
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, 
ΚΑΛΧΑΣ, ΥΦΑΝΤΑΙ, ΑΓΙΟΙ 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΘΡΥΛΟΡΙΟ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:55/2019
CPV:45212200-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Σκοπός της μελέτης είναι η συντήρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου στους
οικισμούς  Νέου  Σιδηροχωρίου,  Κάλχαντα,  Υφαντών,  Αγίων  Θεοδώρων  &
Θρυλορίου.

Στόχος  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  ασφαλών και  σύγχρονων χώρων
άθλησης  καθώς  και  η  ενεργειακή  αναβάθμισή  τους,  ώστε  να  επιτευχθεί
εξοικονόμηση  ενέργειας  κατά  την  λειτουργία  της  κάθε  αθλητικής
εγκατάστασης.

Στην  παρούσα  μελέτη,  λαμβάνονται  υπόψη  οι  προϋποθέσεις  και  οι
προδιαγραφές που ορίζει  ο Κ.Εν.Α.Κ., σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτίρια. Πιο αναλυτικά:

Στο γήπεδο του οικισμού Νέου Σιδηροχωρίου:
Θα  τοποθετηθούν  2  επιλεκτικοί  ηλιακοί  θερμοσίφωνες,  για  ΖΝΧ.  Θα

τοποθετηθούν  κλιματιστικά  INVERTER για  την  θέρμανση-ψύξη  των
αποδυτηρίων. Θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς του γηπέδου,
με νέους LED, καθώς και οι πυλώνες φωτισμού.

Στο γήπεδο του οικισμού Κάλχαντα:
Θα  επισκευαστεί  η  από  σκυρόδεμα  πλάκα  επικάλυψης  του  κτιρίου

αποδυτηρίων  και  θα  πραγματοποιηθεί  η  πλήρης  υγρομόνωσή  της,  με
αποξήλωση της υπάρχουσας υγρομόνωσης, επισκευή των ρηγματώσεων με
εξειδικευμένα  επισκευαστικά  κονιάματα  και  τελική  στρώση  νέας
υγρομόνωσης, επίσης με εξειδικευμένα υλικά στεγάνωσης. Θα τοποθετηθούν
2 επιλεκτικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες, για ΖΝΧ. Θα τοποθετηθούν κλιματιστικά
INVERTER για την θέρμανση-ψύξη των αποδυτηρίων. Θα αντικατασταθούν οι
υπάρχοντες προβολείς του γηπέδου, με νέους  LED, καθώς και οι πυλώνες
φωτισμού.

Στο γήπεδο του οικισμού Υφαντών:
Θα  επισκευαστεί  η  από  σκυρόδεμα  πλάκα  επικάλυψης  του  κτιρίου

αποδυτηρίων  και  θα  πραγματοποιηθεί  η  πλήρης  υγρομόνωσή  της,  με
αποξήλωση της υπάρχουσας υγρομόνωσης, επισκευή των ρηγματώσεων με
εξειδικευμένα  επισκευαστικά  κονιάματα  και  τελική  στρώση  νέας
υγρομόνωσης, επίσης με εξειδικευμένα υλικά στεγάνωσης. Θα τοποθετηθεί 1
επιλεκτικός ηλιακός θερμοσίφωνας, για ΖΝΧ. Θα τοποθετηθούν κλιματιστικά
INVERTER για την θέρμανση-ψύξη των αποδυτηρίων. Θα αντικατασταθούν οι
υπάρχοντες προβολείς του γηπέδου, με νέους  LED, καθώς και οι πυλώνες
φωτισμού.  Θα ανακατασκευαστεί  το  στέγαστρο  εμπρός  από το  κτίριο  των
αποδυτηρίων (μεταλλικός σκελετός & επικάλυψη από θερμομονωτικά panels).



Στο γήπεδο του οικισμού Αγίων Θεοδώρων:
Θα  τοποθετηθούν  2  επιλεκτικοί  ηλιακοί  θερμοσίφωνες,  για  ΖΝΧ.  Θα

τοποθετηθούν  κλιματιστικά  INVERTER για  την  θέρμανση-ψύξη  των
αποδυτηρίων. Θα αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς του γηπέδου,
με νέους LED, καθώς και οι πυλώνες φωτισμού.

Στο γήπεδο του οικισμού Αγίων Θρυλορίου:
Θα  επισκευαστεί  η  από  σκυρόδεμα  πλάκα  επικάλυψης  του  κτιρίου

αποδυτηρίων  και  θα  πραγματοποιηθεί  η  πλήρης  υγρομόνωσή  της,  με
αποξήλωση της υπάρχουσας υγρομόνωσης, επισκευή των ρηγματώσεων με
εξειδικευμένα  επισκευαστικά  κονιάματα  και  τελική  στρώση  νέας
υγρομόνωσης, επίσης με εξειδικευμένα υλικά στεγάνωσης. Θα τοποθετηθούν
2 επιλεκτικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες, για ΖΝΧ. Θα τοποθετηθούν κλιματιστικά
INVERTER για την θέρμανση-ψύξη των αποδυτηρίων. Θα αντικατασταθούν οι
υπάρχοντες προβολείς του γηπέδου, με νέους  LED, καθώς και οι πυλώνες
φωτισμού.  Θα ανακατασκευαστεί  το  στέγαστρο  εμπρός  από το  κτίριο  των
αποδυτηρίων (μεταλλικός σκελετός & επικάλυψη από θερμομονωτικά panels).
Θα  αντικατασταθούν  όλα  τα  εξωτερικά  κουφώματα  στο  κτίριο  των
αποδυτηρίων, με νέα, αλουμινίου, πλήρως θερμομονωτικά & ηχομονωτικά (με
θερμοδιακοπή  στο  προφίλ  αλουμινίου)  και  θερμο-ηχομονωτικά  διπλά
κρύσταλλα. Θα τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας στον αγωνιστικό χώρο,
αφού πρώτα τα κατασκευαστεί αποστραγγιστικό δίκτυο σε όλη την επιφάνεια
του  αγωνιστικού  χώρου.  Θα  επισκευαστεί  τμήμα  της  περίφραξης  της
αθλητικής εγκατάστασης και θα αντικατασταθούν οι μεταλλικοί ιστοί φωτισμού
του αγωνιστικού χώρου.
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