
  1 / 2 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΡΓΟ :  Κατασκευή γηπέδου 5x5 και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Γραβούνας Δήμου 

Νέστου 

Π/Υ : 82.000,00 € (με ΦΠΑ) 

 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  5028 / 2018 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη δημιουργία ενός χώρου άθλησης και αναψυχής με 

σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Οι 

εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν εντός των οικοπέδων με αριθμό 90 και 92 του ΟΤ 11 

του συνοικισμού Γραβούνας (Διανομή 1968). 

 

Με την προτεινόμενη πράξη υλοποιείται η δημιουργία ενός χώρου αθλητικών 

εγκαταστάσεων και αθλητισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

 

Η πράξη αφορά την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, το οποίο θα καλύπτει τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ παράλληλα 

προτείνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.  

 

Επίσης η πράξη περιλαμβάνει και την προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία 

όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, οργάνων άθλησης 

εξωτερικού χώρου καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη δημιουργία μίας 

πιστοποιημένης παιδικής χαράς. 

 

Η θέση των οικοπέδων εντός του οικισμού επιλέχθηκε δεδομένου ότι αποτελεί τον πλέον 

κεντρικό χώρο της κοινότητας και συνορεύει με το σχολείου της περιοχής, δημιουργώντας 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την χρήση του από τους κατοίκους της τοπικής 

κοινότητας. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του 

πρώτου (1ου) Υποέργου είναι : 

- Κατασκευάζεται το γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 διαστάσεων 18,35x27,75 μ. 

(διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 15,00x26,00μ) στην προβλεπόμενη θέση με επέκταση 

κατά πλάτος της υφιστάμενης υποδομής κατά 2,50 μ., προκειμένου αυτό να καλύπτει 

τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για την τελική υπόβαση του 

γηπέδου θα χρησιμοποιηθεί λεπτόκκοκη άμμος λατομείου πάχους 3-5 cm, η οποία θα 

συμπυκνωθεί κατάλληλα προκειμένου να δημιουργηθεί ανθεκτικό υπόστρωμα. 

- Περιμετρικά του γηπέδου τοποθετείται η απαιτούμενη περίφραξη συνολικού 

ύψους 5,00 μ. Ο σκελετός της περίφραξης αποτελείται γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες 

2inch συνολικού ύψους 5,00 μέτρων, οι οποίες τοποθετούνται περίπου ανά 2,50 μ. και 

πακτώνονται εντός του περιμετρικού τοιχείου εγκιβωτισμού του γηπέδου, στο οποίο 
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προβλέπονται οι αντίστοιχες υποδοχές. Μέχρι το ύψος των 3,00 μέτρων τοποθετείται 

συρματόπλεγμα πάχους 2,7mm, καρέ 5x5. Οι υφιστάμενοι προβολείς του γηπέδου θα 

μετακινηθούν σε νέα θέση και θα αντικατασταθούν οι προβολείς από νέους τύπου 

LED. 

- Για την πρόσβαση εντός του αγωνιστικού χώρου διαμορφώνονται δύο είσοδοι, 

μία στην βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου πλάτους 1,50μ και μια στην νοτιοδυτική 

πλευρά πλάτους 1,00 μέτρου. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις  του γηπέδου 

πραγματοποιείται από τις κοινοτικές οδούς που διέρχονται έμπροσθεν του γηπέδου, 

ανατολικά και νότια του οικοπέδου, όπου προβλέπεται η κατασκευή κλιμάκων και 

ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Τα δάπεδα πέριξ του γηπέδου 

θα επιστρωθούν με κυβολίθους και φυσικές ακανόνιστες πλάκες. Οι όψεις του 

τοιχείου εγκιβωτισμού θα επενδυθούν με λίθινες πλάκες. 

- Ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου διαμορφώνεται στο οικόπεδο 90, εντός του 

οποίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των υφιστάμενων 

πλακοστρώσεων, θα επενδυθούν οι τοίχοι με λίθινες πλάκες, ενώ θα τοποθετηθούν 

και κιγκλιδώματα στις όμορες με τις οδούς πλευρές του χώρου. Τα υφιστάμενα 

φωτιστικά θα αντικατασταθούν με νέα, τεχνολογίας Led, ισχύος 45W, τα οποία θα 

συμβάλουν στον ορθολογικότερο φωτισμό του χώρου παρέχοντας υψηλή 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

 
Χρυσούπολη, 02 /  07  / 2018 

 

 

 

        

       

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής 

   
 

 
Λόβουλου Κυριακή  

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
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