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Αρ. Πρωτ. : 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 
 
 Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Ζωγράφου και περιλαμβάνει την ανακατασκευή των υπαιθρίων γηπέδων στο 

αθλητικό κέντρο Σωτήρης Πέτρουλας. 

 

Αναλυτικά το έργο θα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:  

 

1. Ανακατασκευή των γηπέδων τένις στη νότια πλευρά του συγκροτήματος που 

παρουσιάζουν καθιζήσεις. Συγκεκριμένα η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση που 

επιλέχθηκε περιλαμβάνει την εκσκαφή του χώρου σε βάθος περίπου 0.80 μ. και 

συνέχεια την συμπλήρωσή του με συμπυκνωμένο (ανά  στρώσεις 10 εκ.)  

διαβαθμισμένο  κοκκομετρικό υλικό. Κατόπιν θα κατασκευαστεί δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. Πάνω σε αυτό θα εφαρμοστεί ειδικό για 

σκυρόδεμα ακρυλικό ελαστικό δάπεδο πάχους 2 μμ. 

2. Ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ και όλων των υπολοίπων γηπέδων με 

εφαρμογή ακρυλικού  ελαστικού  δαπέδου πάχους 2 μμ. 

3.  Σε όλα τα γήπεδα θα γίνει γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις 

διεθνείς προδιαγραφές των αγωνισμάτων από χρώματα συμβατά με τον συνθετικό 

τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία πάχους 50 χλστ. χρώματος 

λευκού ή έγχρωμου. 

4. Αντικατάσταση φθαρμένων ταμπλώ μπασκεττών. 

5. Βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων (στα γήπεδα της νότιας πλευράς του 

συγκροτήματος) και αντικατάσταση φθαρμένων σιδηρών σχαρών. 

6. Αντικατάσταση φθαρμένων σιδηροσωλήνων και συρματοπλέγματος της 

περίφραξης του συγκροτήματος. Επίσης θα  γίνει αντικατάσταση ορισμένων 



μεταλλικών θυρών. Τέλος θα γίνουν χρωματισμοί και μονώσεις με ειδικά  

επαλειφόμενα υλικά)  στις κερκίδες του γηπέδου καθώς και ελαιοχρωματισμοί  σε 

μεταλλικές επιφάνειες. 

 

1)  Το έργο θα κοστίσει 244.000 ευρώ και η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις Ν.4412/2016 «περί Δημοσίων συμβάσεων έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών»,τις διατάξεις όλων των σχετικών νόμων και σύμφωνα πάντα με όλες 

τις τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν. 
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