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1. Γενική άποψη του Κέντρου 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων του Αθλητικού κέντρου 

Καρπενησίου και συγκεκριμένα το κτίρια προπονητηρίου και διοικητηρίου, καθώς και των 

εξωτερικών εγκαταστάσεων του Κέντρου. 

Υφιστάμενη κατάσταση 

     Τα συγκεκριμένα κτίρια και ιδιαίτερα το κτίριο του διοικητηρίου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές 

από εισροή υδάτων (βροχοπτώσεων) λόγω μερικής ή ολικής καταστροφής των στεγών από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα της περιοχής (χιονοπτώσεις και παγετός). 

Υπάρχουν δύο ειδών στέγες: 

α) Στέγες από κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου πάνω σε πλάκα κεκλιμένη ή σε σκελετό ξύλινο που 

πατάει σε οριζόντια πλάκα και 

β) Στέγη από μεταλλικό σκελετό και κάλυψη από μεμβράνη pvc, 

Οι ενδιάμεσοι διάδρομοι της στέγης του προπονητηρίου καλύπτονται από μεμβράνη pvc και μια 

στρώση χαλίκι. 

Τα κεραμίδια των στεγών έχουν υποστεί σχεδόν ολική καταστροφή στο σύνολο τους ενώ η 

μεμβράνη βρίσκεται οριακά στον χρόνο απόδοσης της (περίπου 15 έτη) με αποτέλεσμα να έχει 

φθορές από ξήρανση και τρύπες.  

Παραρατηρούνται έντονες τοπικές διαβρώσεις στους εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους των 

κτιρίων με αποτέλεσμα να έχουν αποκολληθεί οι σοβάδες 

Στο κτίριο του προπονητηρίου παραρατηρούνται φθορές στην κεντρική αίθουσα από εισροή 

υδάτων, όπως στο ξύλινο τοιχοπέτασμα στα αποδυτήρια (καταστροφή ντουζιέρων και νιπτήρων) 

στις τουαλέτες (καταστροφή λεκάνων νιπτήρων και πλακιδίων). 

Οι σιδερένιες υαλόθυρες των εισόδων και των δύο κτιρίων έχουν σημαντική διάβρωση (σκουριά) 
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και σε μεγάλο βαθμό σπασμένα τζάμια. 

Οι εσωτερικές ξύλινες πόρτες χρίζουν αντικατάσταση καθώς έχουν διαβρωθεί στο κάτω μέρος τους 

από την υγρασία. 

Στην αίθουσα της κλειστής ευθείας στίβου έχει αποκολληθεί μερικώς το δάπεδο. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Ο δήμος Καρπενησίου προτίθεται να αξιοποιήσει τα κτίρια με την επισκευή των εγκαταστάσεων 

του προπονητηρίου και κερκίδων και ανακατασκευή του διοικητηρίου σαν αίθουσα πολαπλών 

χρήσεων. 

 

Α. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 

 

Αντικατάσταση του συνόλου των ξύλινων  στεγών με την κατασκευή νέων με  επίστρωση με 

ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm και επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, 

πάχους 1,00 mm. 

Αντικατάσταση της μεμβράνης PVC επί του συνόλου των στεγών αυτήν την επιστέγαση.  

Μετατόπιση του χαλικιού των ενδιάμεσων διάδρομων  της στέγης του προπονητηρίου, επισκευή 

της μεμβράνης pvc και επανατοποθέτηση του. 

Κατασκευή φρεατίων στα στόμια των υδροροών στις γωνίες ενδιάμεσων διάδρομων  της στέγης 

του προπονητηρίου. 

Τοποθέτηση νέων υδροροών περιμετρικά των στεγών . 

Τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. 

Αντικατάσταση των διαβρωμένων ψευδοροφών. 

Αντικατάσταση των σιδερένιων υαλόθυρων εισόδων με αλουμινίου στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση των σιδηρών θυρών εξαερισμού με καινούργιες στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση διαβρωμένων ξύλινων θυρών. 

Αποκατάσταση των αποδυτηρίων και τουαλετών  με αντικατάσταση ειδών υγιεινής ντουζιέρων και 

πλακιδίων τοίχων και δαπέδων. 

Επισκευή και μερική αντικατάσταση του ξύλινου τοιχοπετάσματος την κεντρικής αίθουσας. 

Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου της αίθουσας κλειστής ευθείας στίβου. 

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Αντικατάσταση του συνόλου των ξύλινων  στεγών με την κατασκευή νέων με  επίστρωση με 

ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη 
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εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm και επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, 

πάχους 1,00 mm. 

Αντικατάσταση της μεμβράνης PVC επί του συνόλου των στεγών αυτήν την επιστέγαση.  

Τοποθέτηση νέων υδροροών περιμετρικά των στεγών . 

Τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. 

Αντικατάσταση των διαβρωμένων ψευδοροφών. 

Αντικατάσταση των σιδερένιων υαλόθυρων εισόδων με αλουμινίου στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση των σιδηρών θυρών εξαερισμού με καινούργιες στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου με καινούργια στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση διαβρωμένων ξύλινων θυρών. 

Ανακατασκευή  των τουαλετών  με αντικατάσταση ειδών υγιεινής ντουζιέρων και πλακιδίων τοίχων 

και δαπέδων. 

Αποκατάσταση των δαπέδων. 

Αναδιάρθρωση του χώρου της κεντρικής αίθουσας με μερική καθαίρεση χωρισμάτων και 

κατασκευή νέων από γυψοσανίδα. 

Επισκευή και μερική αντικατάσταση του ξύλινου τοιχοπετάσματος την κεντρικής αίθουσας. 

Αντικατάσταση του πλαστικού δαπέδου της αίθουσας κλειστής ευθείας στίβου. 

Τοποθέτηση επιτοίχιων και επιδαπέδιων ερμαρίων. 

  

Γ. ΚΕΡΚΙΔΕΣ 

 

Τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. 

Αντικατάσταση των διαβρωμένων ψευδοροφών. 

Αντικατάσταση των σιδερένιων υαλόθυρων εισόδων με αλουμινίου στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση των σιδηρών θυρών εξαερισμού με καινούργιες στο σύνολο τους. 

Αντικατάσταση διαβρωμένων ξύλινων θυρών. 

Αποκατάσταση των αποδυτηρίων και τουαλετών  με αντικατάσταση ειδών υγιεινής ντουζιέρων και 

πλακιδίων τοίχων και δαπέδων. 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ 

Χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με πλαστικό χρώμα στην απόχρωση της 

ώχρα επιλογής της υπηρεσίας.  

Πριν το χρωματισμό οι επιφάνειες από γυψοσανίδα θα σπατουλαριστούν 
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Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου, εκτός από τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, δηλαδή τα κτίρια του 

Κλειστού Προπονητηρίου, το κτίριο Διοίκησης-εκπαίδευσης και αναψυχής, Αποδυτηρίων και κτίριο 

κερκίδων, σημαντικό ρόλο της λειτουργίας του Κέντρου έχουν οι εξωτερικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής, καθώς και 

οι βοηθητικές εγκαταστάσεις  και η διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων και λειτουργιών του 

Κέντρου μεταξύ τους. 

Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα λειτουργίας του (έστω και μερικής) έχει διαπιστωθεί ότι η μελέτη 

και κατασκευή του έργου ήταν πολύ επιτυχής σε ότι αφορά την πληρότητα και την 

λειτουργικότητα όλων των εγκαταστάσεων του Κέντρου, παρουσιάστηκαν όμως πολλά και 

σημαντικά προβλήματα κυρίως στις κτιριακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται ίσως με την κακή 

ποιότητα της αρχικής κατασκευής, την σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη συντήρησης και τις ακραίες 

καιρικές συνθήκες. 

 
2.Φθορές οδοστρωμάτων-υπερχείλιση ομβρίων-κατάσταση χώρου στάθμευσης. 

 

Έτσι, στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, έχουν διαπιστωθεί τα 

παρακάτω προβλήματα στα οποία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από- κατάστασης και επισκευής. 

 

2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Κατά την υλοποίηση του έργου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προφανώς για λόγους 

οικονομίας, δεν ολοκληρώθηκε η περίφραξη και διαμόρφωση ολόκληρου του απαλλοτριωμένου 

χώρου του Κέντρου. Συγκεκριμένα το βορειοανατολικό τμήμα της έκτασης, όπου προβλεπόταν η 

δεύτερη είσοδος και οι μελλοντικοί ξενώνες φιλοξενίας αθλητών, έμεινε αδιαμόρφωτο και χωρίς 

περίφραξη. Το εμβαδό του χώρου είναι 20 στρέμματα περίπου και θα απαιτηθεί μια περίφραξη, ίδια 

με την υπάρχουσα στο υπόλοιπο τμήμα του Κέντρου, μήκους 550 μέτρων, ενώ θα πρέπει να 
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γίνουν επισκευές σε τμήματα της υπάρχουσας περίφραξης που έχουν καταστραφεί, μήκους 50μ 

περίπου. 

Στο ίδιο αυτό τμήμα πρέπει να γίνει περιμετρικός δρόμος, μήκους 500 μ περίπου, στο όριο της 

περίφραξης, για την αποκατάσταση της επικοινωνίας γύρω από το Κέντρο. 

Στο εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας του Κέντρου πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης-επισκευής 

στα εξής: 

 Ασφαλτοτάπητας σε τμήματα των δρόμων και στους χώρους στάθμευσης. 

 Ανακατασκευή των φθαρμένων κρασπεδορείθρων. 

 Αποκατάσταση των πεζοδρομίων από τσιμεντόπλακες, τα οποία σε πολλά σημεία έχουν 

καταστραφεί, κυρίως από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη  παρακείμενων δένδρων και θάμνων. 

 Επισκευή του περιμετρικού και των ενδιάμεσων μονοπατιών από συμπιεσμένο χώμα 

κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης. Τα μονοπάτια έχουν καταστραφεί κυρίως από τα 

προβλήματα στη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και την καταστροφή των κρασπέδων 

οριοθέτησης και εγκιβωτισμού, επομένως πρέπει να συνδυασθούν με αυτές τις εργασίες. 

 Σήμανση, τόσο στο ασφάλτινο οδικό δίκτυο με διαγραμμίσεις, όσο και κατακόρυφη, με 

τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών και ρυθμιστικών. 

 

 Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. 

Αν και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η επιλογή της φύτευσης ήταν πολύ καλή, η 

απουσία συντήρησης και περιποίησης όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα. Έτσι, απαιτείται άμεσα η κοπή και εκρίζωση μεγάλων δένδρων τα οποία έχουν 

δημιουργήσει προβλήματα στα πεζοδρόμια και στα οδοστρώματα, έχουν φράξει δίκτυα 

αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, ενώ εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των ανθρώπων 

λόγω του μεγάλου ύψους και της ηλικίας τους (π.χ. ιτιές). Θα κοπούν επίσης αρκετοί θάμνοι, οι 

οποίοι έχουν δημιουργήσει παρόμοιες ζημιές και έχουν «πνίξει» γήπεδα και πεζοδρόμια, ενώ θα 

πρέπει να κλαδευτούν και να κουρευτούν σωστά σχεδόν όλα τα υπόλοιπα. 
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3. Φθορές σε εξωτερικές σκάλες. 

 

 Θα ανακατασκευασθούν κράσπεδα, σκάλες, πλακοστρώσεις και διάδρομοι, τα οποία έχουν 

υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην μεγάλη πλατεία θα γίνει επίστρωση με μαρμαρόπλακες για 

αναβάθμιση της αισθητικής της.  

 Θα τοποθετηθούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού, παγκάκια, καλάθια αχρήστων, θα 

συντηρηθούν τα φωτιστικά κατά μήκος του μονοπατιού και των πεζοδρόμων (βάψιμο 

ιστών, αλλαγή λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED κλπ) 

 Στην μικρή πλατεία και δίπλα στο κτίριο Διοίκησης και αναψυχής, θα τοποθετηθούν κάποια 

όργανα παιδικής χαράς, ξύλινα παραδοσιακού τύπου. 

 Θα επισκευασθούν τα  ξύλινα κιγκλιδώματα των γεφυρών τα οποία έχουν σαπίσει  και είναι 

πολύ επικίνδυνα. 

 

Γ.  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 Κυρίως λόγω των ριζών των δένδρων έχουν παρουσιασθεί βλάβες σε αγωγούς λυμάτων και 

ομβρίων, με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν λύματα όταν χρησιμοποιούνται τα κτίρια και τα 

όμβρια μονίμως, στο κατώτερο τμήμα του χώρου. Έχουν επίσης φράξει από φυτά και 

μπάζα οι περιμετρικές τάφροι αποστράγγισης, αλλά και ο χείμαρρος που διασχίζει το χώρο 

του Κέντρου και αποτελεί κύριο αποδέκτη ομβρίων. Θα πρέπει να γίνει άμεσα καθαρισμός 
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και επισκευή των τάφρων και των ρείθρων, γιατί η εισροή ομβρίων στο χώρο έχει ήδη 

δημιουργήσει διάβρωση σε πολλά σημεία του χωμάτινου μονοπατιού. Θα κατασκευασθούν 

πρόσθετα φρεάτια υδροσυλλογής για την καλύτερη διοχέτευση των ομβρίων στον κλειστό 

αγωγό που διασχίζει το χώρο, πριν την εκβολή του στον Καρπενησιώτη ποταμό. 

 Τα δίκτυα άρδευσης έχουν τροποποιηθεί από την αρχική μελέτη του έργου, λόγω της 

κατάργησης μιας ιδιωτικής γεώτρησης που χρησιμοποιούσε ο Δήμος και της Κεντρικής 

Δεξαμενής άρδευσης που υπήρχε στο δάσος, ανάντη του Κέντρου. Τώρα η άρδευση 

εξυπηρετείται με γεωτρήσεις και συμπληρωματική άντληση από τον Καρπενησιώτη. Θα 

πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία της γεώτρησης που προβλεπόταν αρχικά, να 

επισκευασθεί ο αγωγός τροφοδοσίας της κύριας δεξαμενής, να επισκευασθούν κύριοι 

αγωγοί άρδευσης οι οποίοι είναι επιφανειακοί, να προστεθούν μονάδες ελέγχου βανών, 

Σταθμοί Ελέγχου και Προγραμματισμού, ραδιομόντεμς κλπ, για την αυτοματοποίηση και 

βελτιστοποίηση του όλου συστήματος. 

 Απαιτείται αντικατάσταση τμήματος του κύριου αγωγού ύδρευσης, ο οποίος ήταν από 

σιδηροσωλήνα και έχει διαβρωθεί, με νέο αγωγό από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

 Θα γίνουν επίσης επισκευές και συντηρήσεις στο δίκτυο πυρόσβεσης, στους εξωτερικούς 

κρουνούς και στους αγωγούς Φ2”. 

 

    Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
4. Κατεστραμμένα εξωτερικά γήπεδα-Φθορές στο ταρτάν του στίβου. 
 

 Στο μεγάλο γήπεδο (με στίβο 8 διαδρομών) και στο γήπεδο ρίψεων θα γίνει ριζική 

ανακατασκευή του χλοοτάπητα, διότι λόγω ηλικίας (>15 ετών) και χρήσης έχει μεγάλες 

ζημιές που δεν επιδέχονται επισκευής. Στο δεύτερο γήπεδο θα γίνουν τοπικές επισκευές-

επανασπορές στα σημεία που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές, όπως μπροστά από τις εστίες 

και στο κέντρο του γηπέδου. 
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 Στο μεγάλο γήπεδο, ο στίβος από ελαστικό τάπητα (ταρτάν) παρουσιάζει τμηματικές 

φθορές οι οποίες πρέπει να επισκευασθούν τοπικά, σε μια επιφάνεια 200,00 μ2 περίπου. 

 Στο δεύτερο γήπεδο (στίβος 6 διαδρομών), ο στίβος είναι επιστρωμένος με  «κεραμάλευρο» 

τύπου «κουρασάνι» και παρουσιάζει πολλές ανωμαλίες και φθορές. Θα γίνει επισκευή του 

με καθαρισμό, αναμόχλευση, προσθήκη κεραμάλευρου για συμπλήρωση, διάστρωση, 

ισοπέδωση, και συμπίεση με δόνηση και απλή. Η επιφάνεια είναι 3000 μ2 και το μέσο πάχος 

συμπληρωματικής στρώσης περίπου 4 εκ. 

 Και στα δύο  γήπεδα ποδοσφαίρου θα απαιτηθεί ανακατασκευή τμήματος των κρασπέδων 

εγκιβωτισμού των στίβων. 

 
5. Φθορές σε εξωτερικό γήπεδο αθλοπαιδιών. 

 

 Στα εξωτερικά γήπεδα αθλοπαιδιών, δηλαδή γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και χάντμπολ, 

απαιτείται νέο χυτό δάπεδο, αντιολισθηρό, ακρυλικής υφής κατάλληλου χρωματισμού και 

διαγραμμίσεων,  διότι τα παλαιά έχουν ανεπανόρθωτες βλάβες. Στα γήπεδα που 

παρουσιάζονται φθορές στην ασφαλτική υποδομή και λιμνάζουν νερά, θα γίνει 

επανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, με ειδικό ασφαλτόμιγμα λεπτόκοκκο, τύπου 

«ρυζάκι», ώστε να δοθούν και οι κατάλληλες ρύσεις που θα αποτρέψουν τη σύντομη 

καταστροφή τους. 

 

Ε. ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ. 

Οι κερκίδες του μεγάλου γηπέδου, δυναμικότητας 1500 θεατών είναι κατασκευασμένες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και κάτω από αυτές υπάρχουν κλειστοί χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων, κυλικείο, 
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αποδυτήρια, τουαλέτες κλπ. Η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει φθαρεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

έχουν αποκαλυφθεί οι οπλισμοί του και έχουν ήδη αρχίσει να διαβρώνονται με άμεσο κίνδυνο για 

τη στατική επάρκεια της κατασκευής. Θα γίνει επισκευή όλης της επιφάνειας, οριζόντιας, κάθετης 

και κλιμάκων επικοινωνίας, με ισχυρό επισκευαστικό σκυρο-τσιμεντοκονίαμα, ενισχυμένο με 

γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, μέσου πάχους 3 εκ. Για την καλύτερη προστασία της κατασκευής 

προτείνεται ο χρωματισμός όλης της επιφάνειας με πλαστικό χρώμα ακρυλικής βάσης, ανθεκτικού 

στις καιρικές συνθήκες της περιοχής του Αθλητικού Κέντρου. 

 
                   6. Φθορές στις κερκίδες 
                                                                         

 

 

            ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
               ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ANTONIOS LAPPAS Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANTONIOS LAPPAS
Ημερομηνία: 2020.01.22


