
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
Έργο: ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΗΗΗΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   
ΠΠΠΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣΦΦΦΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΓΓΓΗΗΗΠΠΠΕΕΕΔΔΔΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ    
ΑΑΑΣΣΣΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ 

 
 

Χρηματοδότηση:  
Περιφέρεια Κρήτης 
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος 
Ηρακλείου 

 

                              

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΗΗΗΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   ΠΠΠΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣΦΦΦΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΓΓΓΗΗΗΠΠΠΕΕΕΔΔΔΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ    ΑΑΑΣΣΣΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    
     
 

Προϋπολογισμού:  111.500,00 σε Ευρώ 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
 
Έργο: ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΗΗΗΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   
ΠΠΠΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣΦΦΦΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΓΓΓΗΗΗΠΠΠΕΕΕΔΔΔΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ    
ΑΑΑΣΣΣΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    

 
 

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης 
Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ηρακλείου  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 
 

Έγγραφο Δήμου/Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

Έργο:    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΗΗΗΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   ΠΠΠΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣΦΦΦΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΓΓΓΗΗΗΠΠΠΕΕΕΔΔΔΟΟΟΥΥΥ    
ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΩΩΩ    ΑΑΑΣΣΣΙΙΙΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    

 
Το εν λόγω έργο αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου των Κάτω 
Ασιτών κατόπιν και της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στο κτηριο των Αποδυτηρίων τον Ιανουάριο του 
2015.  
 

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής : 
 
 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 25 μέτρων και ύψους 

2,00 μέτρων, στην Βόρεια πλευρά του γηπέδου στο τμήμα που συνορεύει με το Ανοικτό 
Θέατρο των Κάτω Ασιτων. Ο νέος τοίχος θα αντιστηρίξει υφιστάμενο τοίχο από 
πλινθοδομή στον οποίο παρατηρούνται αποκλίσεις από την κατακόρυφη ευθυγραμια. 

 Υδρομόνωση του δώματος των ισογείων κτηρίων των αποδυτηρίων του γηπέδου 
εμβαδού περίπου 150 μ2. Συγκεκριμένα προβλέπεται επίστρωση με τσιμοντοειδές υλικό 
,στρώση από κυψελλωτο σκυρόδεμα και επίστρωση με απλό ασφαλτοπανο.  

 Μικροεπισκευές οπλισμού και σκυροδεμάτων. 
 Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά των  κτηρίων των αποδυτηρίων . 
 Αντικατάσταση κουφωμάτων ( παράθυρα- πόρτες) με νέα αλουμινίου και τοποθέτηση 

πατζουριών στα παραθυρα. 
 Αντικατάσταση τμήματος των Δαπέδων με νέα πλακίδια. 
 Τοποθέτηση πλακιδίων στους τοίχους των μπάνιων. 
 Αποξήλωση λαμαρίνας  και Αντικατάσταση με πάνελ του στεγάστρου μπροστά από το 

κτήριο των αποδυτήριων  
 Αποξήλωση κατεστραμμένου τμήματος λαμαρίνας   του στεγάστρου  των κερκίδων και 

αντικατάσταση της με  πάνελ . 
 Τοποθέτηση  200 νέων πλαστικών καθισμάτων με πλάτη  στις κερκίδες 
 Αντικατάσταση και χρωματισμός κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη μπροστά από τα 

αποδυτήρια και τοποθέτηση δικτύου περίφραξης σε αυτή την πλευρά. 
 Τοποθέτηση  ερμαρίων για τα αθλητικά είδη των  παιχτών. 
  Συμπλήρωση υφιστάμενου χλοοτάπητα με επτά τόνους από κόκκους  καουτσούκ. 
 Συντήρηση και επισκευή  της υδραυλικής εγκατάστασης των αποδυτηρίων. 
 Επισκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης των αποδυτηρίων. 
 Προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου και στεγνωτηρίου ρούχων.   
 
 
 



Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 111.500,00 ευρώ με την Δαπάνη του ΦΠΑ. 
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2018  

           στον  ΚΑ 61-7336.501 με πίστωση 73.800,00 € 
Η Πηγή Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος                
Ηρακλείου. 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 

 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

               ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2-07-2018  
Ο Συντάξας  

 
 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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