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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης:35/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη αφορά τις εργασίες για το έργο με τίτλο " Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου 

κλασικού αθλητισμού" και σχετίζεται κυρίως με την αναβάθμιση του υφιστάμενου 

γηπέδου ποδοσφαίρου και την δημιουργία ενός καινούριου προπονητηρίου στίβου. 

Το έργο στοχεύει στην δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων άθλησης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υποδομών για την ορθή λειτουργία και 

χρήση αυτών. Επίσης, θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος, ώστε να γίνει πιο ελκυστικός 

όχι μόνο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και χρήστες των εγκαταστάσεων, αλλά και για 

τους επισκέπτες και θεατές. 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου Αλικιανού βρίσκεται βορειοανατολικά, συγκριτικά με το κέντρο 

του οικισμού. Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκεται επί της Επαρχιακής Οδού 

Χανίων - Σούγιας. Η ακριβής θέση του χώρου εργασιών συγκριτικά με το κέντρο του 

οικισμού παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 
Αεροφωτογραφία 1: Θέση χώρου παρεμβάσεων 

Έργο:  Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού δήμου 

Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου 

κλασικού αθλητισμού 
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Συνοπτικά το έργο στο σύνολό του θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου. 

 Κατασκευή προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού - στίβου, η επιφάνεια του οποίου 

θα καλυφθεί με συνθετικό τάπητα (ταρτάν). 

 Κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου που κατασκευάζεται το 

προπονητήριο. 

 Δημιουργία θέσεων κοινού (συνοδών και φιλάθλων) για την εγκατάσταση κλασικού 

αθλητισμού. 

 Κατασκευή διαδρόμου περιμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων με δυνατότητα 

για τους επισκέπτες να παρακολουθούν τα αθλητικά δρώμενα από όλες τις 

διαθέσιμες πλευρές. 

 Δημιουργία δικτύου συλλογής και απορροής των όμβριων. 

 Κατασκευή δικτύου φωτισμού και εγκατάσταση προβολέων κατάλληλων 

προδιαγραφών και αριθμού ικανού να φωτίσει κατάλληλα το σύνολο των 

εγκαταστάσεων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών που είναι αναγκαία για την ορθή 

διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων για τα αθλήματα του ποδοσφαίρου και του 

κλασικού αθλητισμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Προβλέπεται η δημιουργία ενός πολυδύναμου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει το γήπεδο 

ποδοσφαίρου, το προπονητήριο κλασικού αθλητισμού και διαδρόμους πρόσβασης προς τις 

υφιστάμενες κερκίδες του γηπέδου. Επίσης θα διαμορφωθούν χώροι στους οποίους θα 

εγκατασταθούν καθιστικές διατάξεις για την ξεκούραση των αθλητών, αλλά και την 

αναψυχή των επισκεπτών. 

Ο σχεδιασμός, στο σύνολό του θα αποσκοπεί στην βέλτιστη σωματική και πνευματική 

ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνικοποίηση των νέων του οικισμού, αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής. Επίσης στην αναψυχή των επισκεπτών όλων των ηλικιακών ομάδων, για όλη την 

διάρκεια της ημέρας. 

 Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπεται στην παρούσα εργολαβία σχετίζεται με 

την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η 

αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα. 

Η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου, θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και με τους κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Γ.Γ.Α. και αφορούν τις 

διαστάσεις και τον εξοπλισμό αυτού. Συγκεκριμένα ο αγωνιστικός χώρος θα έχει συνολικές 

διαστάσεις 106,00 μ. x 68,00 μ., όπως συναντάται και στην υφιστάμενη κατάσταση. Η 

κάλυψη με το υλικό του γηπέδου θα συνεχίσει και για επιφάνεια εκτός των αγωνιστικών 

γραμμών, κάτι που προδιαγράφεται από τους κανόνες ασφαλείας για την χρήση του 

γηπέδου. 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα επιστρωθεί με συνθετικό χλοοτάπητα. Το υλικό αυτό 

επιλέγεται αντί του φυσικού χλοοτάπητα, διότι το υλικό αυτό χρειάζεται πολύ λιγότερη 
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φροντίδα και συντήρηση, κάτι που σημαίνει πολύ μικρότερα κόστη διατήρησης σε 

ικανοποιητική κατάσταση.  

Αρχικά προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, η μεταφορά 

και η απόρριψή του σε αδειοδοτημένο χώρο. Η καθαίρεση θα γίνει με τρόπο τέτοιο, ώστε 

να μην επηρεαστούν οι υφιστάμενες υποβάσεις, οι οποίες κρίνονται πως έχουν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα 

παραμείνουν. 

Ο καινούριος συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει κατ' ελάχιστο ύψος πέλους 60 χιλ και η 

σύνθεσή του θα είναι 100% από ίνες πολυαιθυλενίου αδιάβροχες, με καλό συντελεστή 

τριβής και ανθεκτικές στην έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεταβολές των 

καιρικών συνθηκών. Στην εγκατάσταση του χλοοτάπητα συμπεριλαμβάνεται και η 

γραμμογράφηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεξαγωγής ενός αγώνα ποδοσφαίρου. 

Η εγκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή και με τρόπο τέτοιο, που σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποβάσεις, θα 

εξασφαλίζει την απορρόφηση των κραδασμών για τους χρήστες (όπως ορίζεται στις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών). 

Η ανακατασκευή του γηπέδου ολοκληρώνεται με την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του 

απαιτούμενου εξοπλισμού για την ορθή διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Τέτοιος 

εξοπλισμός μπορεί να θεωρηθούν οι εστίες, οι πάγκοι των αναπληρωματικών παικτών κ.α. 

 Κατασκευή προπονητηρίου αθλημάτων κλασικού αθλητισμού. 

Το προπονητήριο κατασκευάζεται από την δυτική και νότια πλευρά του γηπέδου 

ποδοσφαίρου. Από τις πλευρές αυτές θα έχουν κοινή περίφραξη, καθώς θα εφάπτονται. Θα 

υπάρχει δυνατότητα για την διεξαγωγή σχεδόν όλων των αθλημάτων στίβου και 

συγκεκριμένα για  

o άλμα εις μήκος 

o άλμα εις τριπλούν 

o άλμα εις ύψος 

o άλμα επί κοντώ 

o αγωνίσματα ταχύτητας 

o αγωνίσματα αντοχής. 

Για τα παραπάνω αθλήματα προβλέπεται η κατασκευή διαδρόμου μήκους 45,0 μ. και 

σκάμματος διαστάσεων 9,0 μ. x 4,0 μ. για το άλμα εις ύψος, η κατασκευή διαδρόμου 45,0 

μ. και η τοποθέτηση εξοπλισμού για το άλμα επί κοντώ, καθώς και η κατασκευή χώρου για 

την διεξαγωγή του αθλήματος άλμα εις ύψος συνολικής επιφάνειας 628,0 τ.μ. 

Γενικότερα, στην δυτική πλευρά κατασκευάζεται επιφάνεια περίπου 2.500 τ.μ. στην οποία 

θα υπάρχει χώρος ελεύθερης προπόνησης. Στην νότια σχεδιάζονται οι διαδρομές για τα 

αγωνίσματα ταχύτητας, οι οποίες θα έχουν συνολικό μήκος 130,00 μ., όπως ορίζουν οι 

προδιαγραφές. 

Στο σύνολο της επιφάνειας που περιγράφηκε προβλέπεται η εγκατάσταση συνθετικού 

τάπητα πάχους 13 χιλ. προδιαγραφών σύμφωνων με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α.  
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Αρχικά προβλέπεται η κατασκευή των κατάλληλων υποβάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με 

τις προετοιμασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του 

προμηθευτικού οίκου του τάπητα, ήτοι προετοιμασία του εδάφους και της τελικής 

ασφαλτικής επιφάνειας. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν σε βάθος 0,35 

μ. Επισημαίνεται ότι στην υφιστάμενη κατάσταση η επιφάνεια στην οποία προβλέπεται η 

εγκατάσταση του ταρτάν βρίσκεται καλυμμένη με θραυστά υλικά, τα οποία δημιουργούν 

μία επίπεδη επιφάνεια. Τα θραυστά υλικά προβλέπεται να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα 

προϊόντα εκσκαφών και να επαναχρησιμοποιηθούν για την δημιουργία εξυγιαντικών 

στρώσεων. 

Οι υποβάσεις του ταρτάν θα βασίζονται στην εξυγιαντική στρώση που αναφέρθηκε 

παραπάνω, η οποία θα έχει πάχος 0,15 μ. Έπειτα προβλέπεται η κατασκευή βάσης πάχους 

0,10 από αδρανή σύμφωνα με την προδιαγραφή Π.Τ.Π. Ο-155 και η κατασκευή βάσης 

οδοστρωσίας πάχους 0,05 μ. από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις. Η τελική επιφάνεια πάνω στην οποία θα εγκατασταθεί ο 

τάπητας θα αποτελείται από ασφαλτική στρώση, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

Η επίστρωση της επιφάνειας του στίβου θα γίνει με συνθετικό πολυουρεθανικό τάπητα 

ελάχιστου τελικού πάχους 13 χιλ. χρώματος ερυθροφαίου ή πράσινου ή άλλου σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Θα ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1 σ' ότι 

αφορά την υδροπερατότητα, στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 3.4.β, ή 3.4.γ σ' ότι 

αφορά τα υλικά και τη σύνθεση και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύχους 

Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων στην τιμή των δαπανών για την γραμμογράφηση 

του σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF, των δαπανών για την έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού που αφορά στην γραμμογράφηση και των δαπανών για τον έλεγχο 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 6 του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., 

πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών και 

των απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η πλήρης προμήθεια, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των υλικών, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική 

περιγραφή της μελέτης. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του συνθετικού τάπητα θα γίνει η γραμμογράφηση 

των διαδρομών του στίβου με λευκό ανεξίτηλο χρώμα σύμφωνα με την παράγραφο 6.12 

του συνοδευτικού τεύχους των τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, και η σήμανση των γραμμών εκκινήσεων, αλλαγών, τερματισμού 

κ.λ.π. με ανεξίτηλα χρώματα ομοίως σε αποχρώσεις που καθορίζει το σχέδιο 

γραμμογράφησης και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Διεθνείς προδιαγραφές της IAAF. 

Η χάραξη και τρόπος εκτέλεσης των συναφών εργασιών θα γίνει με απόλυτη ακρίβεια και 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού 

(IAAF). 

Από τις πλευρές που ο χώρος κλασικού αθλητισμού δεν συνορεύει με το υπάρχον γήπεδο 

ποδοσφαίρου προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης, καθαρού ύψους 1,62 μ., η οποία 
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πακτώνεται πάνω σε τοιχίο χαμηλού ύψους που κατασκευάζεται. Η περίφραξη θα έχει 

συνολικό μήκος 251,0 μ. 

 Περιμετρικός διάδρομος 

Περιμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται η κατασκευή διαδρόμου, ο 

οποίος θα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να περπατήσουν περιμετρικά του 

συνόλου των εγκαταστάσεων, αλλά και να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υφιστάμενες 

κερκίδες. Για την κατασκευή του διαδρόμου προβλέπονται εκσκαφές σε βάθος 0,20 μ., η 

απομάκρυνση των χωματουργικών και η κατασκευή υπόβασης από εξυγιαντική στρώση 

θραυστού υλικού 3Α πάχους 0,10 μ. Η τελική στρώση πάνω στην οποία θα κινούνται οι 

επισκέπτες θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα έχει 

πάχος 0,10 μ. 

 Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων προβλέπεται να φωτίζεται από προβολείς τύπου led, οι 

οποίοι θα τοποθετηθούν πάνω σε 6 ιστούς σε σημεία και σε ύψος που ορίζονται από την 

μελέτη φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί στα πλαίσια της παρούσας. Οι τέσσερις από τους 

ιστούς που προβλέπει η μελέτη θα είναι καινούριοι, καθώς οι δύο που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι από τους υφιστάμενους, οι οποίοι όμως μεταφέρονται και 

εγκαθίστανται εκ νέου σε σημεία που ορίζονται από την μελέτη. Οι προβολείς που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι ισχύος 2000 W, 1050 W και 1000 W και συνολικότερο στόχο θα 

έχουν τον φωτισμό των αγωνιστικών χώρων με ένταση που ορίζεται από τις προδιαγραφές 

διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων για τα εν λόγω αθλήματα. 

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 

ρευματοδότησης του γηπέδου και πρόκειται να εγκατασταθεί σύμφωνα με το Ελληνικό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και τις απαιτήσεις της 

Δ.Ε.Η. Η παροχή θα δίνεται από πίλαρ που εγκαθίσταται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

σε κοντινό σημείο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το πίλαρ που θα 

χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του τοπικού δικτύου θα συνδεθεί εφόσον γίνουν οι 

απαραίτητοι έλεγχοι που το καθιστούν ασφαλές και επαρκές. 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τριπολικά τύπου H05VV-U, -R (NYΥ) ή 

τριπολικά τύπου J1VV-R, και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας θα βρίσκονται 

τοποθετημένα σε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 6 at και 

διατομής 63 mm. Τα καλώδια θα βρίσκονται εγκιβωτισμένα με άμμο σε χάνδακες με 

πλάτος 0,40 μ. και κατ' ελάχιστον σε βάθος 1,20 μ. από το ύψος του εδάφους. 

 Κατασκευή δικτύου συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων 

Η συλλογή των όμβριων από το εσωτερικό του γηπέδου ποδοσφαίρου επιτυγχάνεται μέσω 

του περιμετρικού καναλιού που έχει τοποθετηθεί, το οποίο καλύπτεται από σχάρα. Με τον 

ίδιο τρόπο και με κατάλληλες κλίσεις των βάσεων θα συλλέγονται και τα όμβρια από το 

χώρο του στίβου. Το προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων τοποθετείται 

περιμετρικά στα σημεία που κατασκευάζεται και η περίφραξη. Το καινούριο κανάλι θα 

καλυφθεί με γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα. Επίσης, σε διάφορα σημεία του 

περιμετρικού διαδρόμου, όπως ορίζεται από την μελέτη η οποία έχει συνταχθεί, 
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εγκαθίστανται φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή 

στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση. Τα 

φρεάτια θα καλυφθούν με χυτοσιδηρά καλύμματα αντίστοιχων διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

124. 

Οι σωληνώσεις του δικτύου αποτελούνται από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου ανάλογης σύμφωνα με την μελέτη απορροής όμβριων 

που έχει συνταχθεί. Η προτεινόμενη όδευση παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων γίνεται σύμφωνα με τις τομές που έχουν συνταχθεί. Όλες οι 

σωλήνες φέρουν την κατάλληλη κλίση έτσι ώστε να επιτευχτεί η επιθυμητή ροή των 

υδάτων. Οι διατομές αυτών παρουσιάζονται στο σχέδιο της μελέτης που επισυνάπτεται. Το 

δίκτυο καταλήγει στον κύριο αγωγό που απομακρύνει το σύνολο των όμβριων που 

συλλέγονται και ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο της εισόδου. 

 Λοιπές παρεμβάσεις 

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση καθιστικών διατάξεων (παγκακιών και 

πάγκων) σε διάφορα σημεία του χώρου. Οι καθιστικές διατάξεις σε συνδυασμό με τις 

υφιστάμενες κερκίδες θα μπορέσουν να ικανοποιούν μεγάλο πλήθος επισκεπτών και να 

δημιουργήσουν έναν χώρο ακόμα πιο ελκυστικό και προσιτό στους κατοίκους της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική άποψη του χώρου απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο 

σχέδιο. 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

2. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών 

3. Δημιουργία ασφαλούς και σύγχρονου χώρου άθλησης. 

Η μελέτη συνοδεύεται από τεύχος υπολογισμών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σχέδια 

Αρχιτεκτονικά, Ηλεκτρομηχανολογικά και Κατασκευαστικών Λεπτομερειών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 818.000,00 € (συμπεριλ. 

Απρόβλεπτα, Ε.Ο., Αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. 24%).  

 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 

Ζωή Πριναράκη 
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ 

 
 

Στάθης Λουκάς 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

Άννα Κακαβελάκη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

Ναταλία Πιμπλή 
Πολιτικός Μηχανικός 
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