
 

 

  

 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΤΡΑ | Μάρτιος 2021 

#αθλητισμός 



1η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

O Δήμος Πατρέων έχει υπό την ευθύνη του τις παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: 

 14 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 

 Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου (Γυμναστική και Στίβος) 

 Κλειστό Γήπεδο Παναγιάς Αλεξιώτισσας 

 Κλειστό Γήπεδο Ροϊτίκων 

 Παμπελοποννησιακό – Κεντρικό Στάδιο 

 Παμπελοποννησιακό – Βοηθητικό 

 19 Μικρά Συνοικιακά Γήπεδα 

 Κλειστές Εγκαταστάσεις σε Σχολικά Συγκροτήματα (Συγκρότημα Μαρούδα, 

Πειρατικού κ.α.) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Τα πρόσωπα, τα τμήματα του Δήμου και οι Επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα είναι οι: 

 Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού 

 Σύμβουλος επί Αθλητικών θεμάτων του Δημάρχου Πατρέων 

 Επιτροπές: 

 Αθλητική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων (11 μέλη) 

 Διοικούσα Επιτροπή Παμπελοπονησιακου Σταδίου (15 τακτικά και 15 

αναπληρωματικά μέλη) 

 Διοικούσα Επιτροπή Γηπέδου Π. Αλεξιώτισσας/ Λαδόπουλου και Ροϊτίκων (9 μέλη) 

 Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Γηπέδων (9 μέλη) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΙΡΑΛ  

1. Ανάπλαση/Ανακατασκευή όλων των συνοικιακών γηπέδων 

2. Το "Σπίτι του Βόλεϊ" 

3. Κατασκευή Πάρκου Skateboarb/bmx 

4. Ανάπλαση / Ανακατασκευή Κλειστών Γυμναστηρίων  

5. Ένταξη μηχανημάτων εκγύμνασης Α.μ.Ε.Α σε παιδικές χάρες και εξωτερικούς 

χώρους άθλησης 

6. Μετατροπή δύο συνοικιακών γηπέδων σε στεγασμένους αθλητικούς χώρους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 Η παρούσα πρόταση έχει ημερομηνία συγγραφής «Μάρτιος 2021» 

 Όλα τα προτεινόμενα έργα εντάσσονται σε ένα γενικό Master Plan του σπιράλ για 

τον #Αθλητισμό, ένα πλάνο συνολικής προσέγγισης, με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 

 Οι παρακάτω προτάσεις προήλθαν μετά από συναντήσεις, διαβουλεύσεις και 

ανταλλαγή απόψεων και στοιχειών με εκπροσώπους φορέων και σχετικούς με το 

θέμα πατρινούς και μη.  

Πιο συγκεκριμένα: 

 Για το θέμα του Βόλεϊ οι συζητήσεις έγιναν με τον πρόεδρο της Ε.Σ.ΠΕ.Π. κ. 

Θεόδωρο Κανελλόπουλο 

 Για το θέμα του Πάρκου Skateboard συζητήσεις έγιναν με τον κ. Γιάννη 

Χρυσανθόπουλο, αθλητή και επικεφαλής της ομάδας Skateboard στην 

Πάτρα, με τον κ. Κυριακόπουλο εκ μέρους της εταιρίας Rhino Skate Parks και 

με την κ.Anna Kurbiel εκ μέρους της εταιρίας Techramps στην Πολωνία. 

 Για το θέμα της ανάπλασης των εξωτερικών γηπέδων, συζητήσεις έγιναν με 

τις εταιρία VEGGA Sport και την εταιρία ArtFloor. 

 Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν καθ’ ολη την διάρκεια των επομένων 

χρόνων και στο πρόγραμμα θα προστίθενται αλλά και θα τροποποιούνται 

προτάσεις ανάλογα των εξελίξεων 

 Όλες οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες δικαιωμάτων από το internet ή από 

συνεργάτες  
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 Τα συνοικιακά γήπεδα στην Πάτρα, συμφωνά με την κατάσταση του Δήμου 
είναι 20 

 Προτείνεται η αναβάθμιση δυο εξ αυτών σε multi courts 
 Η ανάπλαση αυτών των γηπέδων απαιτεί: τρίψιμο, καθαρισμό από ξένα 

σώματα, τοπικό στοκάρισμα από λακκούβες, εφαρμογή ειδικής ακρυλικής 
βαφής και τέλος διαγράμμιση 

 Πλάνο ανάπλασης ανακατασκευής στο Master Plan: 4 ανά έτος 
 Η χρηματοδότηση τους προτείνεται να γίνει μέσα από την ένταξη τους στο 

ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
 

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες από τα Συνοικιακά Γήπεδα όπως είναι σήμερα 
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Ενδεικτικές φωτογραφίες ανάπλασης γηπέδων αλλά και σχολικών χώρων 

 

  

Multi court με τεχνολογία Court Lock 
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2. «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ» 

 Μετατροπή του ανοικτού γηπέδου στην Κρύα Ιτεών (ή εναλλακτικά στο Ζαβλάνι) 

σε Κλειστό Γυμναστήριο αφιερωμένο στο άθλημα του Βόλεϊ, με την ονομασία 

"Σπίτι του Βόλεϊ" 

 Η κατασκευή του κτηρίου θα είναι μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου με διπλά Τ. 

 Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης: Ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ / Με Ίδια 

Κεφάλαια του Δήμου Πατρέων / μέσω ΣΔΙΤ 

 Εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής: 1ος χρόνος του Master Plan για τον αθλητισμό 

Η συγκεκριμένη δράση θα έχει ως αποτέλεσμα: 

◦ Να βρουν μόνιμη λύση στέγασης τα σωματεία του βόλεϊ.  

◦ Να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του αθλήματος αλλά και των κλιμακίων 
του.  

◦ Να δημιουργηθεί ένας χώρος άθλησης αντάξιος των αναγκών της περιοχής 
(που θα επιλεγεί), του αθλήματος αλλά και ολόκληρου του Δήμου. 

◦ Να ελευθερωθούν πάρα πολλές ώρες στα δημοτικά στάδια που αυτήν την 
στιγμή ασφυκτιούν  

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

για την πρόταση 
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3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ SKATEBOARD/BMX 

 Ο προτεινόμενος χώρος κατασκευής του Πάρκου είναι το Νότιο Πάρκο 

 Η κατασκευή του θα γίνει αποκλειστικά από τσιμέντο. 

 Η χρηματοδότηση προτείνεται να γίνει μέσω του ένταξης του σε πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ (ή εναλλακτικά με ΣΔΙΤ, υπάρχουν ή/και μπορούν να βρεθούν 
ενδιαφερόμενοι χορηγοί) 

 Υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον από μεγάλη εταιρία να συνεισφέρει πρώτη ύλη 
(τσιμέντο), 

 Εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής: 2ος χρόνος του Master Plan για τον αθλητισμό 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

  

 

Ενδεικτικές προτάσεις για το 

Πάρκο Skateboard /bmx.
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4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 Ο λόγος –σε πρώτη φάση- για τα Κλειστά Γυμναστήρια που βρίσκονται στα 
σχολικά συγκροτήματα Μαρούδα και Πειραματικού 

 Τα δυο αυτά Κλειστά Γυμναστήρια μπορούν να προσφέρουν στα συγκεκριμένα 
σχολικά συγκροτήματα έναν πρότυπο χώρο άθλησης καθώς επίσης -με την 
αξιοποίηση τους ενεργειακά- να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενεργείας  

 Μπορούν να εξυπηρετήσουν και ανάγκες άλλων αθλημάτων, όπως η τοξοβολία 
και το πινγκ-πονγκ 

 Τόσο το κόστος ανάπλασης/ανακατασκευής, όσον αφορά το εσωτερικό των 
γυμναστηρίων, όσο και η πρόβλεψη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ θα 
πρέπει να μελετηθούν ειδικά 

 Η χρηματοδότηση αυτών των δυο έργων μπορεί να προκύψει είτε με την ένταξη 
τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, είτε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είτε με 
αξιοποίηση ιδίων κεφαλαίων του Δήμου Πατρέων 

 Εκτιμώμενος χρόνος Υλοποίησης: 1ος Χρόνος του Master Plan για τον αθλητισμό 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενδεικτικές 

φωτογραφίες για τα 

δυο αυτά project 
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5. ΕΝΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν έχουν, δυστυχώς, πολλές επιλογές ως προς την απασχόληση 
και γύμναση τους στους εξωτερικούς χώρους και τα πάρκα της πόλης 

 Στις τελευταίες αναπλάσεις των παιδικών χαρών προστεθήκαν κάποια ειδικές εγκαταστάσεις 

 Σκοπός μας είναι τα Α.μ.Ε.Α. να έχουν την δυνατότητα ψυχαγωγίας αλλά και εκγύμνασης σε 
όλους του χώρους και τα πάρκα της Πάτρας 
            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενδεικτικές φωτογραφίες με παρόμοια μηχανήματα 
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6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 Πέρα από τις κλειστές εγκαταστάσεις και τα υπαίθρια/ανοικτά γήπεδα, υπάρχει μία 
πρόταση η οποία συνδυάζει και τις δύο αυτές προτάσεις: το στέγαστρο 

 Εκτός των κλασικών αθλημάτων, όπως Μπάσκετ και Βόλεϊ, ένα τέτοιο στέγαστρο θα 
μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλων ειδών εκδηλώσεις (πολιτιστικές, παρουσιάσεις κλπ.) 

 Εναλλακτικά το άθλημα της Τοξοβολίας θα μπορούσε να βρει μια μόνιμη στέγη σε έναν 
τέτοιο χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες της προτεινόμενης 

κατασκευής 

 


