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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση γηπέδου μπασκετ στην Κορησσία

της ν. Κέας, που όπως υποδηλώνει ο τίτλος με την χρήση της λέξης ‘’διαμόρφωση’’ το
γήπεδο είναι υφιστάμενο. Έχει βέβαια κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια με συνέπεια οι
προδιαγραφές  που  απαιτούνται  σήμερα  για  τέτοιους  χώρους  να  το  καθιστούν  μη
χρηστικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να επιτελέσει τον σκοπό για το οποίο
κατασκευάστηκε. 

Για τους ανωτέρω λόγους επιλέχθηκε η σύνταξη μιας νέας μελέτης η οποία θα
αποκαταστήσει τα χρόνια προβλήματα χρησιμοποιώντας νέα υλικά και μεθόδους με
σκοπό  να  καταστήσει  τον  χώρο  κατ’  αρχήν  χρηστικό  χώρο  αθλοπαιδιών  αλλά
συγχρόνως και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Οι  προβλεπόμενες  κατασκευές  θα  αποτελέσουν  επίσης  χρηστικές  αθλητικές
εγκαταστάσεις  του  παρακείμενου  Δημοτικού  Σχολείο  και  για  τον  σκοπό  αυτό  έχει
προβλεφθεί  η  κατασκευή  εισόδου  στην  περίφραξη  μεταξύ  του  γηπέδου  και  του
δημοτικού.

Θα ενδυναμωθούν επίσης οι  χρήσεις  της  έκτασης ως χώρος περιπάτου και
αναψυχής , ως τμήμα της συνολικής παραλιακής ζώνης της Κορησσίας.   

Η έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες έχει παραχωρηθεί από
την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων στις 13 Αυγούστου του 2002 με το υπ. αρ. πρωτ.
4417/Φ.ΑΒΚ 255 ΚΕΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο παραχωρείται το με Α.Β.Κ.
255  δημόσιο  ακίνητο  ,  αρμοδιότητας  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Κυκλάδων  στον  Δήμο
Κέας. Η παραχώρηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Πλατείες
και Πάρκα Παντού»  , το οποίο υλοποιούσε η Κ.Ε.Δ. για την δημιουργία πλατειών ,
χώρων πολιτισμού και περιπάτου, πρασίνου , άθλησης και αναψυχής.

Συμπερασματικά οι  προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες, υλοποιούν τον
σκοπό για τον οποίο η ανωτέρω έκταση παραχωρήθηκε πριν από δεκαπέντε σχεδόν
έτη στο Δήμο Κέας, λαμβάνοντας υπόψη και συμβιβάζοντας συγχρόνως την επιθυμία
του κυρίου του έργου για την  συγκράτηση του κατασκευαστικού κόστους –παρά την
αύξηση  του  ΦΠΑ  κατά  8%-  σε  λογικά  για  την  εποχή  επίπεδα,  χωρίς  όμως  να
θυσιαστούν  στον  βωμό  αυτό  οι  προβλεπόμενες  σύγχρονες  κατασκευαστικές  και
τεχνικές  προδιαγραφές  αλλά  και  ζητήματα  ασφαλείας  των  χρηστών  των
εγκαταστάσεων, όπως των παιδιών του παρακείμενου δημοτικού σχολείου.   

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα  τα οποία

αφενός μεν εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες αφετέρου δε καθιστούν των χώρο
μη χρηστικό και φιλικό με συνέπεια την συνεχή του απαξίωση λόγω της εγκατάλειψή
του από τους ίδιους τους χρήστες.

   Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα εξής ενδεικτικά προβλήματα :

1. Ενανθράκωση  του  σιδηρού  οπλισμού,  θρυμμάτιση  και  αποκόλληση  του
σκυροδέματος του τοιχείου της πλάτης των κερκίδων λόγω κακής ποιότητας
σκυροδέματος   

2. Απολέπιση  του  σκυροδέματος  της  επιφάνειας  των  κερκίδων  λόγω  κακής
ποιότητας σκυροδέματος 
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3. Οξείδωση  των  περιμετρικών  κιγκλιδωμάτων  λόγω  απουσίας  χρόνιας
συντήρησης 

4. Οξείδωση των σιδηροϊστών του ηλεκτροφωτισμού και  των μπασκετών λόγω
παλαιότητας.

5. Εκτεταμένες φθορές και αποκόλληση του έγχρωμου τάπητα λόγω μη ορθών
κατασκευαστικών κλίσεων στην υπόβαση του σκυροδέματος , με συνέπεια να
συγκρατούνται όμβρια τα οποία δημιουργούν λόγω υγρασίας τις ανεπιθύμητες
αυτές φθορές.

6.  Κακός φωτισμός με συνέπεια την μη δυνατότητα χρήσης του γηπέδου κατά τις
απογευματινές και βραδινές ώρες.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
1. Στόχοι :

 Η κατασκευή σύγχρονων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων με την
χρήση σύγχρονων προδιαγραφών για την κατασκευής τους.

 Η ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών

 Η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου

 Η ορθολογική αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης προς όφελος των περίοικων
και των επισκεπτών

 Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων πρασίνου 

2. Προβλεπόμενες Παρεμβάσεις  :

 Διαμόρφωση ικανού πλάτους πεζοδρομίου σε όλο το μήκος του γηπέδου σε
επαφή με την επαρχιακή οδό της Κορησσίας. 

 Ενσωμάτωση  του  γηπέδου  στον  περιβάλλοντα  χώρο  του  σχολείου
λειτουργώντας και ως επέκταση των αθλητικών του εγκαταστάσεων.

 Κατασκευή  νέων  κερκίδων,  υπόβασης  και  τάπητα  στο  γήπεδο
ενσωματώνοντας  σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους και προδιαγραφές.

 Κατασκευή  νέων  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  ,
αποχέτευσης ομβρίων και φωτισμού. 

 Κατασκευή περίφραξης  ύψους  4,00Μ από γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες
και  συρματόπλεγμα στην δυτική , την  βόρεια και την ανατολική πλευρά του
γηπέδου.

 Ανακατασκευή και συμπλήρωση της υφιστάμενης περίφραξης στην πλάτη των
κερκίδων προς την επαρχιακή οδό Κορησσίας.

 Τοποθέτηση νέων μπασκετών , σιδηροϊστών φωτισμού , φωτιστικών σωμάτων
και προστατευμένων θέσεων αναπληρωματικών.

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α’ ΦΆΣΗΣ
Στην παρούσα Α’ φάση του έργου , θα κατασκευαστεί τμήμα από τις προβλεπό-
μενες σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες. Οι υπόλοιπες θα κατασκευαστούν μελ-
λοντικά στην Β’ φάση.   
Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα Α’ φάση έχουν ως εξής :

 Κατασκευάζεται περιμετρικά του γηπέδου χαμηλό τοιχείο στη δυτική και βόρεια
πλευρά των εγκαταστάσεων αφενός μεν για τον εγκιβωτισμό των επιχώσεων
και του νέου δαπέδου του αγωνιστικού χώρου αφετέρου δε θα αποτελέσει την
βάση εγκιβωτισμού και στήριξης της περίφραξης των 4,00Μ ύψους.

 Κατασκευάζεται κανάλι παροχέτευσης των όμβριων υδάτων .

 Κατασκευάζονται οι υποδομές του ηλεκτροφωτισμού και της ύδρευσης.
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 Επιχώνεται η επιφάνεια του δαπέδου σε νέα στάθμη.

 Τοποθετείται η νέα περίφραξη στο δυτικό και το βόρειο  τμήμα του γηπέδου. Η
περίφραξη θα είναι από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα. 

 Τοποθετούνται οι μπασκέτες.

 Κατασκευάζεται  ο  αγωνιστικός  χώρος  με  την  κατασκευή  βιομηχανικού
δαπέδου και διαγραμμίζεται το γήπεδο.

 Τέλος ελέγχονται οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ως
προς την τήρηση των προδιαγραφών και παραδίδονται προς χρήση.

Οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν μετά από ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με
τον Ν. 4412 / 2016 , όπως αυτός ισχύει σήμερα.

     Κέα    18   / 12  /2016

                      Η Συντάξασα                                                                           

                               Δήμητρα Δεμένεγα
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