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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  την κατασκευή ενός νέου γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. 
Μεγάλου  Χωριού  στην  Θέση  «Άγιος  Αθανάσιος»  της  Δ.Ε.  Ποταμιάς  και  την  ολοκλήρωση 
γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Στενώματος της Δ.Ε. Καρπενησίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ.
Το νέο γήπεδο 5Χ5 θα έχει  διαστάσεις  αγωνιστικού χώρου 28,50Χ17,00 μ και  αν λάβουμε 
υπόψη τις περιμετρικές λωρίδες το συνολικό γήπεδο θα έχει μήκος 32,70 μ και πλάτος 21,20 μ.  
και  θα  τοποθετηθεί  Βόρεια  του  υπάρχοντος  γηπέδου  Μπάσκετ  –  Βόλεϊ  σε  σημείο    που 
βρίσκεται κοντά στον δημοτικό δρόμο και χρειάζεται την μικρότερη διαμόρφωση του εδάφους 
προκειμένου να κατασκευαστεί.. Στις δύο μικρότερες πλευρές τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με 
την απαραίτητη γραμμογράφηση, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται με την εσωτερική περίφραξη, και υπάρχει μια είσοδος 
παικτών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Έχει διπλή κλίση έτσι ώστε να καταλήγουν τα 
όμβρια  στα  κανάλια  απορροής που κατασκευάζονται  κατά  μήκος  των πλευρών μήκους,  σε 
επαφή με την περίφραξη και έξω απ’ αυτή στον περιμετρικό χώρο. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ Μετά  την  εκτέλεση  των  απαιτούμενων  εκσκαφών  και  επιχώσεων  και  τη 
συμπύκνωση της σκάφης θα διαστρωθεί υλικό υπόβασης οδοστρωσίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
05-03-03-00.  Ακολούθως θα γίνει βάση από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 
0,15 cm με λείανση της επιφάνειας του με χρήση στροφείου.
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας 
προδιαγραφών  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  αντίστοιχο  άρθρο  του  Τιμολογίου  της 
Μελέτης. 
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου 
σε απόχρωση κίτρινη ή λευκή και  χρώματα συμβατά με το υλικό του πέλους του τεχνητού 
χλοοτάπητα με χάραξη την καθοριζόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις 
πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων. Έχει ύψος 6,00 μ. 
στις δύο πλευρές των τερμάτων και σε ένα τμήμα των κατά μήκος πλευρών και στο κεντρικό 
τμήμα των κατά μήκος πλευρών έχει  ύψος 4,00 μ (βλ.  σχεδια).  Είναι  κατασκευασμένη από 
γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες Φ2΄΄ με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα)  Οι 
ορθοστάτες τοποθετούνται , έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. Σε 
μία κατά μήκος πλευρά θα τοποθετηθεί  η θύρα εισόδου παικτών πλάτους 1,00μ. και ύψους 
2,00μ κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά (βλ. σχέδια περίφραξης). Στις τέσσερις γωνίες της 
περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 
45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. Η περίφραξη 
συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 50Χ50 mm και πάχους 3,00 mm.
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών 
υδάτων  κατασκευάζονται  σε  επαφή  με  τη  βάση της  περίφραξης  στις  κατά  μήκος  και  κατά 
πλάτος  πλευρές  του  γηπέδου  και  αποτελούν  ενιαία  κατασκευή  μ’  αυτή  από  οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος που αρχίζει από 20εκ. (min) μέχρι 40 
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εκ.  (max)  έτσι  ώστε  να  διαμορφώνεται  η  απαραίτητη  κλίση.  Τα  κανάλια  καλύπτονται  με 
μεταλλική σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του σκυροδέματος.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο Αθλητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα δύο τέρματα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ     
Ο φωτισμός  αναφέρεται  στην  αγωνιστική  επιφάνεια  του  γηπέδου  mini  ποδοσφαίρου  και  η 
έντασή του θα κυμαίνεται στα επίπεδα των 100 lux.
Ο  φωτισμός  του  γηπέδου  επιτυγχάνεται  με  8  συνολικά  προβολείς  τύπου  led από 
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου που θα φέρουν ο καθένας  leds συνολικής ισχύος 157 W 
ενώ η φωτεινή εκροή του προβολέα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 16.800 lm. Οι προβολείς 
θα αναρτηθούν ανά δύο (2) σε σιδηροϊστό ύψους 8 μέτρων. Η θέση των ιστών φαίνονται στο 
σχέδιο. Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από κεντρικό  PILLAR 
που θα περιλαμβάνει θέση για την τοποθέτηση του μετρητή της ΔΕΗ και θέση για τον πίνακα 
διανομής με όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία των προβολέων κάθε ιστού.
Η τροφοδότηση του κεντρικού PILLAR θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ θα τοποθετηθεί σε 
θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου
Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν τους προβολείς του κάθε ιστού θα αναχωρούν από το γενικό 
πίνακα και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε πλαστικούς σωλήνες αντίστοιχης διατομής, μέσα σε 
κανάλι επαρκών διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τον ιστό.
Αν κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου θα κατασκευασθούν κάθε 20 έως 25 μέτρα ή 
όπου χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, φρεάτια επίσκεψης των ηλεκτρικών καλωδίων.

ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 
Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής διατομής 
(κόλουρος κώνος), ύψους 8 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 156 mm και στην 
κορυφή 76 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα της 
βάσης  με  κατάλληλη  διαμόρφωση  στη  κορυφή  του  για  την  προσαρμογή  τραβέρσας 
τοποθέτησης δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.
Θα  φέρει  γαλβάνισμα  εν  θερμώ  βάσει  Διεθνούς  Προτύπου  ΕΝ  ISO 1461  και  βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων.
Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής 
διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 4 χιλ. 
Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Η  μέθοδος  συγκόλλησης  θα  έχει  αξιολογηθεί  κατά  ASME  ΙΙ  και  CNR  UNI  10011.  Για  τη 
συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 80 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη 
βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 
θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα 
γίνεται  με ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και  ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται  η 
στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του.
Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασμένο από 
υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2. 
Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων μεταξύ 
δύο διαδοχικών οπών θα είναι  235 mm. Στο κέντρο του φέρει  οπή για τη συγκόλληση του 
κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά). 
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 
περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 
2 πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 
287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο 
γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40.
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 
οξείες  ακμές  με  τρόχισμα  και  θα  προωθηθούν  για  γαλβάνισμα  εν  θερμώ  κατά  ISO  1461 
εσωτερικά και εξωτερικά. 
Τα  πιστοποιητικά  που  θα  συνοδεύουν  τον  ιστό  θα  υποβληθούν  στην  υπηρεσία  πριν  την 
παραγγελία των ιστών.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
στοιχεία υπολογισμού,  σχέδια) για τη μέθοδο υπολογισμού και κατασκευής του κορμού, του 
δικτυώματος  κορυφής  και  της  βάσης   από  σκυρόδεμα,  στην  οποία  θα  εδράζεται  με  την 
κατάλληλη αγκύρωση ο ιστός.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
Ο  προβολέας  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  ή  από 
συνδυασμό χυτοπρεσσαριστού κράματος αλουμινίου και φύλλου αλουμινίου.
Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 
τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα διαθέτει πολλαπλά leds τα οποία θα φέρουν 
ειδικό φακό (έναν ανά led) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής 
δέσμης. Ο προβολέας θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται  βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον  IP66,  θα έχει 
κλάση μόνωσης Ι και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Ο προβολέας θα 
είναι  κατάλληλος  για  λειτουργία  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  από  -30°C  έως  +40°C 
τουλάχιστον.  Ο  προβολέας  θα  περιλαμβάνει  βραχίονα  στήριξης  ο  οποίος  θα  είναι  από 
γαλβανισμένο χάλυβα και θα παρέχει στον προβολέα την δυνατότητα κλίσης έως 360°. 
Οι  χρησιμοποιούμενοι  λαμπτήρες  θα  είναι  τύπου  led ισχύος  157 W. Ο δείκτης  χρωματικής 
απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι  CRI>=80, η δε θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±5%. Η 
διάρκεια ζωής των leds θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας.
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 1887 Rodio - 157W
Το σχήμα και οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι όπως το επισυναπτόμενο σκίτσο.

                                                                                   

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην παραγγελία των προβολέων θα πρέπει να προσκομίσει  στην 
υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών και πιστοποίησης προς έγκριση.

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ  

Θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες καλωδιώσεις από το PILLAR σε κάθε ιστό εντός πλαστικών 
σωλήνων,  αγωγοί  χάλκινων  γειώσεων,  κουτιών  διακλαδώσεων  όπου  θα  μπουν  φρεάτια 
διακλαδώσεων κι αλλαγών κατευθύνσεων καλωδίων.

Θα κατασκευαστούν επίσης οι υπολογισμένες βάσεις στήριξης των ιστών και η βάση στήριξης 
του PILLAR από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και πριν την έγκρισή τους για 
παραγγελία. 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ  του  γηπέδου (για  την  οργάνωσή του)  θα  κατασκευαστούν 
επίσης:

- Ανατολικά του γηπέδου και κατά μήκους αυτού στραγγιστήριο μέσου ύψους 1,10 μ. τα νερά 
αυτού  (όπως  και  των  καναλιών  απορροής)  θα  πηγαίνουν  σε  φρεάτιο  και  από  εκεί  θα 
οδηγούνται σε παράπλευρο φρεάτιο διοχέτευσης όμβριων νερών.

- Πέτρινος  τοίχος  αντιστήριξης  μεταξύ  του  γηπέδου  5Χ5  και  του  γηπέδου  μπάσκετ  ύψους 
περίπου 2,00 μ. ο οποίος θα είναι κλιμακωτός ώστε να έχει και χρήση κερκίδων, επίσης θα 
κατασκευαστεί  σκάλα πλάτους 2,00 μ.  μεταξύ των κλιμάκων του τοίχου και  στο  τελείωμα 
αυτού ράμπα για την πρόσβαση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.
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- Δυτικά του γηπέδου θα κατασκευασθεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης μέσου ύψους 0,70μ. και 
θα τοποθετηθεί σιδηρό κιγκλίδωμα καθώς και πλακόστρωση πλάτους 3,00για την πρόσβαση 
στα γήπεδα.

- Δυτικά του γηπέδου θα κατασκευασθούν έξι πέτρινα καθίσματα πλάτους 2,00 μ. το καθένα. 

- Θα  υδροδοτηθεί  η  παλαιά  πέτρινη  βρύση  που  υπάρχει  στον  χώρο  και  θα  τοποθετηθεί 
σωλήνας αποχέτευσης για την απορροή των νερών αυτής.  

- Θα φωτιστεί  ο πεζόδρομος καθώς και  οι  κερκίδες που θα δημιουργηθούν από κλιμακωτό 
τοίχο αντιστήριξης.   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ.
Για την ολοκλήρωση του  υπάρχοντος γήπεδο μπάσκετ  διαστάσεων  30,00 Χ 18,60 μ.  θα 
χρειαστούν να γίνουν οι παρακάτω εργασίες.

ΥΠΟΔΟΜΗ θα γίνει  βάση από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0,15  cm με 
λείανση της επιφάνειας του με χρήση στροφείου.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από 
λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι 
ώστε να προκύψει μια ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη.

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου 
ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 24,30 Χ 15,00 μ.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Κατασκευή περίφραξης τύπου "Γ" τελικού ύψους 1,90 μ. αποτελούμενη από :
1.Πασσάλους μορφοσιδήρου διατομής "Γ" 40χ40χ4 χιλ ,που πακτώνονται ανά 1,50 μ. σε βάση 
από σκυρόδεμα
2.Αντηρίδες  μορφοσιδήρου   διατομής  "Γ"  40χ40χ4  χιλ.  που   πακτώνονται  ανά  3,00  μ.  σε 
νευρώσεις της βάσης από σκυρόδεμα.
3.Γαλβανισμένο πλέγμα πάχους 3 χιλ., ρομβοειδούς  οπής, ανοίγματος  οπής 5,3 εκ. γενικά 
κατασκευασμένη σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και το σχέδιο της μελέτης.
4. Είσοδος παικτών ως σχέδιομελέτης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δύο πλήρης μπασκέτες (βάση στήριξης, στυλοβάτης, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέρθει στο ποσό των  205.000,00 € μαζί με το 
εργολαβικό όφελος τα απρόβλεπτα την αναθεώρηση και τον  Φ.Π.Α. 

     Το  έργο  θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  και  τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές  (Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

                                                                                    
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ (επικαιροποίηση)  7/6/2021

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Δημήτριος Τσελεπής
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παναγιώτης Καράμπελας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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