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ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 293.340,00 € 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τη μελέτη αυτή προτείνεται το έργο: Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και 

διαμόρφωση του αθλητικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Πάργας. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο 

της Πάργας γίνεται εντατική χρήση από μεγάλο αριθμό ποδοσφαιρικών ομάδων και 

ακαδημιών ποδοσφαίρου τόσο για τους αγώνες όσο και για τις προπονήσεις και λόγω μή 

ύπαρξης άλλου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας. 

Το γήπεδο είναι σήμερα διαστρωμένο με συνθετικό χλοοτάπητα και είναι 

διαστάσεων 91.00x60.50 μέτρα (αγωνιστικός χώρος). Γύρω από τον αγωνιστικό χώρο 

υπάρχει χώρος (έξω από τις γραμμές) κυμαινόμενου πλάτους που είναι επίσης 

διαστρωμένος με συνθετικό χλοοτάπητα. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο 

συνθετικός χλοοτάπητας είναι Ε= 6.550 τ.μ. Από την Βόρεια και Δυτική πλευρά του 

αγωνιστικού χώρου υπάρχει κανάλι με σχάρες για την απορροή των ομβρίων. Από τις άλλες 

δύο πλευρές, η απορροή των ομβρίων γίνεται με ανοιχτό αύλακα. Η επιφάνεια κάτω από 

τον χλοοτάπητα είναι διαστρωμένη με ασφαλτοτάπητα με υπερυψωμένο το κέντρο του 

γηπέδου με κλίσεις και προς τις τέσσερις πλευρές ώστε τα όμβρια να καταλήγουν είτε στις 
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σχάρες ομβρίων είτε στα ανοιχτά αυλάκια.  Υπάρχουν επίσης τοποθετημένες και 

πακτωμένες στο έδαφος δύο ποδοσφαιρικές εστίες. 

Ο υπάρχων συνθετικός χλοοτάπητας βρίσκεται σε υποβαθμισμένη κατάσταση λόγω 

παλαιότητας, εντατικής χρήσης και ελλιπούς συντήρησης με αποτέλεσμα να έχει φθαρεί σε 

τέτοιο βαθμό που έχει καταστήσει το γήπεδο ακατάλληλο για χρήση.  

Συγκεκριμένα το γήπεδο είναι πολύ σκληρό και το καουτσούκ συμπυκνωμένο σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, με ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση κραδασμών. Οι κόκκοι καουτσούκ, 

λόγω παλαιότητας, μη ανανέωσης και συνεχούς έκθεσης στον ήλιο έχουν σκληρύνει αρκετά 

και προκαλούν γδαρσίματα και άλλους τραυματισμούς στο δέρμα των αθλούμενων.  Η ίνα 

(τρίχα) του συνθετικού χλοοτάπητα έχει χάσει τελείως τις χημικές - μηχανικές της ιδιότητες 

και παραμένει συνεχώς σε κυρτή θέση. Παρουσιάζει επίσης αυξημένη ολισθηρότητα και 

κρύβει πολλούς κινδύνους για τραυματισμούς των παιδιών και πρόκληση προβλημάτων 

στις αρθρώσεις και τους μυς. 

Η απορροή των ομβρίων υδάτων είναι προβληματική καθώς ο ανοιχτός αύλακας δεν 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με αποτέλεσμα τα ύδατα να λιμνάζουν και να 

υπερχειλίζουν δημιουργώντας προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον στην θέση της 

βόρειας εισόδου δεν υπάρχει κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων με συνέπεια αυτά να 

εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και να εντείνουν την φθορά του γηπέδου. 

Στην βορειανατολική γωνία του γηπέδου υπάρχει χώρος ο οποίος χρησιμοποιούνταν 

ως παιδική χαρά. Προτείνεται η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς και 

ο καθαρισμός του χώρου για την λειτουργική του ένταξη στο γήπεδο. 

Ο στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών άθλησης των αθλουμένων και 

η διαμόρφωση του γηπέδου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αθλητική δραστηριότητα 

της περιοχής και στην κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: α) Αποξήλωση του υπάρχοντος 

συνθετικού χλοοτάπητα, β) Κατασκευή νέου συνθετικού χλοοτάπητα, γ) Κατασκευή 

περιμετρικού καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου 

στην Ανατολική και Νότια πλευρά του καθ’ όλο το μήκος τους, στην θέση που σήμερα 

υπάρχει ανοιχτός αύλακας, και καθαρισμός του υπάρχοντος καναλιού στην Βόρεια και 

Δυτική πλευρά, δ) Κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων στην βόρεια είσοδο του 

γηπέδου, ε) Διαμορφώσεις για την διοχέτευση των ομβρίων στο παραπάνω κανάλι και την 

περισυλλογή τους μετά το τέλος αυτού, ζ) Απομάκρυνση της παιδικής χαράς που βρίσκεται 

στην βορειοανατολική γωνία του γηπέδου. 

Πριν από την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα θα γίνει αφαίρεση του παλαιού 

χλοοτάπητα και επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας. Η μεταφορά και 

απόρριψη του παλαιού χλοοτάπητα θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 

νόμιμο χώρο που θα επιλέξει ο ίδιος. Επίσης θα γίνει αφαίρεση των υπαρχόντων εστιών. 
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Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα 

τελευταίας γενιάς εμβαδού Ε = 6.550 τ.μ. πάνω στην ήδη διαμορφωμένη 

ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια. Γραμμογράφηση του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού 

χλοοτάπητα λευκού χρώματος και ιδίων προδιαγραφών με του υπόλοιπου χλοοτάπητα. 

Τοποθέτηση δύο νέων εστιών αλουμινίου. Τοποθέτηση των βάσεων και των σημαιών στις 

τέσσερις γωνίες του αγωνιστικού χώρου. Η ακριβής θέση των τεσσάρων γωνιών του 

γηπέδου θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας. 

Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος 

από πιστοποιημένο εργαστήριο της FIFA (διεθνής ομοσπονδία ποδοσφαίρου) που θα 

πιστοποιήσει τον χλοοτάπητα σε επίπεδο FIFA QUALITY PRO, καθώς και τα χαρακτηριστικά 

που περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης. 

Για την κατασκευή του καναλιού απορροής ομβρίων περιμετρικά του αγωνιστικού 

χώρου του γηπέδου θα γίνει εκσκαφή, με μηχανικά μέσα, με κυμαινόμενο βάθος έτσι ώστε 

να διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση 4,5 ‰ και πλάτους 50 εκ. Το κανάλι θα έχει καθαρό 

πλάτος 20 εκ. και μεταβλητό βάθος ξεκινώντας από 25 εκ. Θα είναι κατασκευασμένο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20, B500C) με τοιχώματα πάχους 15 εκ. και βάση 15 εκ. και θα 

καλύπτεται από εσχάρες υδροσυλλογής, μεταλλικές ηλεκτροπρεσσαριστές γαλβανισμένες 

εν θερμώ από σιδηρές λάμες με πλαίσιο (τελάρο) κλάσης φορτίου Α15 που θα εδράζεται σε 

σιδηρογωνίες γαλβανισμένες εν θερμώ. Το κανάλι θα εδράζεται πάνω σε βάση άοπλου 

σκυροδέματος (C12/15) πάχους 8 εκατοστών. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί επιμελής 

καθαρισμός των υπαρχόντων καναλιών. 

Θα κατασκευαστούν τρία φρεάτια για την συλλογή των υδάτων ένα στην 

βορειοανατολική γωνία του γηπέδου πλάτους 40, μήκους 40 και βάθους 50 εκ., ένα στην 

νοτιοανατολική πλάτους 40, μήκους 40 και βάθους 80 εκ., και ένα περί το μέσο της νότιας 

πλευράς του γηπέδου πλάτους 50, μήκους 50 και βάθους 100 εκ. από το οποίο το όμβρια 

θα οδηγούνται στο ρέμα με σωλήνα PVC μήκους 4 μέτρων και διαμέτρου 315 χιλιοστών. 

Για την δημιουργία του καναλιού απορροής ομβρίων στην βόρεια είσοδο του 

γηπέδου και σε απόσταση περίπου 2,5 μέτρων από αυτήν θα γίνει καθαίρεση του 

υπάρχοντος οπλισμένου σκυροδέματος με κυμαινόμενο βάθος, έτσι ώστε να 

διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση 3 %, μήκους οχτώ (8) μέτρων και πλάτους ενός (1) 

μέτρου. Το κανάλι θα είναι εγκιβωτισμένο στο υπάρχων οπλισμένο σκυρόδεμα και θα 

καλύπτεται από εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 

σφαιροειδούς γραφίτη, ductileiron), της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας 

ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Για την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων εντός του παραπάνω καναλιού θα 

κατασκευαστεί τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20, B500C), δεξιά της εισόδου όπως 

την βλέπουμε από τον αγωνιστικό χώρο κάθετα στην περίφραξη, πάχους 25 εκατοστών, 

μήκους 4 μέτρων και ύψους 1 μέτρου και θα διαμορφωθεί κατάλληλα το έδαφος. 
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Επιπλέον θα κατασκευαστεί ένα τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα (C16/20, B500C) 

στο τέλος του καναλιού για την περισυλλογή των ομβρίων υδάτων, πάχους 25 εκατοστών, 

μήκους 2 μέτρων και ύψους 70 εκατοστών, ώστε να διοχετευτούν επιφανειακά στον χώρο 

κάτω από τις κερκίδες. Για την διασφάλιση της επιφανειακής απορροής, ώστε τα όμβρια να 

μην εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, θα κατασκευαστεί στηθαίο από σκυρόδεμα 

(C16/20) ύψους 40 εκατοστών σε τμήμα της βόρειας πλευράς του αγωνιστικού χώρου. Θα 

ξεκινάει από την βόρεια είσοδο και θα καταλήγει στην βορειοδυτική γωνία του 

αγωνιστικού χώρου, ενσωματώνοντας την υφιστάμενη περίφραξη. 

Για την παιδική χαρά προβλέπεται η αποξήλωση της περίφραξης, η απομάκρυνση 

των εγκαταστάσεών της, η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την δημοτική 

αρχή, ο καθαρισμός του χώρου αυτής και του περιβάλλοντος της. 

Περιμετρικά του γηπέδου υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή συνθετικού 

τάπητα ( tartan) πλάτους 1,5 μέτρου. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 293.340,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021, με Κ.Α. 15-7336.001 με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» και 

δαπάνη για το ποσό των 293.340,00 €.  

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία ύστερα από ανοικτή διαδικασία για την 

σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η 

κατασκευή του έργου θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 έτσι όπως ισχύει 

σήμερα, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

                                                                      Αν. Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Πάργας 

 

 

 

 Θεοδοσιάδης  Λάζαρος                                             Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε.                                     M. Sc. Πολιτικός Μηχανικός 
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