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Δελτίο Τύπου 

 

Τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης των δύο γηπέδων στην περιοχή 

Σοχώρας και Μισιρίων αντίστοιχα, υπέγραψε σήμερα στο γραφείο του, παρουσία της 

Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κας Μαίρης Λιονή,   ο Δήμαρχος Ρεθύμνης  κ. Γιώργης Χ. 

Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο «Γάμα Σίγμα Κατασκευαστική».   

Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν προϋπολογισμό 774.600  € και θα 

χρηματοδοτηθούν από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου (ΣΑΕΠ) και από πόρους του 

Δήμου Ρεθύμνης.  

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε γήπεδο αφορούν:  

 
Α. Γήπεδο Σοχώρας  
 
 
1. Απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα διαστάσεων 104,00 μ Χ 68,30 μ. 
Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να τον επαναχρησιμοποιήσει θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία αποξήλωσης του όπως περιγράφεται στο Άρθρο Τιμολογίου 6.  

 
2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 104,00 μ Χ 

68,30 μ.  
 
3. Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου.  
 
4. Αντικατάσταση υφιστάμενων διαδρόμων στίβου στην ανατολική πλευρά του 
γηπέδου και κατασκευή νέου πλάτους 1,20 – 1,30 μ, στις άλλες τρεις πλευρές του 
(βόρεια-νότια & δυτική).  

5. Αντικατάσταση υφιστάμενης σχάρας ομβρίων με νέα, πλάτους 0,50 μ.  
6. Καθαρισμός του περιμετρικού καναλιού αποχέτευσης ομβρίων του γηπέδου.  
 
7. Αντικατάσταση υφιστάμενης περίφραξης στη βόρεια πλευρά με νέα, από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και συρματόπλεγμα ρομβοειδούς μορφής, ύψους 1,5 
μ.  

 
8. Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου ασκεπή οικίσκου φύλακα διαστάσεων 3,40 μ Χ 2,20 
μ Χ 2,20 μ.  

 
9. Αποξήλωση & απομάκρυνση υφιστάμενης περίφραξης στη νότια πλευρά του 
αγωνιστικού χώρου διαστάσεων 45,00 μ Χ 5,00 μ.  



 
 
Β. Γήπεδο Μισιρίων  
 
 

1. Απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα διαστάσεων 106,00 μ Χ 70,00 μ. 
Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να τον επαναχρησιμοποιήσει θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία αποξήλωσης του όπως περιγράφεται στο Άρθρο Τιμολογίου 6.  

 
2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 106,00 μ Χ 

70,00 μ.  
 
3. Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου.  
 
4. Αντικατάσταση υφιστάμενης περίφραξης στη νότια, ανατολική & δυτική πλευρά του 

γηπέδου με νέα, από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και συρματόπλεγμα ρομβοειδούς 
μορφής, ύψους 5,5 μ.  

 
5. Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενης περίφραξης στην ανατολική πλευρά του 

αγωνιστικού χώρου για επαναχρησιμοποίηση.  
 
6. Αποξήλωση τμήματος υφιστάμενης περίφραξης στη βόρεια πλευρά του γηπέδου και 

αντικατάσταση της με αυτή της παρ. 5.  
 
7. Τοποθέτηση νέας περίφραξης στη βόρεια πλευρά του αγωνιστικού χώρου από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και συρματόπλεγμα ρομβοειδούς μορφής, ύψους 5,5 
μ.  



8. Κατασκευή πέντε σιδηρών θυρών στη νέα περίφραξη διαστάσεων 5,00 μ Χ 4,50 μ 
έκαστη (2 θύρες στη Δυτική πλευρά – 1 στην ανατολική – 1 στη νότια & 1 στη 
βόρεια).   

9. Εκσκαφή και οπλισμένο σκυρόδεμα για τη θεμελίωση της νέας περίφραξης.   
10. Κατεδάφιση δύο (2) εγκαταλελειμμένων πάγκων από σκυρόδεμα διαστάσεων 4,20 

μ Χ 1,50 μ Χ 2,70 μ έκαστος.   
11. Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου ασκεπούς θεωρείου από σκυρόδεμα διαστάσεων 

3,00 μ Χ 2,40 μ Χ 5,00 μ.   
12. Συντήρηση – αποκατάσταση – βάψιμο των 4 πυλώνων φωτισμού του γηπέδου.  
 

 
Από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ρ. 

 


