  βάθος 10-15 cm 

- Η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, µε ράµµατα και τσουγκράνες για να  

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες κλίσεις τελικής διάστρωσης  

-  Η  εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Η ποικιλία του σπόρου που θα 

χρησιµοποιηθεί  θα είναι  κατάλληλη για αγωνιστική  χρήση και   θα διαθέτει  

χαρακτηριστικά όπως  ελάχιστες  υδατικές  δαπάνες  , µεγάλη αντοχή  στην 

καταπόνηση , γρήγορη ανάκαµψη µετά την φθορά και ιδιαίτερη  αντοχή  σε  

ασθένειες. 

- Η άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε 

το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των 

αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά του χλοοτάπητα 

σε όσα σηµεία το φύτρωµα του δε θεωρείται ικανοποιητικό. 

- Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει 

ύψος 10 cm. 

- Η λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε 

ιχνοστοιχεία. 



- Η  αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

- ∆ιαγράµµιση του γηπέδου σύµφωνα µε τις προδιάγραφες της ΓΓΑ 

- Εργασίες επισκευών και συντήρησης του υφιστάµενου συστήµατος 

ποτίσµατος. 

2. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα. Ο συνθετικός 

χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί στις µικρές περιοχές του αγωνιστικού. Τα ρολά 

αφού απλωθούν, θα κολληθούν µε κόλλα PU σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας του συνθετικού τάπητα. Μετά την τοποθέτηση θα 

ακολουθήσει ισοπαχής πλήρωση µε εδαφικό υπόστρωµα µέγιστου πάχους 

3εκ. ώστε τα υπόλοιπα 2εκ. της ίνας να εξέχουν από την τελική επιφάνεια. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό η ίνα να έχει µέγιστο ύψος 50mm ώστε το εδαφικό 

υπόστρωµα που βρίσκεται πάνω από την πρωτεύουσα βάση να έχει µέγιστο 

ύψος 3εκ. Σε περίπτωση που το εδαφικό υπόστρωµα πλήρωσης είναι πάνω 

από 3εκ. υπάρχει ο κίνδυνος η ρίζα του χλοοτάπητα να µην κατέλθει 

ικανοποιητικά στο κατώτερο εδαφικό υπόστρωµα µε αποτέλεσµα να µην  

δηµιουργηθεί ικανοποιητικά η πλήρως σταθερή και υψηλής µηχανικής αντοχής 

ποδοσφαιρική επιφάνεια που αναµένεται µέσω της ισχυρής πλέξης συνθετικών 

ινών, ριζικών τριχιδίων και πρωτεύουσας βάσης, που είναι και ο σκοπός της 

εγκατάστασής του.  

Η ορθή τοποθέτησή του, σε συνδυασµό µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 

εδαφικού υποστρώµατος (τόσο του υποκείµενου όσο και του υλικού 

πλήρωσης), θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα φυτάρια του χλοοτάπητα θα 

πρέπει να κατέλθουν µε την βοήθεια της εδαφικής υγρασίας σε µεγάλο 

ποσοστό κάτω από την πρωτεύουσα βάση. Για τον λόγω αυτό απαιτείται η 

πρωτεύουσα βάση πάνω στην οποία είναι ραµµένες οι συνθετικές ίνες, να 

διαθέτει ποσοστό πόρων άνω το 45%, ώστε να υπάρχουν δίοδοι για τις ρίζες 



του φυσικού χλοοτάπητα, αλλά και να µην δυσχαιρένονται και οι εργασίες 

συντήρησης και ιδιαίτερα ο αερισµός του. Για την διασφάλιση της ορθής 

εγκατάστασης το συνεργείο εφαρµογής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα 

άτοµο µε εξειδίκευση σε τεχνολογίες χλοοτάπητα αθλητικών χώρων. 

3.  Στις υφιστάµενες κερκίδες θα εγκατασταθεί µεταλλικό  καµπύλο στεγάστρο  

µε επικάλυψη πολυκαρβονικων πάνελ για την  προστασία από τις καιρικές 

συνθήκες και επιπλέον επι του σκυροδέµατος των κερκίδων  θα 

εγκατασταθούν πλαστικά καθίσµατα θεατών καταλληλά για εξωτερικούς 

χώρους.  

4.  ∆ίπλα και ανατολικά του γηπέδου υφίσταται  οικόπεδο του ∆ήµου 

διαστάσεων 73,00χ11,00 m στο οποίο µετα τις εργασίες διαµόρφωσης του 

θα κατασκευαστούν : 

 α) νέο βοηθητικό γήπεδο µε φυσικό χλοοτάπητα µε αντίστοιχες εργασίες 

όπως προαναφέρθηκαν για το γήπεδο ποδόσφαιρου.  

 β ) Τοιχίο αντιστήριξης εκ σκυροδέµατος για την ανισοϋψή οριοθέτηση µε 

την παράπλευρη ιδιωτική ιδιοκτησία. 

 γ)  περίφραξη µε ορθοστάτες και συρµατόπλεγµα ύψους 4 µέτρων και 

µεταλλική πόρτα εισόδου  

              δ) Περιµετρικά κανάλια απορροής όµβριών υδάτων  

              ε) Πλήρες σύστηµα αυτόµατου ποτίσµατος  

5. Σε όλες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του γήπεδο θα 

πραγµατοποιηθούν σποραδικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης ώστε 

να εξωραϊστεί και αναβαθµιστεί πλήρως . 

 

 

 



  Γ.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  

 

   Γ1.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 

 

1. Κατά µήκος του κορφια της οροφής παρουσιάζονται σποραδικές  διαρροές 

κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων και οι οποίες οφείλονται σε αστοχίες των 

υλικών  προσαρµογής και της διάβρωσης από τις καιρικές συνθήκες και επιπλέον 

ορισµένα πάνελ επικάλυψης της οροφής παρουσιάζουν ρωγµές και χρήζουν 

αντικατάστασης. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θα εκτελεστούν εργασίες 

ανακατασκευής της προσαρµογής κατά µήκους του κορφια της οροφής για την 

πλήρη στέγνωση της,  καθώς επίσης και αντικατάσταση των προβληµατικών 

πάνελ  οροφής. 

2. Αντικατάσταση δυο ορθογωνικων στοµίων αεραγωγού προσαγωγής – 

απαγωγής  του συστήµατος κλιµατισµού  τα οποία έχουν υποστεί βλάβη και 

έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας  

      

    Γ2.  ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  

 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαλεσινας η κατάσταση   του χλοοτάπητα  

εξαιτίας της  πολύχρονης και µεγάλης καταπόνησης  έχει υποστεί µη 

αναστρέψιµες φθορές και λακουβες  η επιφάνεια του δεν είναι η 

ενδεδειγµένη για αγώνες και προπονήσεις. Θα εκτελεστούν  εργασίες 

αποξήλωσης του υφιστάµενου και εγκατάσταση νέου φυσικού χλοοτάπητα  

που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

- Η εκσκαφή σε βάθος  10εκ. και η αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων και 



λοιπού άχρηστου φυτικού υλικού και η  µεταφορά  αυτών σε σηµείο που θα  

υποδείξει η  υπηρεσία , 

- Η κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να 

απαιτηθεί για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

- Η  προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης 

τύρφης, περλίτη  και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό 

φρεζάρισµα σε  βάθος 10-15 cm 

- Η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες κλίσεις τελικής διάστρωσης  

-  Η  εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Η ποικιλία του σπόρου που θα 

χρησιµοποιηθεί  θα είναι  κατάλληλη για αγωνιστική  χρήση και   θα διαθέτει  

χαρακτηριστικά όπως  ελάχιστες  υδατικές  δαπάνες  , µεγάλη αντοχή  στην 

καταπόνηση , γρήγορη ανάκαµψη µετά την φθορά και ιδιαίτερη  αντοχή  σε  

ασθένειες. 

- Η άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε 

το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των 

αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά του χλοοτάπητα 

σε όσα σηµεία το φύτρωµα του δε θεωρείται ικανοποιητικό. 

- Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει 

ύψος 10 cm 

- Η λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε 

ιχνοστοιχεία. 

- Η  αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα 

2. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα. Ο συνθετικός 



χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί στις µικρές περιοχές του αγωνιστικού χώρου. 

Τα ρολά αφού απλωθούν, θα κολληθούν µε κόλλα PU σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του συνθετικού τάπητα. Μετά την 

τοποθέτηση θα ακολουθήσει ισοπαχής πλήρωση µε εδαφικό υπόστρωµα 

µέγιστου πάχους 3εκ. ώστε τα υπόλοιπα 2εκ. της ίνας να εξέχουν από την 

τελική επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η ίνα να έχει µέγιστο ύψος 50mm 

ώστε το εδαφικό υπόστρωµα που βρίσκεται πάνω από την πρωτεύουσα 

βάση να έχει µέγιστο ύψος 3εκ. Σε περίπτωση που το εδαφικό υπόστρωµα 

πλήρωσης είναι πάνω από 3εκ. υπάρχει ο κίνδυνος η ρίζα του χλοοτάπητα 

να µην κατέλθει ικανοποιητικά στο κατώτερο εδαφικό υπόστρωµα µε 

αποτέλεσµα να µην  δηµιουργηθεί ικανοποιητικά η πλήρως σταθερή και 

υψηλής µηχανικής αντοχής ποδοσφαιρική επιφάνεια που αναµένεται µέσω 

της ισχυρής πλέξης συνθετικών ινών, ριζικών τριχιδίων και πρωτεύουσας 

βάσης, που είναι και ο σκοπός της εγκατάστασής του.  

Η ορθή τοποθέτησή του, σε συνδυασµό µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 

εδαφικού υποστρώµατος (τόσο του υποκείµενου όσο και του υλικού 

πλήρωσης), θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα φυτάρια του χλοοτάπητα θα 

πρέπει να κατέλθουν µε την βοήθεια της εδαφικής υγρασίας σε µεγάλο 

ποσοστό κάτω από την πρωτεύουσα βάση. Για τον λόγω αυτό απαιτείται η 

πρωτεύουσα βάση πάνω στην οποία είναι ραµµένες οι συνθετικές ίνες, να 

διαθέτει ποσοστό πόρων άνω το 45%, ώστε να υπάρχουν δίοδοι για τις 

ρίζες του φυσικού χλοοτάπητα, αλλά και να µην δυσχαιρένονται και οι 

εργασίες συντήρησης και ιδιαίτερα ο αερισµός του. Για την διασφάλιση της 

ορθής εγκατάστασης το συνεργείο εφαρµογής θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον ένα άτοµο µε εξειδίκευση σε τεχνολογίες χλοοτάπητα 

αθλητικών χώρων. 

- ∆ιαγράµµιση του γηπέδου σύµφωνα µε τις προδιάγραφες της ΓΓΑ 



- Εργασίες επισκευών και συντήρησης του υφιστάµενου συστήµατος 

ποτίσµατος 

 

       

 

       ∆.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

 

       ∆1.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

 
1. Επισκευή του υφιστάµενου παρκέ και της υπόβασης του, σποραδικά σε 

σηµεία όπου λόγω υγρασίας και εκτεταµένης χρήσης έχει υποστεί φθορές 

καθώς και εργασίες συντήρησης  (καθαρισµός, ξύσιµο, λουστράρισµα ) και 

διαγράµµιση της τελικής στρώσης  

2. Ανακαίνιση των εσωτερικών επιφανειών  των W.C.που έχουν υποστεί 

διάβρωση και φθορές από υγρασίες,  µε εργασίες  επιχρίσµατων και νέων 

χρωµατισµών αφού προηγηθούν εργασίες υγροµόνωσης.  Επίσης θα  

αντικατασταθεί  υφιστάµενο υαλοστάσιο παραθύρου που έχει υποστεί 

εκτεταµένες ρωγµές. 

3. Επισκευές και συντήρηση του συστήµατος κλιµατισµού (θέρµανση – ψύξη ) 

και αντικατάσταση οξειδωµένων σωληνώσεων,  βανων και αντικραδασµικων. 

4. Προµήθεια και εγκατάσταση δυο συστηµάτων τροχαλιών αντικατάστασης 

λαµπτήρων οροφής 

5. Εξωτερικά του κτιρίου στην καµπύλη µετόπη της οροφής έχει αποκολληθεί 

µεταλλική γωνιακή στεφάνη  µήκους δυο µέτρων και θα τοποθετηθεί νέα 

παρόµοια µε την υφιστάµενη µε την κατάλληλη προσαρµογή. 

      

 

 

 

      ∆2.  ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαλεσινας η κατάσταση   του χλοοτάπητα  

εξαιτίας της  πολύχρονης και µεγάλης καταπόνησης  έχει υποστεί µη 

αναστρέψιµες φθορές και λακουβες  η επιφάνεια του δεν είναι η 



ενδεδειγµένη για αγώνες και προπονήσεις. Θα εκτελεστούν  εργασίες 

αποξήλωσης του υφιστάµενου και εγκατάσταση νέου φυσικού χλοοτάπητα  

που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

- Η εκσκαφή σε βάθος  10εκ. και η αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων και 

λοιπού άχρηστου φυτικού υλικού και η  µεταφορά  αυτών σε σηµείο που θα  

υποδείξει η  υπηρεσία , 

- Η κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να 

απαιτηθεί για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

- Η  προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης 

τύρφης, περλίτη  και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό 

φρεζάρισµα σε  βάθος 10-15 cm 

- Η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας, µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες κλίσεις τελικής διάστρωσης  

-  Η  εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Η ποικιλία του σπόρου που θα 

χρησιµοποιηθεί  θα είναι  κατάλληλη για αγωνιστική  χρήση και   θα διαθέτει  

χαρακτηριστικά όπως  ελάχιστες  υδατικές  δαπάνες  , µεγάλη αντοχή  στην 

καταπόνηση , γρήγορη ανάκαµψη µετά την φθορά και ιδιαίτερη  αντοχή  σε  

ασθένειες. 

- Η άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε 

το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των 

αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά του χλοοτάπητα 

σε όσα σηµεία το φύτρωµα του δε θεωρείται ικανοποιητικό. 

- Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει 

ύψος 10 cm 

- Η λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε 

ιχνοστοιχεία. 



- Η  αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα 

2. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα. Ο συνθετικός 

χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί στις µικρές περιοχές του αγωνιστικού χώρου. 

Τα ρολά αφού απλωθούν, θα κολληθούν µε κόλλα PU σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του συνθετικού τάπητα. Μετά την 

τοποθέτηση θα ακολουθήσει ισοπαχής πλήρωση µε εδαφικό υπόστρωµα 

µέγιστου πάχους 3εκ. ώστε τα υπόλοιπα 2εκ. της ίνας να εξέχουν από την 

τελική επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η ίνα να έχει µέγιστο ύψος 50mm 

ώστε το εδαφικό υπόστρωµα που βρίσκεται πάνω από την πρωτεύουσα 

βάση να έχει µέγιστο ύψος 3εκ. Σε περίπτωση που το εδαφικό υπόστρωµα 

πλήρωσης είναι πάνω από 3εκ. υπάρχει ο κίνδυνος η ρίζα του χλοοτάπητα 

να µην κατέλθει ικανοποιητικά στο κατώτερο εδαφικό υπόστρωµα µε 

αποτέλεσµα να µην  δηµιουργηθεί ικανοποιητικά η πλήρως σταθερή και 

υψηλής µηχανικής αντοχής ποδοσφαιρική επιφάνεια που αναµένεται µέσω 

της ισχυρής πλέξης συνθετικών ινών, ριζικών τριχιδίων και πρωτεύουσας 

βάσης, που είναι και ο σκοπός της εγκατάστασής του.  

Η ορθή τοποθέτησή του, σε συνδυασµό µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 

εδαφικού υποστρώµατος (τόσο του υποκείµενου όσο και του υλικού 

πλήρωσης), θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα φυτάρια του χλοοτάπητα θα 

πρέπει να κατέλθουν µε την βοήθεια της εδαφικής υγρασίας σε µεγάλο 

ποσοστό κάτω από την πρωτεύουσα βάση. Για τον λόγω αυτό απαιτείται η 

πρωτεύουσα βάση πάνω στην οποία είναι ραµµένες οι συνθετικές ίνες, να 

διαθέτει ποσοστό πόρων άνω το 45%, ώστε να υπάρχουν δίοδοι για τις 

ρίζες του φυσικού χλοοτάπητα, αλλά και να µην δυσχαιρένονται και οι 

εργασίες συντήρησης και ιδιαίτερα ο αερισµός του. Για την διασφάλιση της 

ορθής εγκατάστασης το συνεργείο εφαρµογής θα πρέπει να διαθέτει 



τουλάχιστον ένα άτοµο µε εξειδίκευση σε τεχνολογίες χλοοτάπητα 

αθλητικών χώρων. 

- ∆ιαγράµµιση του γηπέδου σύµφωνα µε τις προδιάγραφες της ΓΓΑ 

- Εργασίες επισκευών και συντήρησης του υφιστάµενου συστήµατος 

ποτίσµατος 

∆εδοµένου ότι η εργολαβία θα εκτελεστεί εν χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων (αγώνες πρωταθλήµατος , φιλικά , προπονήσεις κτλ)   η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίνει ειδικές εντολές  

στον Ανάδοχο για: 

1. Εκτέλεση επειγουσών εργασιών πάσης φύσεως σύµφωνα µε τις 

συµβατικές τιµές µονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων εργασιών σε  σε 

οιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση του ∆ήµου 

2. Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, που θα 

αφορούν τόσο στη σειρά (προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια 

κατασκευής των εργασιών. 

3. Πρόσθετα µέτρα σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  για την 

ανάσχεση επαπειλουµένων κινδύνων κατά την διάρκεια κατασκευής  

 

 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ’ εφαρµογή της 

Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση 

Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 

όλα τα ∆ηµόσια Έργα’», όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και 

σήµερα. 

 

 

 

Ο  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και µε τον 

ΦΠΑ 24 % ο οποίος είναι 240.000,000   € ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00   

€ και η χρηµατοδότηση του θα γίνει από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και ιδίους 

πόρους του ∆ήµου.  



Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση 

των ∆ηµοσίων Συµβάσεων   και   τα ισχύοντα εκτελεστικά του  διατάγµατα.  

   

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ      27-08-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ – ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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