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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013- 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  

#ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ# 

 

ΕΡΓΟ:    ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

              Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 

 

TEΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ   

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη αφορά στις εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου στην Τ.Κ. Βλαχόπουλου του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος.    

Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικές, τεχνικά έργα,  περίφραξης αγωνιστικού  χώρου  

και τέλος θα γίνει επίστρωση με ελαστοσυνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.  

Το  γήπεδο  βρίσκεται  στην  εκτός  οικισμού  Βλαχόπουλο περιοχή,  βρίσκεται  στην 

εκτός  σχεδίου  περιοχή  Βλαχόπουλο  και  εκτός  ζώνης  NATURA 2000 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι διαστάσεις του υπάρχοντος αγωνιστικού χώρου είναι 92Χ54μ.     Στην Δυτική πλευρά 

υπάρχει επιφανειακό κανάλι όμβριων υδάτων κατά μήκος του γηπέδου, ενώ υπάρχει και 

κερκίδα μήκους περίπου 20,00μ.  Το υπόστρωμα αποτελείται από  στρώση νταμαροχώματος 

και από κάτω υπάρχει χώμα αμμώδους σύστασης βάθους περίπου 40εκ.  Το γήπεδο είναι 

περιφραγμένο περιμετρικά. Στην Βόρεια και Ανατολική πλευρά η περίφραξη έχει ύψος 

περίπου 4,00μ., ενώ Νότια και Δυτικά η περίφραξη έχει 2μ. ύψος. Τέλος στην Νότια πλευρά 

υπάρχει και τοιχίο αντιστήριξης πρανούς με κυμαινόμενο ύψος από 2,5 ως 3,5μ. 

 

3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Προκειμένου για την διαπλάτυνση του αγωνιστικού χώρου, θα εκτελεστούν εργασίες 

αποξήλωσης των υπαρχόντων τεχνικών, τοιχίων και περιφράξεων στην Δυτική και Νότια 

πλευρά.    Πιο συγκεκριμένα θα καθαιρεθεί  η υπάρχουσα περίφραξη μετά του τοιχίου 

έδρασης της, καθαίρεση  τοίχου αντιστήριξης  στην  Νότια  πλευρά  προς  συγκράτηση του 

πρανούς,  καθώς επίσης  θα γίνουν  εργασίες  μικροεπισκευών – τεχνικής  προσαρμογής   στο 

υπάρχον κανάλι αποχέτευσης όμβριων υδάτων. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για την καλύτερη απορροή των  όμβριων υδάτων του  αγωνιστικού  χώρου, θα 

κατασκευαστή δικτύου αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες  ΡΕ Φ50 ανά  1,50μ, με  

μέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται με ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση,  που είναι 

απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου,  προς  τον  συλλεκτήριο  αγωγό  Φ160  και 

την  παροχή προς το υφιστάμενο   κανάλι  απορροής  στην  Δυτική πλευρά του αγωνιστικού 

χώρου και τον  ακάλυπτο  χώρο  του  οικοπέδου  στην Ανατολική  πλευρά, αντίστοιχα. 

  

Θα  τοποθετηθεί  νέα  περίφραξη,  στις  Δυτική  και  Νότια πλευρά, με συρματόπλεγμα 

τελικού  - κυμαινόμενου ύψους 1,00μ,   2,00μ,  3,00,  και  4,00μ. με  σιδηροσωλήνες 2” και 



συρματόπλεγμα τετραγωνικής  οπής  5*5 εκ,  πακτωμένη  στην  βάση  σκυροδέματος (τοίχου  

αντιστήριξης  ή  περιμετρικού  θεμελίου  έδρασης)  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.    

Θα γίνει επιμήκυνση της κερκίδας 20,00μ.+2,00  κλίμακα κατ  επέκταση  της υπάρχουσας   

μήκους 20,00μ και τέλος θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό αντιστήριξης πρανούς στην Νότια 

πλευρά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Θα  γίνει  κατασκευή  τοίχων  αντιστήριξης  στην  Δυτική  και  Νότια  πλευρά, 

διαστάσεων σύμφωνα  με  τα  συνημμένα  σχέδια  στην  μελέτη.    

Θα  γίνει  επίχωση του υφιστάμενου  αποστραγγιστικού καναλιού με  λιθοπλήρωση  και  

επικάλυψη  με  γεωύφασμα,  με  σκοπό την επιπλέων  απορροή των υδάτων   

 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΘΕΣΕΩΝ  ΘΕΑΤΩΝ  

Α. Υφιστάμενη  κερκίδα :    Με  διαστάσεις μήκους  20,00μ  και  τριών  σειρών  

καθήμενων  θεατών,  ως  εκ  τούτου  υπολογίζεται  ότι  και  με  την  τοποθέτηση  καθισμάτων  

διαστάσεων 0,50 εκ,  θα  έχει  την  εξής  δυναμικότητα  θεατών :  

(3σειρές χ 20,00μ μήκος) / 0,50μ = 120  καθήμενοι  θεατές .  

Β.  Υπό  κατασκευή  κερκίδα :  Με  διαστάσεις μήκους  20,00μ  και  τεσσάρων  σειρών  

καθήμενων  θεατών,  ως  εκ  τούτου  υπολογίζεται  ότι  και  με  την  τοποθέτηση  καθισμάτων  

διαστάσεων 0,50 εκ,  θα  έχει  την  εξής  δυναμικότητα  θεατών :  

(4 σειρές χ 20,00μ μήκος) / 0,50μ = 160  καθήμενοι  θεατές .  

Γ.  Σύνολο  καθήμενων  θεατών  κερκίδας 120 + 160 = 280.  

 

6. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Θα  γίνουν  χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν την εκσκαφή του γηπέδου σε βάθος  

40εκ. για  την  επέκταση  του  αγωνιστικού  χώρου,  στην  συνέχεια  θα  γίνει  επίχωση  με  

3Α.     

Εργασίες διαμόρφωσης των πρανών που βρίσκονται μέσα στα όρια της διαπλάτυνσης.  

Μετά την διαπλάτυνση  του αγωνιστικού χώρου θα γίνει πλήρωση με υλικό νταμαρόχωμα  

και διαμόρφωση της  τελικής  επιφάνειας  πάνω στην οποία θα εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας. 

Μετά την τελική διάστρωση θα πρέπει να ισχύει τελική επιφάνεια δίρικτη από τον 

νοητό διαμήκη κεντρικό άξονα προς τα πλάγια με ελάχιστη κλίση 0,4% και μέγιστη 1,0%. 

Πριν διαστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις με επιτόπου υψομετρικές μετρήσεις από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

7. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών υποδομής, τεχνικών έργων κ.τλ. θα 

διαστρωθεί συνθετικός χλοοτάπητας κατάλληλος για ποδοσφαιρικούς αγώνες σύμφωνα με το 

τιμολόγιο της μελέτης. 

 

8. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   

Μεταφορά  των  δύο  υφιστάμενων  ιστών  φωτισμού εκτός  του  αγωνιστικού  χώρου.  

Θα  τοποθετηθούν σε  επαφή   με  την    θέση  της  νέας  περίφραξης.  

 

 

Πύλος,     /2/2015 

Ο συντάξας  

 

 

 

Κότσης Χρυσοβαλάντης  

Μηχανικός Τ.Ε  

Πύλος,     /2/2015 

Ο προϊστάμενος Τ.Υ 

 

 

 

Βέργος Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πύλος,     /2/5015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια  Τ.Υ-Δ-Π.Ζ 

 

 

Σταυροπούλου  Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 



Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  Τ.Κ   ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ  

 

 
 

 

 

 


