
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
5Χ5 ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ   

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

 

     
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  53.310,50 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
   
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην μετατροπή του ήδη υπάρχοντος γηπέδου 5Χ5 που βρίσκεται εντός 
της Τ.Κ Ελλοπίας σε γήπεδο Μπάσκετ. Ο χώρος του υπάρχοντος γηπέδου είναι υποβαθμισμένος 
και λόγω των εκτεταμένων φθορών που φέρει η παρούσα αθλητική εγκατάσταση εγκυμονεί 
κινδύνους για την ασφάλεια των αθλητών – παιδιών που την χρησιμοποιούν . 
 Ο χώρος προτάθηκε από την Τοπική Κοινότητα να μετατραπεί από αθλητική εγκατάσταση 
γηπέδου 5Χ5 σε χώρο γηπέδου καλαθοσφαίρισης αφού ο χώρος φέρει τις απαιτούμενες ελάχιστες 
διαστάσεις για την δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης για σχολικούς αγώνες – προπονήσεις 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΓΓΑ. 
Η βασική επιδίωξη είναι η αποκατάσταση των φθορών, η συντήρηση και βελτίωση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς επίσης και η προσθήκη υλικών συμβατών με την νέα χρήση. 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπετε να γίνουν επεμβάσεις όπως :  
- Αποξήλωση και απομάκρυνση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου καθώς και 
των γκολπόστ του γηπέδου .  
- Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υπόβαση εφαρμογής του 
ελαστικοσυνθετικού τάπητα του γηπέδου .  
- Κατασκευή ελαστικοσυνθετικού  τάπητα πάχους 1,8 – 2,0 χιλ. πάνω στον υπάρχοντα 
ασφαλτοτάπητα σε έκταση 1221 τ.μ. Η εργασία θα περιλαμβάνει: 
α.) Επιμελή καθαρισμό της ασφαλτικής επιφάνειας, ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και 
ακαθαρσίες, όπως σκόνες, λάδια κλπ. 
β.)Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μείγματος ασφαλτικού 
γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κ.α. 
γ.)Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της, ώστε να 
δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη, κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα. 
δ.) Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρεις τουλάχιστον αλλεπάλληλες, διασταυρούμενες 
στρώσεις με χρήση ειδικών εργαλείων (ρακλέτες) ώστε να επιτευχθεί πάχος 1,8- 2,0 χιλ. και να 
προκύψει μία ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή. 
ε.) Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με χρώματα 
συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
- Θα αντικατασταθεί ο φωτισμός του γηπέδου με προβολείς τύπου LED οι οποία θα τοποθετηθούν 
στους υπάρχοντες ιστούς .  
-Τέλος θα τοποθετηθεί και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του γηπέδου όπως νέες μπασκέτες  .   
 



Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης , τα 
σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας . 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
               
 
              Μαρία Παγώνη  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Θ. 

 
 
 

Επαμεινώνδας Χρυσικός  
Πολ. Μηχανικός  
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