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1. Εισαγωγή 

Η μελέτη  αφορά τον  εκσυγχρονισμό των Αθλητικών εγκαταστάσεων  της Τ.Κ 

Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.  Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

1) ανακατασκευή έξι υφιστάμενων γηπέδων τένις 

2) εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα στο κυρίως γήπεδο ποδοσφαίρου 

3) εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και την κατασκευή της υποδομής 

αποστράγγισης στο βοηθητικό  γήπεδο ποδοσφαίρου 

4) εγκατάσταση ταρτάν και αποκατάσταση των υπόλοιπων επιφανειών στο 

στάδιο του οικισμού  

5) κατασκευή  ενός νέου γηπέδου βόλευ 

6) κατασκευή ενός νέου γηπέδου beach βόλευ  

 

2 Χωροθέτηση 

Οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του οικισμού είναι υπαίθριες και 

χωροθετούνται σε συνεχόμενα κοινόχρηστα πολύγωνα του οικισμού. Οι  επι μέρους 

περιβάλλοντες χώροι των εγκαταστάσεων είναι αναπλασμένοι ως χώροι πρασίνου 

συνδέοντας έτσι λειτουργικά, σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων σε μία ενιαία 

ζώνη. 

 

3. Προτεινόμενες επεμβάσεις   

3.1 Γήπεδα τένις 

Ο οικισμός διαθέτει έξι γήπεδα  τένις. Τα γήπεδα παρουσιάζουν σοβαρές αστοχίες 

στην επιφάνεια τους που εκδηλώνονται με ρωγμές  και έντονες διογκώσεις και 

οφείλονται στην πολύ ανεπαρκή αποστράγγιση της υποδομής τους. Τα περιμετρικά 

στερεά εγκιβωτισμού και η περίφραξη των γηπέδων που στερεώνεται σε αυτά, 

βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Θα ανακατασκευαστούν τα γήπεδα με καθαίρεση των υφιστάμενων στρώσεων και 

απομάκρυνση όλων των υλικών ανάμεσα από τα στερεά εγκιβωτισμού.  

Από κάτω προς τα πάνω θα κατασκευαστούν οι παρακάτω στρώσεις που θα 

αποτελούν την υποδομή του γηπέδου: 

 Δύο στρώσεις βάσεις της ΠΤΠ Ο155 πάχους 10 εκ η κάθε μία 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ  

Επί της ασφαλτικής επιφάνειας θα διαστρωθεί η τελική στρώση τάπητα πάχους 1,6-

2,0 χιλ  που θα αποτελεί την τελική επιφάνεια του γηπέδου. 

Η διάστρωση των παραπάνω στρώσεων θα γίνει σε ύψος 0,15 μ πάνω από το 

περιβάλλον έδαφος ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση της υποδομής του 

γηπέδου μέσω σωλήνων διατομής 2’’ τοποθετημένων ανά αποστάσεις 2,5 μ 



περιμετρικά του στερεού εγκιβωτισμού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 

αποστράγγιση της υποδομής και κατά συνέπεια είναι αδύνατη η οποιαδήποτε 

μελλοντική επανεμφάνιση της αστοχίας. 

Οι υφιστάμενες περιφράξεις των γηπέδων παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση 

και θα διατηρηθούν. Για να είναι δυνατή η υπερύψωση της τελικής επιφάνειας των 

γηπέδων κατά 0,15 μ, θα συμπληρωθούν τα υφιστάμενα περιμετρικά στερεά 

εγκιβωτισμού με νέα σκυροδέτηση, με την υφιστάμενη περίφραξη  να ενσωματώνεται 

σε αυτή.  

 

3.2 Γήπεδo ποδοσφαίρου 

Ο υφιστάμενος χλοοτάπητας του γηπέδου είναι κατεστραμμένος και θα 

αντικατασταθεί με νέο έτοιμο χλοοτάπητα, ο οποίος θα εγκατασταθεί αφού 

προηγουμένως αφαιρεθεί η επιφανειακή στρώση του γηπέδου σε βάθος 20 εκ.. 

Επίσης, θα αφαιρεθεί η επιφανειακή στρώση της φυτεμένης γης σε βάθος 30 εκ.. Οι 

επί μέρους εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 

  

3.3 Βοηθητικό γήπεδo ποδοσφαίρου 

Θα κατασκευαστεί νεό γήπεδο διαστάσεων 92.80x39.60 μ.  Από κάτω προς τα πάνω 

θα κατασκευαστούν οι παρακάτω στρώσεις που θα αποτελούν την υποδομή του 

γηπέδου: 

 Στρώση  άμμου πάχους 10 εκ 

 Στρώση σκύρων της ΠΤΠ Ο180 πάχους 50 εκ 

 Στρώση σκύρων 0,7-2,5 εκ πάχους 5 εκ 

 Στρώση γαρμπιλιού 0,4 έως 1,0 πάχους 3 εκ 

 Στρώση εδαφικού υποστρώματος του χλοοτάπητα πάχους 30 εκ 

Ό διαχωρισμός των στρώσεων από το γειτονικό εδαφικό υλικό θα επιτευχθεί με 

γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. Μετά την κατασκευή των παραπάνω στρώσεων θα 

γίνει η εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Το  δίκτυο αποστράγγισης, αποτελείται από στραγγιστήριους  σωλήνες εξωτερικής 

διαμέτρου D200 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, 

κατηγορίας αντοχής SN4. Οι σωλήνες διατάσσονται κάθετοι στην νότια μεγάλη 

πλευρά του γηπέδου ανά απόσταση 5,0 μ   και  εκτονώνουν  τα στραγγίσματα στο 

δίκτυο ομβρίων του οικισμού. 

Το γήπεδο θα διαθέτη αρδευτικό δίκτυο που θα τοποθετηθεί εντός της ανώτερης 

στρώσης φυτικού εδάφους. Θα διαθέτει αναδυόμενους περιστροφικούς εκτοξευτές  

που  θα τροφοδοτούνται από αγωγό  πιέσεως πολυαιθυλενίου  εξωτερικής διαμέτρου 



40 mm. Οι εκτοξευτές διατάσσονται ανά 16,50 μ  κατά μήκος των παραπάνω 

αγωγών και οι αγωγοί   διατάσσονται κάθετα προς τις μεγάλες πλευρές του γηπέδου 

ανά αποστάσεις 16,81μ. Οι περιμετρικοί εκτοξευτές (18 τεμάχια) θα διαγράφουν τόξο 

και όχι πλήρη κύκλο ώστε να καλύπτουν μόνο την επιφάνεια του γηπέδου. Οι 

παραπάνω αγωγοί με την σειρά τους τροφοδοτούνται από περιμετρικό αγωγό  

πολυαιθυλενίου  διατομής  90 mm.  

Η άρδευση του γηπέδου επιτυγχάνεται μέσω διαδοχικής ενεργοποίησης των 

γραμμών  που θα γίνεται αυτόματα μέσω  ηλεκτροβανών (12 τεμάχια) που 

τοποθετούνται στα άκρα των σωλήνων διανομής.  Η πίεση του δικτύου θα  είναι 7 

bar. 

 

3.4 Στάδιο 

Στο στάδιο κατασκευάστηκε η υποδομή του γηπέδου αλλά ποτέ δεν τοποθετήθηκε η 

τελική ελαστική στρώση του ταρτάν. Επειδή η τελική υφιστάμενη ασφαλτική 

επιφάνεια έχει υποστεί σημαντικές παραμορφώσεις λόγω της πολύχρονης έκθεσης 

στις καιρικές συνθήκες, είναι αδύνατη η εφαρμογή ελαστικού τάπητα σε αυτή και 

κατά συνέπεια απαιτείται η ανακατασκευή της. Στο προτεινόμενο έργο προ βλέπεται 

η απόξεση της σε βάθος 4 εκ και η διάστρωση των παρακάτω στρώσεων: 

 Ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της  ΠΤΠ Α265 

 Συνθετικός τάπητας στίβου πάχους 13 mm 

Πέρα από την κατασκευή του ελαστικού τάπητα θα συμπληρωθεί και θα 

αποκατασταθεί το υφιστάμενο αποστραγγιστικό καναλέτο με χυτοσιδηρές 

επιφανειακές εσχάρες από χυτοσίδηρο. Επίσης θα διαστρωθεί με πλάκες 

πεζοδρομίου η ήδη διαμορφωμένη με κράσπεδα και σκυρόδεμα επιφάνεια πλάτους 

3,20 μ που καταλαμβάνει όλο το μήκος της μεγάλης πλευράς του σταδίου 

εκατέρωθεν της εισόδου. Η επιφάνεια αυτή θα χρησιμοποιείται για την φιλοξενία των 

θεατών και επισκεπτών του σταδίου. 

 

3.5 Νέο γήπεδα βόλευ 

3.5.1 Νέο γήπεδο βόλευ 

Θα κατασκευαστεί νέο γήπεδο βόλευ στην ακάλυπτη έκταση του πολυγώνου του 

βοηθητικού γηπέδου και στο βορειοδυτικό άκρο του. 

Από κάτω προς τα πάνω θα κατασκευαστούν οι παρακάτω στρώσεις που θα 

αποτελούν την υποδομή του γηπέδου: 

 Δύο στρώσεις βάσεις της ΠΤΠ Ο155 πάχους 10 εκ η κάθε μία 

 Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ  



Επί της ασφαλτικής επιφάνειας θα διαστρωθεί η τελική στρώση τάπητα πάχους 1,6-

2,0 χιλ  που θα αποτελεί την τελική επιφάνεια του γηπέδου. 

 Οι στρώσεις του γηπέδου θα εξασφαλιστούν περιμετρικά με την κατασκευή στερεού 

εγκιβωτισμού από επιτόπου οπλισμένου σκυρόδεμα διαστάσεων 0,25Χ0,35 μ επί 

του οποίου θα στερεωθεί η περιμετρική περίφραξη.  

 

3.5.2 Νέο γήπεδο beach βόλευ 

Θα κατασκευαστεί νέο γήπεδο beach βόλευ στην ακάλυπτη έκταση του πολυγώνου 

του βοηθητικού γηπέδου και στο βορειοανατολικό άκρο του. 

Θα διαστρωθεί στρώση άμμου πάχους 40 εκ η οποία θα διαχωριστεί από το 

γειτονικό εδαφικό υλικό με την παρεμβολή γεωυφάσματος διαχωρισμού. 

Η στρώση της άμμου θα εξασφαλιστεί περιμετρικά με την κατασκευή στερεού 

εγκιβωτισμού από επιτόπου οπλισμένου σκυρόδεμα διαστάσεων 0,25Χ0,35 μ επί 

του οποίου θα στερεωθεί η περιμετρική περίφραξη.  

 

3.5.3 Περιφράξεις 

Περιμετρικά των γηπέδων βόλευ και beach βόλευ θα κατασκευαστούν νέες 

περιφράξεις ύψους 4,0 μ από συρματόπλεγμα στερεωμένο σε ορθοστάτες από 

γαλβανισμένους σψλήνες διατομής 2’’ οι οποίοι τοποθετούνται ανά αποστάσεις 2,50 

μ. Οι ορθοστάτες πακτώνονται επί του περιμετρικού στερεού εγκιβωτισμού και οι  

γωνίες της περίφραξης θα ενισχυθούν με πρόσθετα πλαίσια από σιδηροσωλήνες 2’’ 

ύψους δύο μέτρων που  τοποθετούνται με κλίση 45ο και σε απόσταση 0,60 μ από 

τον γωνιακό ορθοστάτη. 

Οι πόρτες εισόδου ( 5 τεμάχια) στον χώρο των γηπέδων θα έχουν διαστάσεις 

1,0Χ2,20 και θα κατασκευαστούν από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45Χ45 

χιλ.στερεούμενο σε πλαίσιο από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους διατομής 2", 

αποτελούμενο από δύο κατακόρυφα σκέλη και τρία οριζόντια . 

 

Νίκαια,13/05/2021 
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