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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στις 

κερκίδες του σταδίου Μελιγαλά την κατασκευή γηπέδου από συνθετικό τάπητα στο παλαιό γήπεδο 

Μελιγαλά και την κατασκευή κουλουάρ τεσσάρων θέσεων στίβου στο δημοτικό γήπεδο της τ.κ. 

Δωρίου. 

 Η κερκίδα έχει επιφάνεια 120,00 μ x 14,00 μ σε κάτοψη είναι χωρητικότητας περίπου 1.800 

ατόμων και το ύψος της φτάνει στα 6,50 μ 

 Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη είναι οι εξής: 

1)Εκσκαφές-επιχώσεις. Αρχικά θα γίνουν εκσκαφές προκειμένου να αποκαλυφθούν τα θεμέλια της 

κερκίδας. Εν συνεχεία αφού τελειώσει η αποκατάσταση των θεμελίων θα γίνει επίχωση με τα ίδια 

προϊόντα. 

2)Καθαίρεση πλινθοδομών εσωτερικών (τουαλέτες και αποθηκευτικοί χώροι κάτω από την κερκίδα)  

και εξωτερικών. 

2)Επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος 

3)Καθαίρεση επιχρισμάτων στα υποστυλώματα και καθαρισμός των επιφανειών με υδροβολή 

προκειμένου να τοποθετηθεί ο οπλισμός ενίσχυσης  

4)Εφαρμογή οπλισμών σε νέα στοιχεία (κυρίως υποστυλώματα) καθώς και σε δοκούς και 

υποστυλώματα που θα ενισχυθούν. Ο οπλισμός και τα βλήτρα θα είναι κατηγορίας B500c  

5)Σκυροδέματα: α)Τα νέα στοιχεία κυρίως υποστυλώματα θα κατασκευαστούν με σκυρόδεμα 

C25/30, β)Οι μανδύες δοκών υποστυλωμάτων και πλακών θα γίνουν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

C20/25. 

6)Εφαρμογή τσιμεντοκονίας σε όλη την επιφάνεια της κερκίδας προκειμένου να αποφευχθούν 

μελλοντικά οι φθορές του οπλισμού. 

7) Στεγάνωση των αρμών της κερκίδας 

 Με το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστεί όπως προαναφέρθηκε βοηθητικό γήπεδο με 

πλαστικό χλοοτάπητα διαστάσεων 64,00 μ x 100,00 μ σε χώρο που προϋπήρχε το παλαιό δημοτικό 

γήπεδο Μελιγαλά δίπλα από τις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.  

 Επίσης θα κατασκευαστεί κουλουάρ τεσσάρων θέσεων στο δημοτικό γήπεδο στην τ.κ. 

Δωρίου. 

 

 Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.124.240,89 € χρηματοδοτείται από: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & Ι.Π. και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως 

έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. 

                     Μελιγαλάς   27/02/2019                   
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