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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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   ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ                 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 145.000,00 €             
              (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

 

                                                                                  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε. 
 

                                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2015ΕΠ08500005 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το έργο αφορά κυρίως στην αμφίπλευρη επέκταση κατά το μήκος του γηπέδου παράλληλα 
δηλαδή με τον εγκάρσιο άξονά του Α-Α, ούτως ώστε να αποκτήσει τις διαστάσεις που 
αναγράφονται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα Α01 της Υπηρεσίας (με μπλε χρώμα) 
καθώς και τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των περιμετρικών γραμμών του 
αγωνιστικού του χώρου και της περιμετρικής του περίφραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές και το εν λόγω Τοπογραφικό Διάγραμμα Α01. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Οι αύξοντες αριθμοί κάθε εργασίας σε αυτήν την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών αντιστοιχούν με 
εκείνες που σημειώνονται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα Α01 υπό κλίμακα 1:200 : 
 
1. Καθαίρεση μετά προσοχής όλης της περιμετρικής περίφραξης του αγωνιστικού χώρου, και 
επανατοποθέτηση νέας όπου απαιτείται, σύμφωνα με την Λεπτομέρεια 01 του συνημμένου 
Τοπογραφικού Διαγράμματος Α01. 
2. Αποξήλωση μετά προσοχής λωρίδων του τεχνητού χλοοτάπητα στην νοτιοανατολική και 
λιγότερο στην βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου για να μην καταστραφεί από την είσοδο των 
μηχανημάτων εκσκαφής και σκυροδέτησης, και επανατοποθέτηση, ή τοποθέτηση νέου αν έχει 
καταστραφεί ο αρχικός, με όλα τα υλικά που απαιτούνται ούτως ώστε να είναι πλήρως 
λειτουργικά ασφαλής και ενιαίος. Σημειωτέον ότι, λόγω της μετατόπισης του νοτιοανατολικού 
τοιχίου είναι απαραίτητο να γίνει περιστροφή του κατά μήκος άξονα του γηπέδου Β-Β σε σχέση 
με την υπάρχουσα θέση του και κατά συνέπεια αλλαγή όλων των υφιστάμενων 
γραμμογραφήσεων, ούτως ώστε να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας 
από τα όρια του γηπέδου. Οι υποδείξεις κατά τη χάραξη αλλά και η τελική έγκριση όλων των 
νέων γραμμογραφήσεων θα γίνει επί τόπου από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Αργολίδας (ΕΠΣΑ) με μέριμνα της Δ/σης της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου. 
3. Τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα – συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων με διαγράμμιση – 
στις επεκτάσεις αλλά και όπου απαιτηθεί λόγω πιθανής καταστροφής τμημάτων του υπάρχοντος 
και της περιστροφής του άξονα Β-Β του γηπέδου. Σημειωτέον ότι ο νέος άξονας Β-Β θα είναι 
παράλληλος με τις νέες κερκίδες του γηπέδου. 
4. Καθαίρεση του βορειοδυτικού τοιχίου από σκυρόδεμα καθώς και του νοτιοανατολικού τοιχίου 
εκ λιθοδομής και απομάκρυνση όλων των μπαζών τους εκτός του χώρου του γηπέδου. 
5. Εκσκαφές στην νοτιοανατολική πλευρά για την επέκταση του γηπέδου κατά 3.50 έως 4.00 
μέτρα σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα Α01 και κατασκευή νέου τοιχίου 
αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση των κενών με προϊόντα εκσκαφών. Οι 
τελικές διαστάσεις του (πάχος, ύψος και διατομή) καθώς και ο απαιτούμενος οπλισμός αυτού 
του τοιχίου θα προσδιοριστούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική ευθύνη του. 
6. Κατασκευή τοιχίου εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα σε νέα θέση και πλήρωση με προϊόντα 
εκσκαφών για την επέκταση του γηπέδου στη βορειοδυτική πλευρά σε θέση και έκταση που θα 
υποδειχθούν επί τόπου από την Επίβλεψη του έργου. Οι τελικές διαστάσεις του (πάχος, ύψος 
και διατομή) καθώς και ο απαιτούμενος οπλισμός του τοιχίου θα προσδιοριστούν από τον 
Ανάδοχο με αποκλειστική ευθύνη του. 
7. Καθαίρεση δυο πάγκων από σκυρόδεμα και ανακατασκευή τους σε νέα θέση, ύστερα από 
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σχετική υπόδειξη της Δ/σης της τοπικής ομάδας, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας ή 
κατασκευή δύο, ομοίων σε μέγεθος με τους υφιστάμενους, ξύλινων κινητών πάγκων. 
8. Πλήρωση με 3Α των νέων τμημάτων του γηπέδου αλλά και όπου αλλού θα απαιτηθεί όπως 
π.χ. σε υπάρχοντα τμήματα του που θα καταστραφούν. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών θα απαιτηθεί μέγιστη επιμέλεια στη διάστρωση, στο κυλίνδρισμα και στη διαβροχή 
τους για την δημιουργία επίπεδης επιφάνειας και τη διατήρηση των υφιστάμενων ήδη κλίσεων 
(ρύσεων) για την άμεση απορροή των υδάτων. 
9. Κατασκευή φρεατίων σε νέες θέσεις, διότι τα υπάρχοντα θα καλυφθούν από την επέκταση του 
γηπέδου. Ο ασφαλής και απαραίτητος αριθμός τους θα υπολογισθεί και θα κατασκευαστούν με 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
10. Τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη του έργου και είναι δύσκολο να 
προβλεφθούν και να προσμετρηθούν, ή εργασίες που θα θεωρηθούν αναγκαίες από άλλες 
αρμόδιες Υπηρεσίες, θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων, αλλά και των 
απολογιστικών εργασιών. 
Το έργο διέπεται από τα σχετικά Διατάγματα για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων 
(Ν.4412/16). 
Ο Δήμος Ύδρας οφείλει προ της δημοπράτησης αυτού του έργου να έχει εξασφαλίσει όσες 
εγκρίσεις και άδειες εκτέλεσης απαιτούνται να ληφθούν από τις αρμόδιες κατά τον Νόμο 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων. 
 
                                                                                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21/12/2016 
                                                                                                             Ο Συντάξας 
 
 
 
                                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 
                                                                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 
 
Συνημμένο: Ένα (1) Τοπογραφικό Διάγραμμα Α01.__ 




