
                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ 
 
  Με την παρούσα τεχνοοικονομική μελέτη προβλέπεται να  γίνει   η τοποθέτηση 
συνθετικού  χλοοτάπητα  στον  υφιστάμενο  αγωνιστικό  χώρο  του  γηπέδου ποδοσφαίρου,  
ο φωτισμός αυτού   και  η  βελτίωση  των  υφιστάμενων κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου  στην Τοπική  Κοινότητα  Σουληναρίου  του  Δήμου  Πύλου  
Νέστορος. 

       
      

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΥ 
 

Στο  υφιστάμενο  γήπεδο  ποδοσφαίρου και  στο  κτίριο  αποδυτηρίων,  που  
βρίσκεται  εντός  σχεδίου  πόλης  Σουληναρίου  με  χρήση  χώρου  αθλοπαιδιών,  
προβλέπεται  να  γίνουν  οι  παρακάτω  εργασίες :  

α. κατασκευή – τοποθέτηση  συνθετικού  χλοοτάπητα στον  αγωνιστικό  χώρο, 
Αρχικά  θα  γίνει μόρφωση  του  υφιστάμενου  αγωνιστικού  χώρου,  με  την  

διαμόρφωση  των  κλίσεων  σύμφωνα  με  τα  συνημμένα  διάγραμμα  απορροής  όμβριων,  
προς  υλοποίηση   θα γίνει  διάστρωση  νταμαροχώματος  κατάλληλης  κοκκομετρικής  
διαβάθμισης    

Η επιλογή του συνθετικού χλοοτάπητα ως υλικού βελτίωσης του γηπέδου έγινε για 

τους εξής λόγους : 

Ο Συνθετικός Χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές 

δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων 

ποδοσφαίρου. Ύστερα από έρευνα και διαρκή εξέλιξη έχει γίνει αποδεκτός και από την 

FIFA και κατ' επέκταση από την ΕΠΟ, καθώς μπορεί να προσομοιώσει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τον φυσικό χλοοτάπητα. Η τοποθέτηση και χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

στις οποίες είναι πρακτικά ανέφικτη η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα. Τέτοιες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι η έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού άρδευσης, 

το υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς και η συνεχής και εντατική χρήση. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήματα 

πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε μία ειδική βάση από μείγμα 

πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα, επενδυμένη με λατέξ. 

 
β. τοποθέτηση  τεσσάρων  πυλώνων  φωτισμού  ύψους 15,00μ  περιμετρικά  του  

αγωνιστικού  χώρου, 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων 

ιστών, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού- Μέρος 5: Απαιτήσεις 



για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή 
Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 #Υποδομή 
οδοφωτισμού". 

 
γ. εργασίες  συντήρησης  στο  υφιστάμενο  κτίριο  αποδυτηρίων  με  την  

διαμόρφωση   του   χώρου  εισόδου. 
Προβλέπεται  να  γίνουν  εργασίες  ανακαίνισης  εσωτερικών  και  εξωτερικών  

χρωμάτων 
Αντικατάσταση  υφιστάμενων  ανοιγμάτων  από  αλουμίνιο.  
Τσιμεντόστρωση περιβάλλοντα  χώρου,  περιμετρικά  του  κτιρίου  και  του  χώρου  

εισόδου  στον  αγωνιστικό  χώρο.   
δ.  κατασκευή  αποστραγγιστικού  αγωγού  όμβριων  υδάτων  
 Προβλέπεται  να  γίνει  η  κατασκευή αποστραγγιστικού  καναλιού  διατομής   

πλάτους  0,30μ  με   κλίση  2%  προς  το  συλλεκτήριο  φρεάτιο.  Η  κατασκευή θα  γίνει  
από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  και  θα  τοποθετηθούν γαλβανισμένες  σχάρες  με  πλαίσιο  
βαρέως  τύπο, ASTM A36,  Γαλβάνισμα εν θερμώ  κατά  BS EN 1461 (BS 729). 
Κατασκευαζόμενες  κατά   DIN 24357     και  υπό  το  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας 
ISO 9001.   

 
Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός  του  παρόντος  έργου  είναι  η εύρυθμη  λειτουργία  του  γηπέδου  
ποδοσφαίρου. .      
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