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ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  3/2022 

   

ΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΚΕΣ ΣΟΣΤΛΙΟΤ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

   Με την παροϑςα τεχνικό ϋκθεςη, περιγρϊφονται οι εργαςύεσ του ϋργου «Συντόρηςη υπαύθριων 
γηπϋδων μπϊςκετ Τςοτυλύου» ςτο Τςοτϑλι του Δόμου ΒοϏου. Η μελϋτη ςυντϊςςεται μετϊ το απϐ 14-1-
2022 ϋγγραφο του Γραφεύου Προγραμματιςμοϑ του Δόμου Βούου και ςϑμφωνα με τα ϐςα 
αναφϋρονται ςε αυτϐ. 

1 Θέςη του έργου 

Προαϑλιοσ χώροσ Γυμναςύου Τςοτυλύου. 
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2 Σκοπόσ του έργου 

   Στον προαϑλιο χώρο του Γυμναςύου Τςοτυλύου υπϊρχουν δϑο γόπεδα μπϊςκετ, ςε επαφό μεταξϑ τουσ,  
ςυνολικών διαςτϊςεων και των δϑο γηπϋδων 32μ. μόκουσ και 29,7μ. πλϊτουσ. Τα γόπεδα 
καταςκευϊςθηκαν κατϊ τη δεκαετύα του 1990 και απϐ τϐτε ϋχουν γύνει κϊποιεσ εργαςύεσ ςυντόρηςόσ τουσ. 
Η κατϊςταςό τουσ ϐμωσ ςόμερα εύναι πολϑ κακό, καθώσ και πϊλι ϋχουν προκληθεύ πολλϋσ ζημιϋσ. Σκοπϐσ 
του ϋργου εύναι η βελτύωςη των γηπϋδων και η μετατροπό του ενϐσ εκ των δϑο ςε γόπεδο βϐλεώ, με νϋα 
αςφαλτϐςτρωςη και νϋο ελαςτικϐ αθλητικϐ δαπϋδο και με αντικατϊςταςη των υφιςτϊμενων μπαςκετών 
καλαθοςφαύριςησ με νϋεσ πιο αςφαλεύσ και τϋλοσ με προμόθεια ςετ ορθοςτατών βϐλεώ.  
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Έτςι με την υλοπούηςη των εργαςιών ςυντόρηςησ θα υπϊρχουν δϑο νϋα και αςφαλό υπαύθρια γόπεδα 
μπϊςκετ και βϐλεώ. 

3 Συνοπτική περιγραφή των εργαςιών 

   Οι εργαςύεσ που θα πραγματοποιηθοϑν εύναι αρχικϊ η αποξόλωςη των υφιςτϊμενων μπαςκετών και ςτη 
ςυνϋχεια η αποξόλωςη τησ υφιςτϊμενησ αςφαλτικόσ ςτρώςησ του δαπϋδου του γηπϋδου και του 
υφιςτϊμενου ελαςτικοϑ δαπϋδου. Στη ςυνϋχεια θα γύνει νϋα αςφαλτϐςτρωςη με μύα ςτρώςη κυκλοφορύασ.  
Έπειτα θα καταςκευαςθεύ το νϋο ελαςτικϐ αθλητικϐ δϊπεδο και θα γύνει η διαγρϊμμιςη των γηπϋδων. 
Τϋλοσ θα τοποθετηθοϑν δϑο νϋεσ μπαςκϋτεσ με τα προςτατευτικϊ ςτρώματα και το ςετ των ορθοςτατών 
του βϐλεώ.  

   Οι εργαςύεσ θα πρϋπει να εύναι επιμελημϋνεσ, χωρύσ επιφανειακϋσ ανωμαλύεσ και να δοθεύ ιδιαύτερη 
προςοχό για την καταςκευό επύπεδησ επιφϊνειασ κατϊ την ϋννοια του μόκουσ του γηπϋδου, Κατϊλληλεσ 
κλύςεισ θα δοθοϑν κατϊ το πλϊτοσ του γηπϋδου, ώςτε να απορρϋουν τα ϐμβρια. 

   Οι ςυνολικϋσ διαςτϊςεισ τησ αςφαλτϐςτρωςησ και του ελαςτικοϑ τϊπητα θα εύναι 32μ. μόκοσ και 29,7μ. 
πλϊτοσ. Κατϊ την ϋννοια του μόκουσ, η διϊςταςη του γηπϋδου μπϊςκετ θα εύναι ϐπωσ προβλϋπεται αυτό 
των 18μ. με κεντρικό τοποθϋτηςη ςτο ςυνολικϐ μόκοσ του χώρου.  Κατϊ την ϋννοια του πλϊτουσ, η 
διϊςταςη του γηπϋδου μπϊςκετ θα εύναι 15μ και του γηπϋδου βϐλεώ θα εύναι 9,0μ., διατηρώντασ την 
ανϊλογη απϐςταςη μεταξϑ των δϑο γηπϋδων. Οι διαγραμμύςεισ των γηπϋδων θα γύνουν ςϑμφωνα με τα 
παραπϊνω και ςϑμφωνα με τα ςχϋδια που ςυνοδεϑουν τη μελϋτη. Ο ελαςτικϐσ τϊπητασ θα εύναι απϐ μύγμα 
ακρυλικών ελαςτοςυνθετικών υλικών, ιδανικϐ για εντατικό χρόςη εξωτερικών γηπϋδων. Αφοϑ προηγηθεύ 
η προ-επϊλειψη με ειδικϐ εξιςωτικϐ, αςφαλτικϐ ό ακρυλικϐ γαλϊκτωμα θα ακολουθόςει η τοποθϋτηςη του 
ελαςτικοϑ τϊπητα με την επύςτρωςη αλλεπϊλληλων διαςταυροϑμενων ςτρώςεων μϋχρι να επιτευχθεύ 
ςυνολικϐ πϊχοσ 3mm. Η εργαςύα θα ολοκληρωθεύ με την δημιουργύα των διαγραμμύςεων των δϑο γηπϋδων 
με βαφό ϐπωσ προβλϋπεται.  

   Τα προώϐντα των αποξηλώςεων θα μεταφερθοϑν για ανακϑκλωςη, πλην των μπαςκετών οι οπούεσ θα 
τοποθετηθοϑν παραπλεϑρωσ για να μεταφερθοϑν ςε αποθόκη του Δόμου.  

   Η προμόθεια - εγκατϊςταςη των δϑο νϋων μπαςκετών καλαθοςφαύριςησ Ολυμπιακοϑ τϑπου, καθώσ και 
η εγκατϊςταςη των δϑο ορθοςτατών βϐλεώ και φιλϋ, θα γύνει ςϑμφωνα με τα ςχϋδια που ςυνοδεϑουν τη 
μελϋτη. Θα γύνει με προςοχό ώςτε να μην υπϊρχουν αποκλύςεισ ωσ προσ το ϑψοσ των ςτεφανιών ϐπωσ 
αυτϐ προβλϋπεται απϐ τα ςχϋδια, τισ αποςτϊςεισ, τισ κλύςεισ και οπωςδόποτε ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να 
δοθεύ για τη ςταθερϐτητα και την αςφϊλειϊ τουσ. Θα ακολουθόςουν ϐλεσ οι απαραύτητεσ δοκιμϋσ απϐ 
επύςημο φορϋα πιςτοπούηςησ, πριν απϐ την παραλαβό τουσ και την πιςτοπούηςό τουσ. Η θεμελύωςη των 
μπαςκετών θα γύνει ςϑμφωνα με τα ςχϋδια που ςυνοδεϑουν τη μελϋτη.  

Οι μπαςκϋτεσ ςτο ςϑνολϐ τουσ, δηλαδό καθ’ ϐλα τα μϋρη του εξοπλιςμοϑ τουσ, θα πρϋπει να εύναι 
πιςτοποιημϋνεσ ςϑμφωνα με το πρϐτυπο ΕΝ 1270 και η τοποθϋτηςη θα πρϋπει να γύνει απϐ εξειδικευμϋνο 
ςυνεργεύο.  
Επιςημαίνεται ϐτι για την παραλαβό απϐ την Υπηρεςύα των τοποθετημϋνων μπαςκετών, θα πρϋπει να 
προςκομιςθεύ πιςτοποιητικϐ ορθόσ και αςφαλοϑσ τοποθϋτηςησ-εγκατϊςταςησ των μπαςκετών, απϐ 
Φορϋα Επιθεώρηςησ και Πιςτοπούηςησ που απαραιτότωσ θα πρϋπει να διαθϋτει τισ απαιτοϑμενεσ 
διαπιςτεϑςεισ απϐ το Εθνικϐ Σϑςτημα Διαπύςτευςησ (ΕΣΥΔ), να προβεύ ςτον ϋλεγχο των μπαςκετών με 
βϊςη το Ελληνικϐ Πρϐτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1270 2006-04-04 «Εξοπλιςμϐσ αθλητικών γηπϋδων – Εξοπλιςμϐσ 
καλαθοςφαύριςησ – Λειτουργικϋσ απαιτόςεισ και απαιτόςεισ αςφϊλειασ, μϋθοδοι δοκιμόσ». 
Περιλαμβϊνονται τουλϊχιςτον 
τα εξόσ: 
- Oπτικϐσ και διαςταςιολογικϐσ ϋλεγχοσ. 
- Δοκιμϋσ με φορτύα. 
Το κϐςτοσ για τον παραπϊνω ϋλεγχο περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδοσ τησ μπαςκϋτασ 

Τϋλοσ θα γύνει προμόθεια και τοποθϋτηςη δϑο νϋων προςτατευτικών ςτρωμϊτων (ιδύου χρώματοσ με τισ 
μπαςκϋτεσ) διαςτϊςεων ϑψουσ 1,85m και πλϊτουσ βϊςησ 1,10m, τριών πλευρών απϐ αφρώδεσ υλικϐ 
πϊχουσ 7,00cm εξωτερικών χώρων. Θα εύναι επενδυμϋνα με ςυνθετικϐ δϋρμα αδιϊβροχο αρύςτησ 
ποιϐτητασ, κϊθετα εγκατεςτημϋνα ςτουσ ςτϑλουσ των υφιςτϊμενων μπαςκετών ςτο γόπεδο μπϊςκετ προσ 
αποφυγό κινδϑνου ατυχόματοσ λϐγω ςϑγκρουςησ/πτώςησ.  
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