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ΕΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ 

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η μελζτθ αυτι αφορά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ των ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων του Διμου Βόλβθσ, των οποίων θ αποπεράτωςθ κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου 

οι δθμόςιοι χϊροι να τθροφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ, ϊςτε να λάβουν άδεια λειτουργίασ από 

τουσ αρμόδιουσ φορείσ.  

Συγκεκριμζνα πρόκειται να γίνουν παρεμβάςεισ ςτουσ εξισ χϊρουσ: 

 κλειςτό γυμναςτιριο Σταυροφ 

 γιπεδο αντιςφαίριςθσ  Σταυροφ 

 γιπεδο ποδοςφαίρου Νζων Βραςνϊν 

 γιπεδο ποδοςφαίρου Αςπροβάλτασ 

 γιπεδο αντιςφαίριςθσ Αςπροβάλτασ 

 γιπεδο ποδοςφαίρου Βόλβθσ 

Η ςφνταξθ τθσ μελζτθσ, οι εργαςίεσ που προβλζπονται, κακϊσ και το εκάςτοτε υλικό που προτείνεται 

να τοποκετθκεί ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ του Διμου ζγινε ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.  

Σο κλειςτό γυμναςτήριο ταυροφ βρίςκεται ςτο κζντρο του οικιςμοφ του Σταυροφ, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω αεροφωτογραφία που επιςυνάπτεται. Το οικόπεδο βρίςκεται επί τθσ 

οδοφ Παπάγου και είναι οριοκετθμζνοσ δθμόςιοσ χϊροσ. 

 
Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία οικιςμοφ Σταυροφ 1. 
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Το κλειςτό γυμναςτιριο ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των κατοίκων του οικιςμοφ του Σταυροφ, κακϊσ και 

τθσ γφρω περιοχισ γενικότερα. 

Συγκεκριμζνα οι κυριότερεσ εργαςίεσ που προβλζπονται, ςχετίηονται με τθν ςυντιρθςθ του παρκζ 

του γθπζδου. Από τθν υγραςία που είχε ςυςςωρευτεί λόγω ενόσ περιςταςιακοφ προβλιματοσ ςτθν 

οροφι του γθπζδου, το υφιςτάμενο παρκζ, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία, χρίηει αντικατάςταςθσ. Η 

τελικι κάλυψθ του παρκζτου ςτθν πλειοψθφία τθσ βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ, οπότε και κα 

επαναχρθςιμοποιθκεί. Το ίδιο ιςχφει και για τθν ξυλεία που χρθςιμοποιείται για τθν ςτιριξθ του 

παρκζ, τθν υπόβαςθ του δαπζδου. Σφμφωνα με τισ εργαςίεσ που προβλζπονται, προτείνεται θ 

αποξιλωςθ του ςυνόλου τθσ επιφάνειασ του δαπζδου, θ επανατοποκζτθςθ τθσ ξυλείασ των 

ςτθρίξεων του παρκζ ςε οριςμζνα ςθμεία και θ επανεγκατάςταςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ του 

δαπζδου. Τζλοσ προβλζπεται θ ςυντιρθςθ (κακαριςμόσ, ξφςιμο, λουςτράριςμα κλπ) τθσ επιφάνειασ 

του παρκζ, κακϊσ και θ εκ νζου διαγράμμιςθ του γθπζδου. 

Επίςθσ εκτόσ από τθν ςυντιρθςθ του δαπζδου προβλζπονται και άλλεσ εργαςίεσ και επεμβάςεισ 

ςυντιρθςθσ , οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για 

τθν αςφάλεια και λειτουργικότθτα του γθπζδου και τθν αδειοδότθςι του. 

Αναλυτικά κα εκτελεςτοφν οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Αποξιλωςθ του παρκζ με προςοχι, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ 

μζρουσ αυτοφ. 

 Συντιρθςθ τθσ ξυλείασ και τθσ υπόβαςθσ του δαπζδου, κακϊσ και αντικατάςταςθ των 

κομματιϊν που ζχουν φκαρεί ι ζχουν καταςτραφεί λόγω τθσ υγραςίασ και τθσ εκτεταμζνθσ 

χριςθσ του γθπζδου. 

 Επανατοποκζτθςθ του παρκζ και ςυντιρθςθ (κακαριςμόσ, ξφςιμο, λουςτράριςμα κλπ) τθσ 

τελικισ ςτρϊςθσ αυτοφ, κακϊσ και διαγράμμιςθ. 

 Διαμόρφωςθ του ιατρείου του γθπζδου με τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ και τα απαραίτθτα 

υλικά, ϊςτε να κεωρείται πλιρωσ εξοπλιςμζνο εξαςφαλίηοντασ τθν άμεςθ φροντίδα τυχόν 

τραυματιϊν από τουσ αγϊνεσ. 

 Προμικεια και εγκατάςταςθ δφο νζων χρονομζτρων 24 δευτερολζπτων (μαηί με τθν 

κονςόλα χειριςμοφ), ςφμφωνα με τουσ νζουσ κανονιςμοφσ. 

 Συντιρθςθ των υφιςτάμενων μζςων πυρόςβεςθσ - πυρανίχνευςθσ, πυροςβεςτικϊν 

ερμαρίων και προμικεια - προςκικθ καινοφριων μζςων πυρόςβεςθσ - πυρανίχνευςθσ, 

κακϊσ και φωτιςτικϊν αςφαλείασ. 

Σο γήπεδο αντιςφαίριςησ ταυροφ βρίςκεται επίςθσ ςτον οικιςμό Σταυροφ, πλθςίον τθσ παραλίασ 

του οικιςμοφ και επί τθσ οδοφ Γεωρ. Παπανδρζου, όπωσ παρουςιάηεται και ςτθν παρακάτω 

αεροφωτογραφία που επιςυνάπτεται. 
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Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία οικιςμοφ Σταυροφ 2. 

Το οικόπεδο είναι οριοκετθμζνοσ δθμόςιοσ χϊροσ και θ ζκταςι του αγγίηει τα 7.250 τ.μ. Στο 

οικόπεδο βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ζνα γιπεδο μπάςκετ, ζνα γιπεδο βόλεϊ, κακϊσ και κερκίδεσ από 

ςκυρόδεμα. Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ εξυπθρετοφν τουσ κατοίκουσ του οικιςμοφ και τθσ γφρω 

περιοχισ, αλλά και τουσ τουρίςτεσ. 

Οι εργαςίεσ που προβλζπονται βάςει τθσ παροφςασ μελζτθσ, αφοροφν κυρίωσ τισ εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ του τζνισ, κακϊσ και τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν δυνατότθτα αλλαγισ 

προςανατολιςμοφ του αγωνιςτικοφ χϊρου, κακϊσ επίςθσ και για τθν διαμόρφωςθ διαδρόμου 

τρεξίματοσ περιμετρικά και εντόσ του οικοπζδου.  

Το γιπεδο τζνισ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςι του ζχει προςανατολιςμό από τθν ανατολι προσ τθν 

δφςθ. Ο προςανατολιςμόσ αυτόσ δεν βοθκάει τουσ χριςτεσ διότι οι παίκτεσ ζχοντασ τον ιλιο 

απζναντί τουσ, χάνουν τθν ορατότθτά τουσ. 

Σφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται θ ςτροφι του αγωνιςτικοφ χϊρου κατά 90
ο
, 

αποκτϊντασ προςανατολιςμό, τζτοιο ϊςτε ο ιλιοσ να μθν δθμιουργεί προβλιματα ςτουσ ακλθτζσ. 

Προβλζπεται λοιπόν θ διάνοιξθ 4 οπϊν, για τθν τοποκζτθςθ των 2 φιλζ. Ζπειτα των εργαςιϊν κα 

υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί το γιπεδο με τον υφιςτάμενο προςανατολιςμό (ςε 

περίπτωςθ που υπάρχει κζλθςθ να χρθςιμοποιθκοφν οι τωρινζσ διαςτάςεισ) και για τον λόγο αυτό 

διατθροφνται οι υφιςτάμενεσ οπζσ. Οι οπζσ που δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν κάκε περίπτωςθ 

καλφπτονται από κατάλλθλεσ τάπεσ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα το παιχνίδι να διεξάγεται κανονικά. 

Επίςθσ, προβλζπονται εργαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, προβλζπεται ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του αγωνιςτικοφ 

χϊρου και ζπειτα θ επίςτρωςθ αυτισ με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ, ειδικό για γιπεδα εξωτερικοφ 

χϊρου. Το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ κα αποτελείται από 4 επιμζρουσ ςτρϊςεισ. Τζλοσ θ 

διαγράμμιςθ του γθπζδου κα γίνει με υλικό ματ ακριλικισ βαφισ με βάςθ το νερό, μελετθμζνο 

ιδιαίτερα για διαγράμμιςθ ακλθτικϊν δαπζδων. 

Τζλοσ για τον φωτιςμό του γθπζδου ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται με τον νζο προςανατολιςμό, 

εγκακίςτανται 2 νζοι προβολείσ επί ιςτοφ, ςυνολικισ ιςχφοσ όμοιασ με τθν υφιςτάμενθ, των οποίων 

θ τροφοδοςία γίνεται από το ίδιο πίλαρ με τουσ υφιςτάμενουσ. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ 
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λειτουργίασ των 2 προβολζων οι άλλοι 2 βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ. Για τθν θλεκτροδότθςθ των 2 

εν λόγω προβολζων προβλζπεται πλιρθσ εγκατάςταςθ θλεκτρικοφ δικτφου, το οποίο κα ςυνδεκεί με 

το υφιςτάμενο δίκτυο. 

Η διαμόρφωςθ του διαδρόμου τρεξίματοσ κα γίνει ςφμφωνα με το ςχζδιο που επιςυνάπτεται. Ο 

διάδρομοσ κα ζχει ωσ τελικι επίςτρωςθ ςυνκετικό τάπθτα πάχουσ 13-15 χιλ.. Το ελαςτικό δάπεδο 

τφπου ταρτάν, κα αποτελείται κατά βάςθ από μίγμα πολυουρεκάνθσ και κόκκουσ ανακυκλωμζνου 

λάςτιχου ωσ πρϊτθ ςτρϊςθ και μίγμα πολυουρεκάνθσ με ζγχρωμουσ κόκκουσ EPDM ωσ δεφτερθ και 

τρίτθ ςτρϊςθ δθμιουργϊντασ δάπεδο υψθλϊν αντοχϊν, αναλλοίωτο από τθν επίδραςθ των 

καιρικϊν ςυνκθκϊν και τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Ωσ υπόβαςθ του δαπζδου κα τοποκετθκεί κατά 

ςειρά τοποκζτθςθσ χωματουργικά επιχϊςεων, χαλίκι 3Α (πάχοσ ςτρϊςθσ 0,10 μ.), ςκυρόδεμα 

ελαφρϊσ οπλιςμζνο (πάχοσ ςτρϊςθσ 0,10 μ.). 

Σο γήπεδο ποδοςφαίρου Αςπροβάλτασ βρίςκεται ςτθν παραλιακι οδό του οικιςμοφ τθσ 

Αςπροβάλτασ, δίπλα ςτο κλειςτό γυμναςτιριο τθσ περιοχισ. Η ακριβισ τοποκεςία του γθπζδου 

παρουςιάηεται ςτθν αεροφωτογραφία 3. Το γιπεδο φιλοξενεί τουσ ακλθτζσ του οικιςμοφ τθσ 

Αςπροβάλτασ, κακϊσ και τθσ γφρω περιοχισ. Επίςθσ ςτο γιπεδο πραγματοποιοφνται οι προπονιςεισ 

τθσ ομάδασ που εκπροςωπεί τθν περιοχι Α.Ε. Αγίου Γεωργίου, κακϊσ επίςθσ φιλοξενοφνται ςτον 

χϊρο οι ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν παιδάκια από 5 ζωσ 14 ετϊν. 

 

Εικόνα 3: Αεροφωτογραφία οικιςμοφ Αςπροβάλτασ 1. 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ αποπεράτωςθ των απαραίτθτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου του γθπζδου, κακϊσ και των αποδυτθρίων, ζτςι ϊςτε θ κατάςταςθ αυτϊν να 

είναι τζτοια που να δφναται θ λιψθ άδειασ λειτουργίασ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Παράπλευρα του αγωνιςτικοφ χϊρου και εκτόσ των προςτατευτικϊν κάγκελων ςυναντά κανείσ 

κερκίδεσ από προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ςκυροδζματοσ, ςε δφο κλίμακεσ. Οι εν λόγω κερκίδεσ 

ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των κεατϊν και επίςθσ καλφπτονται από μεταλλικό ςκζπαςτρο, 

εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ ςτο ςφνολο τουσ δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ. Η μόνθ 

πρόςβαςθ ςτισ κερκίδεσ είναι εν μζςω ςτενοφ διαδρόμου (1,00 μζτρο πλάτοσ), πάνω από τον οποίο 

(ςε απόςταςθ 2,00 μ.) ςτθρίηεται μεταλλικόσ χϊροσ αποκικευςθσ των Η/Μ εγκαταςτάςεων του 

κλειςτοφ γυμναςτθρίου. Ο διάδρομοσ αυτόσ κρίνεται επικίνδυνοσ για χριςθ, οπότε και προβλζπεται 
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θ απομόνωςθ των κερκίδων από τθν δίοδο αυτι με περίφραξθ και εγκατάςταςθ πόρτασ από 

ςιδεροςωλινεσ, ϊςτε να υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν πρόςβαςθ.  

Επίςθσ, ςυρμάτινοσ φράχτθσ, με τουσ ανάλογουσ μεταλλικοφσ παςςάλουσ ςτιριξθσ, τοποκετείται 

περιμετρικά του αντλιοςταςίου που βρίςκεται μζςα ςτον χϊρο του γθπζδου. Η απομόνωςθ του 

αντλιοςταςίου γίνεται για λόγουσ αςφαλείασ και για να μθν είναι δυνατι θ επαφι των φρεατίων 

που βρίςκονται γφρω από τουσ χριςτεσ του γθπζδου. Ο νζοσ φράχτθσ κα τοποκετθκεί και κα 

πακτωκεί πάνω ςε νζο κραςπεδάκι, εφόςον το υφιςτάμενο κακαιρείται. 

Στα ςθμεία τθσ περίφραξθσ που βρίςκονται πίςω από τα τζρματα, βρίςκεται εγκατεςτθμζνο δίχτυ για 

να μθν απομακρφνονται οι μπάλεσ. Στθν ςθμερινι κατάςταςι του το δίχτυ είναι φκαρμζνο και 

ςχεδόν κατεςτραμμζνο, οπότε προβλζπεται θ ςυνολικι αντικατάςταςι του με καινοφριο και θ 

ςτιριξι του ςτουσ υφιςτάμενουσ ςιδθροςωλινεσ. 

Περιμετρικά του γθπζδου και για τον φωτιςμό αυτοφ βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι 4 χαλφβδινοι ιςτοί 

φωτιςμοφ. Οι ιςτοί όπωσ παρουςιάηεται και ςτθν φωτογραφία παρακάτω ζχουν φκαρεί και 

ςκουριάςει, λόγω τθσ παλαιότθτασ και των τοπικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. Προτείνεται θ ςυντιρθςθ 

των ςτφλων θλεκτροφωτιςμοφ του γθπζδου. Συγκεκριμζνα, προβλζπεται αρχικά θ εφαρμογι 

αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο - τριϊν ςυςτατικϊν διαλφτθ,με τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία 

τθσ επιφάνειασ και ζπειτα ο ελαιοχρωματιςμόσ όλων των ςιδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα 

αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ ι διαλυτοφ. 

 

Εικόνα 4:Στφλοσ φωτιςμοφ γθπζδου ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα ςυνοδευκοφν με τθν διαμόρφωςθ του ιατρείου του γθπζδου με τισ 

απαραίτθτεσ προμικειεσ και τα απαραίτθτα υλικά, ϊςτε να κεωρείται πλιρωσ εξοπλιςμζνο 

εξαςφαλίηοντασ τθν άμεςθ φροντίδα τυχόν τραυματιϊν από τουσ αγϊνεσ. 

Τζλοσ, λόγω ανεπάρκειασ υφιςτάμενων μζςων πυρόςβεςθσ, προβλζπεται θ προμικεια - προςκικθ 

καινοφριων μζςων πυρόςβεςθσ, όπωσ θ προμικεια πυροςβεςτιρων τφπου κόνεωσ, θ προμικεια 

πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα, θ πλιρθσ εγκατάςταςθ πυροςβεςτικοφ ερμαρίου, κακϊσ 

και φωτιςτικϊν αςφαλείασ. 
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Σο γήπεδο αντιςφαίριςησ Αςπροβάλτασ βρίςκεται επί τθσ οδοφ Κανάρθ, πλθςίον τθσ παραλίασ τθσ 

Αςπροβάλτασ και θ ακριβισ του κζςθ ςε ςχζςθ με τον οικιςμό παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω 

αεροφωτογραφία.  

 

Εικόνα 5: Αεροφωτογραφία οικιςμοφ Αςπροβάλτασ 3. 

Το οικόπεδο βρίςκεται από τθν άλλθ πλευρά του οικιςμοφ ςυγκριτικά με το γιπεδο ποδοςφαίρου 

τθσ Αςπροβάλτασ και φιλοξενεί 2 γιπεδα τζνισ ςε ενιαίο χϊρο ςυνολικοφ εμβαδοφ 1.260,30 τ.μ. 

Δίπλα από τον χϊρο των γθπζδων βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ζνα γιπεδο βόλεϊ δθμιουργϊντασ ζνα 

ςθμείο ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ακλθτικοφ χαρακτιρα, το οποίο απευκφνεται ςτουσ μόνιμουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ, αλλά και ςτουσ τουρίςτεσ που φιλοξενοφνται ςτθν περιοχι.  

Οι δφο χϊροι (τζνισ και βόλεϊ) περιβάλλονται από εγκατεςτθμζνθ, περίπου πεντάμετρθ, ςυρμάτινθ 

περίφραξθ ςτθριγμζνθ ςε ςιδθροςωλινεσ. Πάνω ςτθν περίφραξθ που οριοκετεί τα γιπεδα τζνισ και 

από τθν δυτικι πλευρά αυτισ, ζχει αναπτυχκεί αναρριχϊμενο φυτό, το οποίο ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ανεμοπιζςεισ που δζχεται θ περίφραξθ τθν ζχει οδθγιςει ςε αςτοχία ςε πολλά ςθμεία. Προβλζπεται 

λοιπόν θ επιςκευι τθσ περίφραξθσ ςε ςθμεία που απαιτείται και ζπειτα θ αντιςτιριξθ αυτισ με 

πλάγια τοποκετθμζνουσ και πακτωμζνουσ ςιδθροςωλινεσ. 

Επίςθσ περιμετρικά του γθπζδου τζνισ και για τον φωτιςμό αυτοφ βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι 4 

χαλφβδινοι ιςτοί φωτιςμοφ. Οι ιςτοί ζχουν φκαρεί και ςκουριάςει, λόγω τθσ παλαιότθτασ και των 

τοπικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν (επιςθμαίνεται ότι το γιπεδο είναι δίπλα ςτθν 

κάλαςςα). Προτείνεται θ ςυντιρθςθ των ςτφλων θλεκτροφωτιςμοφ του γθπζδου. Συγκεκριμζνα, 

προβλζπεται αρχικά θ εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο - τριϊν ςυςτατικϊν διαλφτθ, με 

τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ και ζπειτα ο ελαιοχρωματιςμόσ όλων των ςιδθρϊν 

επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ ι διαλυτοφ. 

Ενδιάμεςα των γθπζδων τζνισ και του γθπζδου βόλεϊ βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ 

προκαταςκευαςμζνοσ οικίςκοσ isobox, ο οποίοσ ικανοποιεί τισ ελάχιςτεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν των 

γθπζδων. Επίςθσ χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ κάποιων υλικϊν που απαιτοφνται για τυχόν 

προπονιςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτα γιπεδα. Προτείνεται θ μερικι ανακαίνιςθ του εςωτερικοφ 

χϊρου του isobox, θ εγκατάςταςθ ντουσ και θ πλιρθσ διαμόρφωςθ του μπάνιου που υπάρχει ιδθ. 

Τζλοσ, λόγω ανεπάρκειασ υφιςτάμενων μζςων πυρόςβεςθσ, προβλζπεται θ προμικεια - προςκικθ 

καινοφριων μζςων πυρόςβεςθσ, όπωσ θ προμικεια πυροςβεςτιρων τφπου κόνεωσ, θ προμικεια 

πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα, θ πλιρθσ εγκατάςταςθ πυροςβεςτικοφ ερμαρίου, κακϊσ 

και φωτιςτικϊν αςφαλείασ. 
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Σο γήπεδο ποδοςφαίρου Νζων Βραςνών και το γήπεδο ποδοςφαίρου Βόλβησ αποτελοφν επίςθσ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Βόλβθσ και προβλζπεται ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ να γίνουν 

κάποιεσ μικρζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Παρόλα αυτά οι εγκαταςτάςεισ, ωσ επί των πλείςτων 

βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα οι εργαςίεσ που κα γίνουν ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ είναι οι εξισ: 

 Προτείνεται θ ςυντιρθςθ των ςτφλων θλεκτροφωτιςμοφ του γθπζδου, οι οποίοι ζχουν 

φκαρεί και ςκουριάςει, λόγω παλαιότθτασ και λόγω των καιρικϊν ςυνκθκϊν που 

επικρατοφν. Δθλαδι, προβλζπεται αρχικά θ εφαρμογι αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ δφο - 

τριϊν ςυςτατικϊν διαλφτθ, με τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ και ζπειτα ο 

ελαιοχρωματιςμόσ όλων των ςιδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι ακρυλικϊν 

ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ ι διαλυτοφ. 

 Διαμόρφωςθ του ιατρείου του γθπζδου με τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ και τα απαραίτθτα 

υλικά, ϊςτε να κεωρείται πλιρωσ εξοπλιςμζνο εξαςφαλίηοντασ τθν άμεςθ φροντίδα τυχόν 

τραυματιϊν από τουσ αγϊνεσ. 

 Τζλοσ, λόγω ανεπάρκειασ υφιςτάμενων μζςων πυρόςβεςθσ, προβλζπεται θ προμικεια - 

προςκικθ καινοφριων μζςων πυρόςβεςθσ, όπωσ θ προμικεια πυροςβεςτιρων τφπου 

κόνεωσ, θ προμικεια πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα, θ πλιρθσ εγκατάςταςθ 

πυροςβεςτικοφ ερμαρίου, κακϊσ και φωτιςτικϊν αςφαλείασ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων, τισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και τισ επιτόπου οδθγίεσ του 

επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 196.000,00 € εκ των οποίων: τα 114.424,23 € είναι 

Εργαςίεσ, τα 20.596,36 € είναι Γενικά Ζξοδα και Εργολαβικό Όφελοσ, τα 20.253,09 € Απρόβλεπτα 

Ζξοδα, τα 2.790,84 € Ανακεϊρθςθ και τα 37.935,48 € Φ.Π.Α.24%. 

Το ζργο κα χρθματοδοτθκεί με το ποςό των 130.000,00 ευρϊ από το Πρόγραμμα Επενδυτικϊν 

Δαπανϊν «Συντθριςεισ μικροκαταςκευζσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων Ταμειακοφ Υπολοίπου ΣΑΕ 

016» τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και με το ποςό των 66.000,00 ευρϊ από πόρουσ του 

Διμου Βόλβθσ, και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, των άρκρων του 

Ν.3669/2008 που παραμζνουν ςε ιςχφ και το Π.Δ.171/87, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

 

 
         ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
    Σταυρόσ, 05/10/2017                   Σταυρόσ, 09/10/2017 
                                                      Η Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ 
                                                                 Τεχνικϊν  Ζργων 

 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Σταυρόσ, 10 /10/2017 
Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
       Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
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