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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την αποκατάσταση τριών γηπέδων 

αντισφαίρισης, στην περιοχή της Μπάρας και στον Πυργετό του ∆ήµου Τρικκαίων.  

Τα γήπεδα αντισφαίρισης της πόλης των Τρικάλων παρουσιάζουν αυξηµένη 

κινητικότητα καθώς όλο και περισσότεροι δηµότες επιλέγουν το συγκεκριµένο τρόπο 

άθλησης.  

Τα υφιστάµενα γήπεδα αντισφαίρισης χρειάζονται εργασίες συντήρησης 

καθώς τα δάπεδά έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας αλλά και της συνεχούς 

χρήσης από πληθώρα δηµοτών. Γενικά, στα ακρυλικά δάπεδα η απόδοση του 

γηπέδου είναι καλή και  οι αθλητές προστατεύονται από τους κραδασµούς. 

 

Γήπεδα αντισφαίρισης στη Μπάρα 

• Στο υφιστάµενο γήπεδο τένις απαιτείται ανακαίνιση του ακρυλικού συνθετικού 

τάπητα όπου συµπεριλαµβάνει τοπικό στοκάρισµα, προετοιµασία της 

υπάρχουσας επιφάνειες και εφαρµογή ακρυλικού ασταριού, διάστρωση χυτού 

υλικού σε τρείς επάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις και σαν τελική 

επιφάνεια εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε ακρυλικό συνθετικό χρώµα. Ο 

χρωµατισµός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Εφαρµόζεται τέλος η χάραξη 

και η διαγράµµιση του γηπέδου στις διαστάσεις που καθορίζονται και στις 

σχετικές πρότυπες προδιαγραφές και µε ανεξίτηλα χρώµατα, συµβατά µε τον 

ακρυλικό τάπητα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή εξωτερικών γηπέδων 

αθλητικών κέντρων Πυργετού & Μπάρας 

ΠΡΟΫΣ/ΜΟΣ: 130.000,00€ 

Αρ. Μελ.: 22/2017 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Μετατροπή γηπέδου πετοσφαίρισης σε γήπεδο αντισφαίρισης πλησίον 

γήπεδο µπάσκετ στη Μπάρα 

 

1. Αποκατάσταση ακρυλικού δαπέδου όπως αναφέρεται και παραπάνω 

2. Συντήρηση και ελαιοχρωµατισµός της υπάρχουσας περίφραξης και 

µεταφορά αυτής  ανάµεσα στα δύο γήπεδα  

3. Κατασκευή νέας περίφραξης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

γενικής γραµµατείας αθλητισµού για γήπεδα αντισφαίρισης. 

4. Αντικατάσταση εσχάρων υδροσυλλογής 

5. Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου περιµετρικά 

 

 

Γήπεδο Μπάσκετ στη Μπάρα 

1. Mερική αποκατάσταση του ακρυλικού δαπέδου  

2. Συντήρηση και ελαιοχρωµατισµός της υπάρχουσας περίφραξης και 

αντικατάσταση συρµατοπλέγµατος 

3. Αντικατάσταση εσχάρων υδροσυλλογής 

4. Προµήθεια τοποθέτηση πίνακα (ταµπλώ) µπασκέτας ολυµπιακού τύπου, 

από διαφανές πλεξιγκλας και σταθερή στεφάνη από µασίφ σίδερο 

 

Θα γίνουν κάποιες εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου στα γήπεδα 

Μπάρας που αφορούν σε: 

1. Αποκατάσταση των πλακών πεζοδροµίου γύρω από τα δέντρα και γενικότερα 

του περιβάλλοντος χώρου 

2. Αντικατάσταση καλύµµατος φρεατίου 

 

 

Μετατροπή γηπέδου πετοσφαίρισης σε γήπεδο αντισφαίρισης στον Πυργετό 

 

Αποκατάσταση ακρυλικού δαπέδου όπως αναφέρεται και παραπάνω 

 

 Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία 

όπως ορίζονται στη ∆ιακήρυξη, Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 

παρ. 4 του Κ∆Ε, τους Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.), τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O 

καθώς και , τις έγγραφες και προφορικές Εντολές της Υπηρεσίας και  το Ν. 

4412/2016, Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 



 3 

• Με την παρούσα µελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο 

ποσόν των 130.000,00€ ήτοι 103.872,61€ εργασίες και απρόβλεπτα, 

966,10€.αναθεώρηση και 25.161,29€ Φ.Π.Α. 

 

• Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από δηµοτικούς πόρους. 

    

 

  Τρίκαλα,  25/04/ 2017 

    

             Τρίκαλα, 25/04/ 2017 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

   

Αφροδίτη Κωτή  Φανή Τσαπάλα 

Πολ. Μηχ/κός   Αρχ.Μηχανικός 

   

   

   

   

 

 


