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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                            

ΕΡΓΟ: Δημιουργία χώρου υπαίθριας 
αναψυχής και αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. 
Γενεσίου 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 € 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 και ενός 

γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Γενεσίου του Δήμου Τρικκαίων, εντός του υφιστάμενου γηπέδου 

ποδοσφαίρου.  . 

Οι εργασίες του γηπέδου 5Χ5 αφορούν στην γενική εκσκαφή γηπέδου διαστάσεων 25Χ42 

μέτρων, στην επίχωση με αμμοχάλικα, στην κατασκευή στρώσης φίλερ και στην επίστρωση με 

συνθετικό χλοοτάπητα. Το γήπεδο θα εγκιβωτιστεί με τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος το 

οποίο θα αποτελεί τη βάση περίφραξης ύψους 5,5 μέτρων και θα τοποθετηθεί ειδικό δίχτυ 

πολυαιθυλενίου στην οροφή του γηπέδου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει ύψος νήματος 

τουλάχιστον 55mm, θα είναι τελευταίας τεχνολογίας συνθετικός χλοοτάπητας με σταθεροποίηση 

από άμμο και γέμισμα από κόκκους καουτσούκ χωρίς ελαστικό υπόστρωμα. Θα είναι 

κατασκευασμένος τουλάχιστον με 10500 Dtex PE νήμα. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για 

τοποθέτηση του χλοοτάπητα σε διχρωμία (φυσικό και σκούρο πράσινο). Το γήπεδο θα 

διαγραμμιστεί και προβλέπεται και αθλητικός εξοπλισμός (2 εστίες). 

Στο γήπεδο μπάσκετ προβλέπεται γενική εκσκαφή γηπέδου διαστάσεων 21Χ34 μέτρων, 

επίχωση με αμμοχάλικα, βάση θραυστού υλικού και ασφαλτική στρώση πάχους 5 εκ. Στη 

συνέχεια θα κατασκευαστεί στρώση εξομάλυνσης με διάστρωση μίγματος από ειδικό ασφαλτικό 

γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος) σε δύο τουλάχιστον επάλληλες και 

διασταυρούμενες στρώσεις ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και θα τοποθετηθεί 

ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης) με διάστρωση χυτού σε τρεις επάλληλες 

και διασταυρούμενες στρώσεις με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας. Το υλικό που θα 



   

χρησιμοποιηθεί θα περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή 

άμμος) που προσδίδουν πολύ καλή αντοχή στην τριβή. Το γήπεδο θα εγκιβωτιστεί με τοιχείο 

οπλισμένου σκυροδέματος το οποίο θα αποτελεί τη βάση περίφραξης ύψους 4,0 μέτρων. 

Επίσης, θα διαγραμμιστεί και προβλέπεται και αθλητικός εξοπλισμός (2 μπασκέτες). 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της 

μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, την ισχύουσα  νομοθεσία  κατασκευής Δημοσίων Έργων . 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000,00 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 

πιστώσεις που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Τρικκαίων. 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τ.Υ. 
 
 
 
 

  

Ηλίας Γεωργούλας Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 
Πολ. Μηχ/κός Αγρ. – Τοπ. Μηχ/κός Πολ. Μηχ/κός 

 
 
 
 
 

Χρήστος Κόνιαρης 
Αγρ. – Τοπ. Μηχ/κός 
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