
ΕΡΓΟ: ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΕΑΝΖΣ           

ΓΖΜΟΣ ΒΟΙΟΥ                        

ΤΜΖΜΑ ΜΔΛΔΤΩΝ                         
ΚΑΙ ΤΔΦΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ : ΓΗΜΟ BOIOY 
 
ΔΡΓΟ : ΓΗΠΔΓΟ 5Υ5 ΠΔΝΣΑΛΟΦΟΤ 
 
ΘΔΗ : ΠΔΝΣΑΛΟΦΟ ΒΟΙΟΤ 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ : 24/2021 
 

 
 

 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ: ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
   
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5Υ5 ζηνλ Πεληάινθν Βνίνπ. Η κειέηε ζπληάζζεηαη κεηά ην 

απφ ΓΤ/5-10-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βνίνπ.  

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο θαη θπξίσο ζηα παηδηά ηνπ νηθηζκνχ γηα άζθεζε θαη γηα δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε. Η θαηαζθεπή γεπέδνπ 5*5 ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φρη κφλν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πεληαιφθνπ, 

αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαζψο ζα είλαη θαηάιιειν γηα δηελέξγεηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ. 

 

2.ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 
Σν γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Υ5 ζα θαηαζθεπαζηεί ζε δεκνηηθφ ρψξν πνπ καο έρεη ππνδεηρζεί θαη πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πεληαιφθνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο είλαη ζρεηηθά δηακνξθσκέλνο θαη επίπεδνο.  

 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΛΤΗ  
     
   Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

1. Καζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ φπνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην γήπεδν, δηακφξθσζε επηθάλεηαο (ζθάθεο) κε 
γεληθή εθζθαθή ζε βάζνο 30 εθ., εθζθαθή,  επίρσζε κε θαηάιιεια πιηθά Δ4 ιαηνκείνπ, δηάζηξσζε θαη  ζπκπχθλσζε δχν 
ζηξψζεσλ πάρνπο 0,10 κ. ε θάζε κία απφ πιηθφ ηεο ΠΣΠ 0-155 θαη ζηε ζπλέρεηα δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ηεο ΠΣΠ 
265 ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 εθ. κε επίηεπμε θιίζεσλ 2

0
/00 φισλ ησλ ζηξψζεσλ γηα ηελ απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ πξνο ηηο δχν κεγαιχηεξεο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ. 
2. Καηαζθεπή ρακεινχ ηνηρίνπ ζηηο δχν κηθξφηεξεο πιεπξέο, θαηαζθεπή θαλαιηνχ απνξξνήο φκβξησλ ζηηο κεγάιεο πιεπξέο ηνπ 

γεπέδνπ 

3. Καηαζθεπή πεξίθξαμεο χςνπο 4κ., φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 

4. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα, απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 

επηθάλεηα. θαη δχν ηεξκάησλ 

 

Παρακάτω περιγράυονται αναλστικότερα όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την άρτια κατασκεσή τοσ έργοσ: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΤ 

Σν γήπεδν έρεη θαζαξέο δηαζηάζεηο αγσληζηηθνχ ρψξνπ εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα  25,00Υ15,00κ. ηηο δχν κηθξφηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη νη εζηίεο ηνπ γεπέδνπ. Πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ ισξίδεο πιάηνπο 2,00κ., 1,50κ. θαη 2,50κ. φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην θαη θαηά ζπλέπεηα ην γήπεδν ζα έρεη 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο κήθνπο 29,00 κ. θαη πιάηνπο 19,00 κ.  

Ο φινο ρψξνο πεξηκεηξηθά νξηνζεηείηαη κε ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, χςνπο 4,00 κ. κε ηηο απαξαίηεηεο εηζφδνπο αζιεηψλ θαη 

πξνπνλεηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Έρεη δηπιή θιίζε έηζη ψζηε ηα φκβξηα λα θαηαιήγνπλ ζηα δχν θαλάιηα απνξξνήο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πιεπξψλ, ζε επαθή κε ηελ πεξίθξαμε. Η ζηάζκε ησλ θαλαιηψλ βξίζθεηαη 5 εθ. 

ρακειφηεξα ηεο ζηάζκεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηηο δχν εζηίεο ηνπ γεπέδνπ, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο κηθξέο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ (βι. 

ζρέδηα). 

 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΦΑΛΣΙΚΑ, ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εθζθαθψλ ζε βάζνο 30 εθ., ζα γίλεη ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο θαη θαηαζθεπή ησλ επηρψζεσλ κε 
θαηάιιειν πιηθφ ιαηνκείνπ Δ4, ζα δηαζηξσζεί πιηθφ ππφβαζεο θαη βάζεο ηεο ΠΣΠ 0-155 ζε δχν ζηξψζεηο, ζπλνιηθνχ πάρνπο 20 εθ. 
ζπκππθλσκέλσλ ακθφηεξσλ ησλ ζηξψζεσλ άλσ ηνπ 95% θαηά PROCTOR. Θα δηακνξθσζεί κε θιίζε 2

0
/00 γηα ηελ απνξξνή ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ 
ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, ζα δηαζηξσζεί αζθαιηηθφο ηάπεηαο ηεο ΠΣΠ 265 ζε κηα ζηξψζε πάρνπο 5 εθ.. 

Πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ζα δηαζηξσζεί ηερλεηφο ριννηάπεηαο ρσξίο ειαζηηθφ ππφζηξσκα κε 
ειάρηζην χςνο πέινπο 60mm, ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε FIFA (δνθηκέο 
αλαγλψξηζεο – αλζεθηηθφηεηαο – αληνρήο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιειεπίδξαζε κπάιαο – ηάπεηα).  

Ο πξνζθεξφκελνο ζπλζεηηθφο ζα έρεη χςνο λήκαηνο 60mm θαη ζα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Θα είλαη πδαηνπεξαηφο κε ζπληειεζηή 
πδαηνπεξαηφηεηαο 20-25 lt/min,  θαηαζθεπαζκέλνο απφ ίλεο πνιπαηζπιελίνπ κε  ηνπιάρηζηνλ 15000 Dtex PE λήκα, ζπγθνιιεκέλν 
πάλσ ζε βάζε απφ χθαζκα πνιππξνππιελίνπ κε είδνο επηρξίζκαηνο ιαηέμ ζε ζηπξέλην βνπηαδέλην. Αξηζκφο θφκβσλ 16.400 ίλεο/m2 
(κε απφθιηζε 10% σο πξνο ην ειάρηζην θαη απεξηφξηζηνο σο πξνο ην κέγηζην). Η ηξίρα ηνπ λήκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε 
λα ζπάεη εγθάξζηα ζε 3 ζεκεία, έηζη ψζηε λα αλαζεθψλεηαη εχθνια θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε αγσληζηηθή απφδνζε ηνπ γεπέδνπ.  

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πιήξσζε ηνπ πέινπο κε ραιαδηαθή άκκν (95%). Η άκκνο ζα είλαη ππξηηηθνχ ηχπνπ (πνηακνχ), πιπκέλε θαη 
ζηεγλή θαη ζε ζπκθσλία κε ηα επίζεκα ηειηθά ζηάληαξ ηειηθνχ πάρνπο 25mm νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ 
αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη γηα χςνο ζπλζεηηθήο ίλαο 60mm. Η θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε ηεο άκκνπ ζα είλαη 0,5-1,5mm πεξαζκέλε απφ 
αλάινγε θξηζάξα θαη πεξηεθηηθφηεηα βάξνπο 18-20kg/m2.  
Οη θφθθνη απφ θανπηζνχθ ζα απνηεινχλ ηελ ηειηθή ζπκπιήξσζε ζην ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ κε ηνλ θπζηθφ 
θαη ζα πξέπεη φζν ην δπλαηφλ πην ζηξφγγπινη θαη πάρνπο 25-30mm νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ 
ρψξνπ θαη γηα χςνο ζπλζεηηθήο ίλαο 60mm. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζθαηξηδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ 0,5-1,8mm θαη πεξηεθηηθφηεηα βάξνπο 18-
19kg/m2.  
Η εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε  ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζε απφρξσζε θηηξίλεο ή ιεπθήο θαη ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην 
πιηθφ ηνπ πέινπο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα, κε ράξαμε ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχ ηνπ αζιήκαηνο. 
 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Η πεξίθξαμε ηνπνζεηείηαη επί θαηαζθεπήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ ζηηο κεγάιεο πιεπξέο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θαλάιη 
απνξξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  



ΕΡΓΟ: ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

Έρεη χςνο 4,00 κ θαη απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθνπο γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο (νξζνζηάηεο) Φ2΄΄ βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε 
εηηθέηα). Δπίζεο ζην άλσ ηκήκα θέξεη νξηδφληην γαιβαληζκέλν  ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ βαξέσο ηχπνπ. Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
κε ηηο απαξαίηεηεο γσλίεο, ηαπ θαη κνχθεο ζχλδεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδην ηεο πεξίθξαμεο. ηηο ηέζζεξηο γσλίεο 
ηεο πεξίθξαμεο ηνπνζεηνχληαη γσληαθνί νξζνζηάηεο κε ακθίπιεπξα ζηεξίγκαηα πνπ έρνπλ θιίζε 45

0 
θαη ηνπνζεηνχληαη ζην κέζν ηνπ 

χςνπο ηεο πεξίθξαμεο θαη πξνο ηα θάησ. (Οη νξζνζηάηεο θαη ηα ζηεξίγκαηα είλαη επίζεο απφ γαιβαληζκέλν  ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ 
βαξέσο ηχπνπ.) 
Σν χςνο ηεο πεξίθξαμεο (4,00 κ) ρσξίδεηαη νξηδφληηα ζηα ηέζζεξα κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζηεξέσζεο πάρνπο 3 ρηι. πνπ ζπλδέεη ηνπο 
θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο. Σν ζχξκα ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε θαη ζηε θνξπθή ηεο πεξίθξαμεο ζε χςνο 1,0,  2,0 , 3,0 θαη 4,0 κέηξα απφ 
ηε βάζε. Η πεξίθξαμε ζπκπιεξψλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα κε νπέο 5 Υ 5 εθ. θαη πάρνπο 3 ρηι., κνλνθφκκαην ζε φιν ην 
χςνο ησλ 4 κέηξσλ. Σν πιέγκα ηνπνζεηείηαη επί ησλ νξζνζηαηψλ θαη ηνπ νξηδνληίνπ άλσ ζηδεξνζσιήλα. Όιεο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε. 
Σέινο ζηε κηθξή πιεπξά (βι. ζρέδην πεξίθξαμεο) ηνπνζεηείηαη ε ζχξα εηζφδνπ αζινχκελσλ πιάηνπο 1,00 κ. θαη χςνπο 2,20 κ. θαη ζε 
άλνηγκα ησλ κεγάισλ πιεπξψλ πνπ ζα επηιεγεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη δίθπιιε είζνδνο γηα ηελ πξφζβαζε 
κεραλεκάησλ εληφο ηνπ γεπέδνπ πιάηνπο 3,5 κ. θαη χςνπο 4,00 κ..   
 
 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΔΑΣΩΝ 

Σα θαλάιηα απνξξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηά κήθνο ησλ δχν κεγάισλ πιεπξψλ 
ηνπ γεπέδνπ, ζε επαθή κε ηε βάζε ηεο πεξίθξαμεο θαη απνηεινχλ εληαία θαηαζθεπή κε απηή. Έρνπλ πιάηνο 20 εθ. θαη θπκαηλφκελν 
βάζνο πνπ αξρίδεη απφ 15 εθ. (min) κέρξη 35 εθ. (max), έηζη ψζηε λα δηακνξθψλεηαη ε απαξαίηεηε θιίζε (βι. ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ). Σν 
πιάηνο ησλ πιεπξηθψλ ηνηρίσλ ησλ θαλαιηψλ ζα είλαη 20 εθ. θαη ην πάρνο ηεο βάζεο ηνπο 15 εθ. Σν πιάηνο ησλ ηνηρίσλ πεξίθξαμεο 
ησλ δχν κηθξφηεξσλ πιεπξψλ ζα είλαη 20 εθ. θαη ην χςνο ηνπο 40 εθ. Ο νπιηζκφο ησλ ηνηρίσλ ηεο πεξίθξαμεο θαη ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη 
δηπιφ πιέγκα Σ131. 

Σα θαλάιηα θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθή ζράξα, πνπ εδξάδεηαη ζε εληφο θαηαιιήισλ εζνρψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπνζεηνχκελε 
ζηδεξνγσληά εδξάζεσο 30/30 ρηι. Η ζράξα απνηειείηαη απφ πεξηκεηξηθέο ιάκεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο  δηαζηάζεσλ 25Υ3 ρηι. πνπ 
ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο δηάθελα ησλ 30 ρηι. 

Σα επηθαλεηαθά χδαηα κεηά ηε ζπιινγή ηνπο ζηα θαλάιηα απνξξνήο, νδεγνχληαη κε ζσιήλεο PVC-U ζεηξάο 41 θαη δηακέηξνπ 125 mm, 
πξνο ηνλ πεξηβάιινληα αθάιππην ρψξν ηνπ γεπέδνπ. 
 

 
 

 

 

Σα πξντφληα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο απαξαίηεηεο επηρψζεηο (ζσιελψζεσλ θιπ) θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα, κε επηκέιεηα θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ε απαξαίηεηε νηθνδνκηθή άδεηα. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 66.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ είλαη απφ ην Δ.Α.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2012-2018. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4712/2021 θαη ηηο ππνδείμεηο 
ηεο επηβιέπνπζαο ηερληθήο ππεξεζίαο.  
                                                                                           
 
         
 
 
 
 

12/10/2021 
Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 
 

ΚΑΡΙΝΕ ΠΟΤΣΑΥΙΔΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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