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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων είναι στην ευχάριστη θέση να 

ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου μας, ότι ένας νέος αναβαθμισμένος χώρος 

άθλησης προστίθεται στη λίστα των έργων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. 

Πρόκειται για το γήπεδο τένις που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών , 

δεξιά του κυρίως γηπέδου σε μεγάλη ανεκμετάλλευτη έκταση και κατασκευάστηκε 

με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος και  κατόπιν μελέτης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και στόχος της δημιουργίας του είναι η μάθηση , η 

εξέλιξη και φυσικά η διασκέδαση των πολιτών – αθλητών μας σε αυτό το όμορφο και 

συναρπαστικό άθλημα.  

Το κόστος μέχρι στιγμής του εν λόγω έργου αναλυτικά είναι : 

Ταρτάν  14.500 € 

Τσιμέντο περίφραξης 5.000 € 

Συρματόπλεγμα 3.000 € 

Η απαιτούμενη άσφαλτος ήταν Δωρεά. 

Με τη νέα χρονιά θα τοποθετηθούν και εξέδρες για τους θεατές. 

Σκοπός της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ  και του Δήμου είναι να γίνει ο χώρος του Δημοτικού 

Σταδίου ένα από τα καλύτερα αθλητικά κέντρα της Ελλάδας και με την ολοκλήρωση  

του Κλειστού Σταδίου θα είναι το στολίδι της Εύβοιας, ώστε οι πολίτες και 

περισσότερο οι νέοι και οι φοιτητές να μην καταφεύγουν σε άλλες πόλεις για άθληση 

με χρηματικό κόστος, αλλά να παραμένουν στη πόλη μας  ωθώντας τους έτσι και 

στον αθλητισμό. 

Γι’ αυτούς τους λόγους  τα τελευταία 3 έτη η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ έχει κάνει αρκετές 

εργασίες αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών όπως: 

Τοποθέτηση ταρτάν στο 5×5 15.000 € 

Τοποθέτηση νέου ταρτάν στον  εγκαταλελειμμένο Στίβο  9.000 € 

Αμέσως μετά τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο, διόρθωση του κυρίως 

γηπέδου από τις ζημιές που είχε υποστεί,11.000 € 

Ολική αντικατάσταση του χόρτου στο 8×8 , 25.000 € 



Φύτευση λουλουδιών σε όλους τους χώρους του γηπέδου 2.000 € 

Για πρώτη φορά βάψιμο σε πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Διαμόρφωση χώρων με γυψοσανίδες για εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών . 

Αλλαγή τζαμιών για πρώτη φορά και συρματοπλέγματος σε πολλούς χώρους. 

Τόσο οι εργασίες όσο και η δημιουργία άλλων δομών θα συνεχιστούν  προς όφελος 

των πολιτών καθώς επίσης και  η αγορά του τρακτέρ κουρέματος θα γίνει στο άμεσο 

μέλλον για την καλή συντήρηση του γηπέδου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του γηπέδου τένις, 

θα δοθούν εντός ολίγων ημερών. 
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