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Με το παρόν έργο γίνεται η ανακαίνιση των υποδομών άθλησης του 
Δημοτικού Σταδίου Ανωγείων. Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι 
οι εξής:

• Αντικατάσταση και επέκταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 
ποδοσφαίρου.

• Δημιουργία διαδρομών άθλησης στίβου περιμετρικά του γηπέδου 
ποδοσφαίρου

• Κατασκευή ανοικτού περιμετρικού καναλιού ομβρίων μεταξύ γηπέδου 
ποδοσφαίρου και στίβου και λοιπές υποδομές απορροής ομβρίων.

• Διαμόρφωση των υποδομών για τα άλματα είς μήκος (δύο σκάμματα και 
διάδρομος φοράς)

• Τοποθέτηση ελαστικού αθλητικού δαπέδου στο χώρο των υπαίθριων 
γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ.

• Κατασκευή τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 3,50μ για τη 
περίφραξη και προστασία του σταδίου στην ανατολική του πλευρά.  

• Διαμόρφωση του δαπέδου του διαδρόμου πρόσβασης προς τις κερκίδες.

• Αναβάθμιση της εισόδου του σταδίου.

• Ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου 5x5.

• Συντήρηση και βαφή των μεταλλικών στοιχείων των κιγκλιδωμάτων της 
εξέδρας και της περίφραξης του σταδίου. 

• Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (τέρματα ποδοσφαίρου, μπασκέτες, 
ορθοστάτες βόλευ, πάγκοι αναπληρωματικών και διαιτητών).

Το παρόν έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά κατασκευαστικές εργασίες που 
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αφορούν την ανακαίνιση και βελτίωση των εξωτερικών υποδομών του 
σταδίου ενώ οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές πρόκειται να ανακαινιστούν 
με διαφορετική εργολαβία.
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ε.Τ.Ε.Π. , τα ισχύοντα πρότυπα, την παρούσα τεχνική 
περιγραφή και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης.

Αποτυπώσεις - Χαράξεις:

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να λάβει υπόψη του τα υφιστάμενα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της συνολικής εγκατάστασης και να τα 
αποτυπώσει επί τόπου όπως προβλέπεται,  από την Ε.Σ.Υ., 
συμπεριλαμβάνοντας την υψομετρική αποτύπωση του σταδίου και την 
αποτύπωση του πρανούς που βρίσκεται στο ανατολικό όριο όπου πρόκειται 
να κατασκευαστεί ο νέος τοίχος περίφραξης.

Στη συνέχεια θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιώννα υποβάλει στην 
Υπηρεσία για τυχόν αποκλίσεις, τη χάραξη του στίβου και των λοιπών 
κατασκευών του έργου.

 Τα στοιχεία χάραξης του στίβου, των κέντρων χάραξης των κυκλικών 
τμημάτων του στίβου, απαραίτητων τόσο για την ακριβή γραμμογράφηση 
του ελαστικού τάπητα όσο και για τον ακριβή έλεγχο της θέσης των 
διαφόρων επί μέρους κατασκευών, θα επισημανθούν με ευδιάκριτο τρόπο.

Όλα τα δεδομένα των χαράξεων και των σταθμών της τελικής επιφάνειας 
χρήσης του στίβου, αλλά και των επί μέρους αθλητικών έργων, έστω και αν 
δεν αναγράφονται ή καθορίζονται πλήρως από την μελέτη, θα εκπληρώνουν 
τις απαιτήσεις της IAAF.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν απο τη παρούσα 
εργολαβία είναι οι ακόλουθες:

1. Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα επί του γηπέδου ποδοσφαίρου

Οι σημερινές διαστάσεις του υφιστάμνεου αγωνιστικού χώρου του γηπέδου 
ποδοσφαίρου είναι είναι περίπου 91,10μ επί 52,70. Ο δε υφιστάμενος 
τεχνητός χλοοτάπητας ο οποίος επεκτείνεται μερικά μέτρα  εκτός του 
αγωνιστικού χώρουέχει διαστάσεις περίπου 96,20μ επί 54,70μ.

Λόγω των φθορών του υφιστάμενου χλοοτάπητα αυτός πρόκειται να 
αντικατασταθεί από νέο συνθετικό χλοτάπητα τελευταίας γενιάς (ύψους 
πέλους 60mm), σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου θα μεγαλώσουν όσο το επιτρέπουν οι 
υπάρχουσες κατασκευές απο τις τρείς πλευρές του (κτίρια και εξέδρα) και 
τα όρια του οικοπέδου προς τα ανατολικά καθώς και οι ανάγκες 
διαμόρφωσης του στίβου περιμετρικά του γηπέδου. 

Έτσι οι νέες διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου πρόκειται να διαμορφωθούν 
σε 93,00 μ  επί 55,00μ ενώ ο νέος χλοοτάπητας θα καταλαμβάνει και τα 
ημικύκλια πίσω από τα τέρματα και γενικά όλη τη περιοχή εντός του 
περιμετρικού καναλιού ομβρίων εκτός από το χώρο όπου θα διαμορφωθούν 
οι απαραίτητες υποδομές για τα άλματα εις μήκος.
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Το υπάρχον αποστραγγιστικό δίκτυο κάτω από την υπόβαση του 
χλοοτάπητα λειτουργεί ικανοποιητικά για την απορροή  των ομβρίων από τον 
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρουκαι δεν προβλέπονται 
παρεμβάσεις σε αυτό και γενικά στην υπόβαση του γηπέδου.

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

α)  Αποξήλωση του υφιστάμενου τεχνητού χλοοτάπητακαι των υφιστάμενων 
τερμάτων. Απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης και απόρριψη τους 
σε αδειοδοτημένο χώρο.

β)  Απομάκρυνση και φύλαξη υφιστάμενου εξοπλισμού όπως τα υπάρχοντα 
τέρματα.

   γ)Έλεγχος και χάραξη των περιμετρικών ορίων του χώρου εφαρμογής του 
νέου χλοτάπητα ο οποίος οριοθετείται με το προς κατασκευή 
περιμετρικό κανάλι ομβρίων.

  δ) Διαμόρφωση τελείως επίπεδης της εννιαίας τελικής επιφάνειας στην 
οποία πρόκειται να επιστρωθεί ο τεχνητός χλοοτάπητας με τη 
διαμόρφωση και των απαιτούμενων κλίσεων 0,3% απο τον κεντρικό 
διαμήκη άξονα προς τις πλάγιες γραμμές του γηπέδου.

  ε) Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους πέλματος 60mm 
πιστοποιημένου σύμφωνα  με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

στ)  Γραμμογράφηση του γηπέδου

   ζ)   Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα με τη διάστρωση σε επάλληλες 
στρώσεις χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων. Ισοκατανομή 
τους σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα.

   η) Χτένισμα των ινών

    Η συνολική επιφάνεια που θα επιστρωθεί ανέρχεται σε 6.600 τ.μ.

   Ο τεχνητός χλοοτάπητας πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά και τις 
πιστοποιήσεις που περιγράφονται  αναλυτικά στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών.

2. Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα ταρτάν στίβου (κουλουάρ)  
προδιαγραφών IAAF

Περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου και εκτός του περιμετρικού 
καναλιού απορροής ομβρίων θα διαμορφωθεί ο στίβος του σταδίου με τελική 
επίστρωση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) πάχους 13mm.
Λόγω του περιορισμένου διατιθέμενου μήκους του σταδίου η χάραξη του 
στίβου θα είναι τρίκεντρη με δύο κυκλικά τμήματα στα πέταλα με ακτίνες 
22,30μ και 44,60μ,  ευθύγραμμα τμήματα μήκους 64,65μ και συνολικό μήκος 
της πρώτης διαδρομής 318,00μ.
Πρόκειται να κατασκευαστούν 5 διαδρομές στίβου άθλησης. Επίσης εκτός 
από τις 5 διαδρομές με το ίδιο υλικό διαφορετικού όμως χρώματος πρόκειται 
να επιστρωθεί και η περιμετρική ελεύθερη ζώνη πλάτους 1,0μ γύρω απο τις 
5 διαδρομές.
Τoπλάτος κάθε μιας απο τις διαδρομές στίβου θα είναι 1,22 μ. ενώ η πρώτη 
διαδρομή ξεκινάει σε απόσταση 0,20 μ (θέση τοποθέτησης κινητού 
κράσπεδου) απο το κανάλι ομβρίων, σύμφωνα με .τα πρότυπα σχέδια της 
ΓΓΑ (ΣΤΙ-ΠΟΣ «Τυπικές κατασκευαστικές τομές – Στίβου-Κονίστρας»  και 
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Π-92 «Κατασκευή συνθετικού τάπητα & χλοοτάπητα/ Λεπτομέρειες τομών»)
Επομένως το συνολικό πλάτος της πρός επίστρωση ζώνης θα είναι 
0,20+5x1,22+1,0=7,30μ
Επίσης η μια ευθεία του του στίβου θα επεκτείνεται πέραν της στροφής 
ώστε με συνολικό μήκος 120μ να καλύπτει και τις ανάγκες του αγωνίσματος 
δρόμου των 100μ. 
Για την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την  τοποθέτηση του 
ταρτάν θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Εκσκαφή για την υποβίβασητηςυφιστάμενηςστάθμηςέωςβάθος 
περίπου 40cm. 

• Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας απο θραυστό υλικό 
τελικούσυμπυκνωμένουπάχους20cm αντίστοιχη με την 
παλαιότερη προδιαγραφή  ΠΤΠ Ο-180, τώρα σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00

• Κατασκευήστρώσης βάσης οδοστρωσίας  με θραυστό υλικό 
πάχους10cm,  αντίστοιχη με την παλαιότερη προδιαγραφή  ΠΤΠ 
Ο-150, τώρα σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη επί της τελικής διαμορφωμένης 
επιφάνειας της βάσης 

• Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης συμπυκνωμένου 
πάχους 5cm

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της ασφαλτικής βάσης

• Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου 
πάχους3,5cm

Επί της ανωτέρω τελικής επιφάνειας ασφαλτικού θα γίνει η τοποθέτηση του 
συνθετικού τάπητα (ταρτάν)    στίβου προδιαγραφών IAAFσύμφωνα με τη 
πρότυπη τεχνική προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. ΕΞ- ΥΛ- ΔΑΠ2/Τρ2, όπως ισχύει 
σήμερα και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στις περιοχές (άκρα διαδρόμου φοράς μήκους) όπου προβλέπεται αυξημένο 
πάχος του συνθετικού τάπητα (20mmαντί για 13mm) η υπόβαση θα 
τοποθετηθεί κατά 7mm βαθύτερα έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του τάπητα 
να είναι επίπεδη.  
Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη είναι η 
διαμόρφωση των απαιτούμενων ρύσεων σε όλη τη περιοχή εφαρμογής του 
συνθετικού τάπητα. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 1% 
προς το ανοικτό περιμετρικό κανάλι ομβρίων.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η στρώση του ελαστικού 
συνθετικού τάπητα στο σημείο επαφής της με το περιμετρικό κανάλι και σε 
όλο το μήκος του, να μην το καλύπτει και να αποσβένει ομαλά προς αυτό, 
στη περιοχή του αριστερού τοιχώματος του, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή 
απορροή των ομβρίων.
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του τάπητα με 
ανεξίτηλο χρώμα.
Τελικά ο συνθετικός τάπητας πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά και τις 
πιστοποιήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών.

3. Κατασκευή ανοικτού περιμετρικού καναλιού ομβρίων και λοιπές 
υποδομές αποχέτευσης ομβρίων

Ανοικτό περιμετρικό κανάλι στίβου 
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Η απορροή των ομβρίων από τον χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου θα 
συνεχίσει να γίνεται  μέσω του υπάρχοντος δικτύουαποστράγγισης,κάτω 
απότοχλοοτάπητα το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά.

Στη παρούσα εργολαβία και για την  απορροή των ομβρίων από τον 
συνθετικό τάπητα του στίβου προβλέπεται η κατασκευή περιμετρικά του 
γηπέδου ποδοσφαίρου και ανάμεσα σε αυτό και το στίβο, ανοικτού  καναλιού 
ομβρίων. 

Το κανάλι έχει συνολικό μήκος 313,6 μ στον άξονα του. Κατασκευάζεται απο 
οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό με ξυλότυπους και θα έχειπάχος τοιχωμάτων και 
πυθμένα 10 εκ, καθαρό πλάτος  20 εκ. και ελάχιστο καθαρό βάθος 25 εκ. 

Πάνω του θα τοποθετηθεί σχάρα υδροσυλλογής, χαλύβδινη, γαλβανισμένη 
και ηλεκτροπρεσσαριστή. Η σχάρα θα εδράζεται σε διαμήκεις 
σιδερογωνιές25/25/4 που τοποθετούνται εντός κατάλληλων εσοχών του 
σκυροδέματος. Αποτελείται από διαμήκεις λάμες 5/20 και εγκάρσιες 5/16 με 
ενδιάμεσα κενά των 10mm.

Στις περιοχές των γωνιών του γηπέδου ποδοσφαίρου (κόρνερ) όπου το 
κανάλι βρίσκεται πολύ κοντά στο γήπεδο θα υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον 
αυτό ζητηθεί  απο την επίβλεψη, για κάλυψη της σχάρας σε περιορισμένο 
μήκος με λεπτή γαλβανισμένη λαμαρίνα 1 χιλ για δημιουργία πιο ομαλής 
επιφάνειας. Η λαμαρίνα θα συγκοληθεί πάνω στις λάμες της σχάρας για να 
μπορεί να δημιουργηθεί μεταλλικό σκέπασμα του καναλιού το οποίο θα 
επιστρώνεται με το συνθετικό τάπητα ή τον χλοοτάπητα

Για τη κατασκευή του καναλιού θα  εφαρμοστούν τα σχέδια της μελέτης τα 
οποία βασίζονται στα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α  (ΣΤΙ-ΠΟΣ και Π-92)

Το βάθος του καναλιού θα είναι κυμαινόμενο απο 0,25μ ώς 0,65μ έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται ικανοποιητική κλίση της τάξης του 0,25% για την απορροή 
των ομβρίων. Λόγω των υψομέτρων του εδάφους γύρω απο το Στάδιο τα 
όμβρια μπορούν να παροχετεύονται μόνο προς τη νότια πλευρά του 
οικοπέδου στο παρακείμενο  πρανές. Επομένως τα υψηλότερα σημεία του 
καναλιού θα βρίσκονται στη βορειοδυτική πλευρά του απ’ όπου ο πυθμένας 
του θα διαμορφώνεται με κατάλληλη κλίση και προς τις δύο διευθύνσεις 
προς το χαμηλότερο σημείο του το οποίο θα βρίσκεται στα νοτιανατολικά 
του γηπέδου. 

Λοιπό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
Στο χαμηλότερο σημείο του καναλιού θα συγκεντρώνεται το σύνολο των 
ομβρίων από το ταρτάν και μέσω φρεατίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 
0,60x0,60x0,80  θα παροχετεύονται σε υπόγειο αγωγό από PVC διαμέτρου 
Φ315. 

Ο αγωγός αυτός μήκους περίπου 20 μ θα τοποθετηθεί με εκσκαφή σε 
κατάλληλο βάθος έτσι ώστε επιτευχθεί η ελεύθερη  απορροή με βαρύτητα 
των ομβρίων τα οποία θα παροχετεύονται προς το κεντρικό φρεάτιο που 
πρόκειται να κατασκευαστεί στο Περιβάλλοντα Χώρο του γηπέδου μεταξύ 
στιβου-γηπέδου μπάσκετ και γηπέδου 5x5 κοντά στη βορειοδυτική γωνία 
του τελευταίου.

Επίσης για τη παροχέτευση των ομβρίων υδάτων από το πόδι του μεγάλου 
πρανούς που βρίσκεται στην  Ανατολική πλευρά του Σταδίου και εξωτερικά 
του προς κατασκευή τοιχείου περίφραξης, κατασκευάζεται τάφρος απο 
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σκυρόδεμα η οποία περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια μαζί με το 
τοιχείο.

Στο τέλος της τάφρου αυτής κατασκευάζεται τυποποιημένο φρεάτιο 
αποχέτευσης ομβρίων που καλύπτεται από  μεταλλική σχάρα έτσι ώστε 
συλλέγει τα όμβρια της τάφρου. Στη συνέχεια τα όμβρια αυτά μέσω 
υπόγειου αγωγού Φ500 μήκους περίπου 8 μ θα οδηγούνται και αυτά στο 
κεντρικό φρεάτιο.

Απο το κεντρικό φρεάτιο τα όμβρια που συλλέγονται απο το ταρτάν και το 
πρανές εξωτερικά του τοιχείου  θα παροχετεύονται σε υπόγειο  αγωγό απο 
σωλήνες PVC, Φ500. Ο αγωγός αυτός τοποθετείται υπόγεια σε κατάλληλο 
βάθος ώστε να επιτυγχάνεται η ελεύθερη ροή των ομβρίων μέσω 
βαρύτητας. Το μήκος του θα είναι περίπου 55 μ και θα οδηγεί τα όμβρια 
εκτός του νοτίου ορίου του οικοπεδου στο παρακείμενο πρανές. 

Οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις των παραπάνω τριών φρεατίων και οι 
ακριβείς  οδεύσεις των αγωγών θα οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της 
κατασκευής με την έγκριση της επίβλεψης. Επίσης τότε θα προσδιοριστούν 
και οι μηκοτομές των αγωγών λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική 
αποτύπωση του Σταδίου που υποχρεούται να κάνει ο ανάδοχος μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

4. Διαμόρφωση υποδομών για άλματα εις μήκος

Η εγκατάσταση και οι αντίστοιχες υποδομές  για τα άλματα είς μήκος και 
τριπλούν οριοθετούνται όπως και στην υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο 
μεταξύ του γηπέδου ποδοσφαίρου και του στίβου στη βόρεια πλευρά του 
σταδίου.

Για τα άλματα προβλέπονται τα παρακάτω : 

α) στην θέση περίπου των υφιστάμενων  σκαμμάτων, ηκατασκευήδύο(2) νέων 
σκαμμάτων με χαλαζιακή άμμο, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 
3,00x9,00m, πλήρων και έτοιμων για χρήση.

Η κατασκευή τους περιλαμβάνει:

• εκσκαφή και μόρφωση, της σκάφης υποδοχής της υπόβασης και του 
χαντακιού αποστράγγισης σε όλο το μήκος του σκάμματος, 
απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και τοποθέτηση διάτρητου 
τσιμεντοσωλήνα Φ10, αν απαιτείται

• πλήρωση του χαντακιού με σκύρα οδοστρωσίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
05-03-03-00 διαστάσεων μέχρι 0,10m σε στρώση τελικού συμπιεσμένου 
πάχους 0,15m

• κατασκευή κρασπέδου περιμετρικά σκάμματος εκτός από το τμήμα που 
εφάπτεται με το διάδρομο

• εγκιβωτισμός του σκάμματος με τοποθέτηση χοντροσανίδας

• πλήρωση του σκάμματος με χαλαζιακή άμμο, καθαρή, πλήρους 
διαβάθμισης, με οριζόντια επάνω επιφάνεια, απόλυτα  ισόπεδη με τον 
περιβάλλοντα χώρο.

β) η κατασκευή επιφάνειας ταρτάν γύρω από το διάδρομο φοράς για τα 
άλματα

Ο διάδρομος φοράς πλάτους 1,22μ και μήκους 45,00 μ θα διαθέτει τρείς  
(3) βατήρες αλμάτων  προκειμένου να εξασφαλίζεται πάτημα για το 
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απλούν και στα δύο σκάμματα και πάτημα για το τριπλούν στο ένα από τα 
δύο. 

Στις περιοχές εκτινάξεως του διαδρόμου φοράς, δηλαδή στα τελευταία 13 
μέτρα του από τη μια πλευρά (μεταξύ της βαλβίδας εκτίναξης του 
τριπλούν και του σκάμματος) και στα τελευταία 6 μέτρα του από την άλλη, 
το πάχος του συνθετικού τάπητα θα είναι 20 χιλ.

Ταρτάν τοποθετείται επίσης σε μια συνολική επιφάνεια πλάτους 4,0 μ 
(συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου φοράς) μεταξύ του χλοοτάπητα 
του γηπέδου και του περιμετρικού καναλιού και μήκους 45μ  μεταξύ των 
δύο σκαμμάτων.

           γ) Οριοθέτηση των επιφάνειων ταρτάν και χλοοτάπητα με τη τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων κρασπέδων σκυροδέματος σε μήκος 45μ σύμφωνα 
με τα σχέδια λεπτομερειών.

          δ)  Τοποθέτηση στο διάδρομο φοράς τριών αναστρεφόμενων βατήρων 
αλμάτων σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

5. Τοποθέτηση ελαστικού αθλητικού δαπέδου στα γήπεδα βολευ & 
μπάσκετ

Στα νοτιοανατολικά του Δημοτικού Σταδίου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος 
που χρησιμοποιείται ως γήπεδο μπασκετ και βόλευ. Το συνολικό εμβαδόν 
του είναι περίπου 918 τ.μ. και αποτελείται από δύο συνεχόμενα σχεδόν 
ορθογωνικά  τμήματα από ένα για κάθε άθλημα. Οι επιμέρους διαστάσεις 
του φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.   

Στον συγκεκριμένο χώρο πρόκειται να τοποθετηθεί ελαστικό αθλητικό 
δάπεδο τύπου PRECOAT σε πάχος 1.6-2.0mm. Τα ακρυλικής βάσης υλικά, 
είναι αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα δύο συστατικών, για εξωτερικά γήπεδα. 
Εφαρμόζονται σε επιφάνειες από άσφαλτο για τη δημιουργία ενός 
υποστρώματος για αθλητικά γήπεδα το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση και  
μόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευμένες από ανερχόμενες υγρασίες 
και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση. 

Εκτός της επικάλυψης του ήδη διαμορφωμένου χώρου με το νέο δάπεδο, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί και επέκταση του έτσι ώστε οι νέες 
διαστάσεις του γηπέδου του μπάσκετ να είναι συμβατές με τις 
προδιαγραφές της ΓΓΑ (διαστάσεις γηπέδου 32,10mx19,10m). Οι 
διαστάσεις του νέου υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ και βόλευ φαίνονται στα 
σχέδια της μελέτης και θα είναι  32,10mx19,10m στο τμήμα του μπάσκετ και 
24,0mx15,0mστο χώρο του βόλευ. Το συνολικό εμβαδόν του υπαίθριου 
γηπέδου διαμορφώνεται τελικά σε 973,11 τ.μ. Επομένως η συνολική αύξηση 
του εμβαδού του ανέρχεται σε 55,23 τ.μ. και προκύπτει κυρίως από 
επέκταση της υφιστάμενης επιφάνειας κατά 2μ στο μήκος και απο 
περιορισμένη αύξηση του πλάτους στο χώρο του μπασκετ. 

Οι διαστάσεις των δύο γηπέδων (μπάσκετ και βόλευ), η γραμμογράφηση του 
κ.λπ. θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές της ΓΓΑ. 

Οι εργασίες που απαιτούνται λοιπόν  για την ανακατασκευή και επέκταση 
των εξωτερικών γηπέδων είναι οι εξής:

Α. Προετοιμασία τελικής επιφάνειας για την επίστρωση του ελαστικού 
δαπέδου
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• Αποξήλωση των δύο υπαρχουσών μπασκετών.

• Χάραξη επί του εδάφους του νέου περιγράμματος του γηπέδου 
και εκσκαφή περίπου 0,15 εκ στη περιοχή της επέκτασης

• Τοποθέτηση περιμετρικά της τελικής επιφάνειας πρόχυτων 
κρασπέδων απο σκυρόδεμα ώστε να διασφαλίζεται η  ομαλή και 
σταθερή διαχρονικά απόληξη του δαπέδου.

• Κατασκευή στη περιοχή της επέκτασης των δύο στρώσεων 
οδοστρωσίας της Π.Τ.Π 0155 πάχους 10 εκ απολύτως 
συμπυκνωμένων έτσι ώστε η άνω επιφάνεια τους να ταυτίζεται 
με το υφιστάμενο δάπεδο.

• Κατασκευή νέων θεμελίων πάκτωσης των μπασκετών εφόσον με 
τη νέα χάραξη αυτές μετατοπίζονται απο την αρχική τους θέση.

• Όσον αφορά το χώρο του υφιστάμενου γηπέδου πριν τις 
εργασίες τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου θα γίνει 
καθαρισμός του αποξήλωση τυχόν σαθρών τμημάτων του 
υφιστάμενου υλικού. Κατόπιν θα συμπληρωθούν με το αντίστοιχο 
υλικό τυχόν σημεία με εκτεταμένες φθορές βάθους άνω των 
5cm.

• Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψη) στη συνολική 
επιφάνεια του γηπέδου.

• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 3,5 εκ που θα αποτελει και τη στρώση υποδοχής του 
ελαστικού τάπητα με επιφάνειες τελείως επίπεδες.Η απορροή 
των ομβρίων θα επιτυγχάνεται με κλίσεις  0,5%  προς τα άκρα 
του γηπέδου.

Β. Τοποθέτηση στρώσης ελαστικού δαπέδου

Σαν τελική επιφάνεια προβλέπεται η διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού 
τάπητα πάχους 1,6-2 mm από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή  και πλαστικά 
χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μία 
ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη. Το τελικό 
δάπεδο θα πρέπει να είναι ένα 6 στρώσεων ακρυλικό σύστημα τοποθετημένο 
στην προηγούμενα κατασκευασμένη  ασφαλτική επιφάνεια. 

Όσον αφορά το ελαστικό δάπεδο οι εργασίες τοποθέτησης του  είναι οι 
εξής:

• Πριν την έναρξη της διάστρωσης το υπόστρωμα θα πρέπει να 
καθαριστεί επιμελώς απο σκόνες και τυχόν υπολείμματα.

• Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με μίγμα ασφαλτικού 
γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο 
κ.λπ.

• Εφαρμογή δύο στρώσεων από μείγμα ασφαλτικού   
γαλακτώματος   και   χαλαζιακής   άμμου (κοκκομετρία 
χαλαζιακής άμμου 0,2 - 0,4mm) μαύρου χρώματος. Απλώνονται 
χειρωνακτικά στην επιφάνεια του γηπέδου με ρακλέτα, 
παράλληλα και κατακόρυφα. Κατανάλωση : 0,90kg/m2

• Διπλή στρώση από μείγμα συνθετικών ρητινών, χαλαζιακής άμμου 
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προκειμένου να επιτύχουμε την αντιολισθητική υφή (κοκκομετρία 
χαλαζιακής άμμου 0,25 -1,00mm) και ειδικής κόλλας. Το μείγμα 
έχει τη μορφή πυκνόρρευστης αλοιφής και θα χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να γίνουν οι 2 επικαλύψεις. Απλώνεται χειρωνακτικά 
στην επιφάνεια ταυ γηπέδου με ρακλέτα, παράλληλα και 
κατακόρυφα με κατανάλωση τουλάχιστον 500gr/m2.

• Στρώση από μείγμα χρωματιστών συνθετικών ρητινών, 
χαλαζιακής άμμου (κοκκομετρία χαλαζιακής άμμου 0,1 – 0,2mm) 
και πόσιμου νερού. Η επίστρωση γίνεται χειρωνακτικά με ρακλέτα 
με κατανάλωση τουλάχιστον 400gr/m2. Πριν από κάθε επικάλυψη 
πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η προηγούμενη επιφάνεια είναι ξερή, 
καθαρή χωρίς ξένα υλικά. Κατανάλωση : 1,40kg/m2

Γ. Γραμμογράφηση γηπέδων

Η γραμμογράφηση των γηπέδων θα γίνει με λευκό χρώμα υψηλών αντοχών 
κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες και ανθεκτικό στην χρήση και την 
υπεριώδη ακτινοβολία.

Τελικά το ελαστικό αθλητικό δάπεδο  πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά και 
τις πιστοποιήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

6. Κατασκευή τοιχείου περίφραξης

Στο ανατολικό όριο του οικοπέδου του Σταδίου στη παρούσα φάση δεν 
υφίσταται σταθερή μόνιμη περίφραξη. Το Στάδιο στη περιοχή αυτή που 
συνορεύει με το πόδι πρανούς σημαντικού ύψους οριοθετείται με πρόχειρες 
κινητές περιφράξεις απο μεταλλικά στοιχεία. Τα πρόχειρα αυτά στοιχεία 
συγκρατούν τις μικρότερες πέτρες που κατολισθαίνουν απο το πρανές 
αποτρέποντας την είσοδο τους εντός των χώρων του σταδίου, ενώ στο 
παρελθόν,κυρίως σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, είχαν εισέλθει 
εντός του σταδίου αρκετές ποσότητες φερτών όπως χώματα και πέτρες.     

Προκειμένου να δημιουργηθεί μα μόνιμη και ασφαλής περίφραξη του 
σταδίου και να αποφευχθεί η εντός του χώρου του γηπέδου πτώση πετρών, 
καθώς και η εισροή ομβρίων υδάτων και φερτών από το παρακείμενο πρανές 
(ιδίως στο βορειοανατολικό όριο του σταδίου)  πρόκειται  να κατασκευαστεί 
τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20-25 κατά μήκος της 
ανατολικής πλευράς του Σταδίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Το μήκος του τοιχείου θα είναι 70μ καλύπτοντας όλο το σημαντικά 
μεγαλύτερο μέρος του ορίου που δεν καλύπτεται σήμερα απο μόνιμη 
περίφραξη.  Το συνολικό ύψος του τοιχείου μαζί με τη θεμελίωση θα είναι 
3,50 μ ενώ το ελεύθερο ύψος του πάνω απο το έδαφος 2,50μ. Το πάχος του 
κορμού του τοιχείου είναι 30 εκ στη στέψη του και 50 εκ στη βάση του ενώ 
εδράζεται σε θεμέλιο πλάτους 2,50μ , συμμετρικό για περιορισμό των 
εκσκαφών κοντά στο πόδι του πρανούς.

Εντός του σκάμματος και προ της θεμελίωσης του τοιχείου θα γίνει 
διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας C 8-10.

Στην εξωτερική πλευρά του τοιχείου γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση 
σύμφωνα με το σχέδιο της τυπικής διατομής του τοιχείου, με σκοπό την 
παροχέτευση των ομβρίων υδάτων του παρακείμενου  πρανούς το οποίο 
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καταλήγει στη βάση του αλλά και τη δημιουργία ενός είδους βραχοπαγίδας.

Συγκεκριμένα στην εξωτερική πλευρά γίνεται μόνο μερική επανεπίχωση του 
σκάμματος σε ύψος 2,0μ περίπου απο τη στάθμη έδρασης του πεδίλου. Η 
επανεπίχωση γίνεται με θραυστό υλικό για την καλύτερη αποστράγκιση του. 
Στη συνέχεια στο υπόλοιπο της εκσκαφής τόσο στο πυθμένα όσο και στο 
πρανές της εκσκαφής γίνεται διάστρωση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος 
για τη δημιουργία τραπεζοειδούς τάφρου. Η  τάφρος αυτήαφενώς  θα 
παροχετεύει επαρκώς τα όμβρια τα οποία συγκεντρώνονται στη βάση του 
τοίχου από όλο το παρακείμενο πρανές και αφετέρου θα λειτουργεί ως 
βραχοπαγίδα όπου θα συλλέγονται οι πέτρες και γενικά τα φερτά που τυχόν 
κατολισθαίνουν απο το πρανές, ενώ και  ο οριζόντιος πυθμένας της θα 
εξυπηρετεί και ως διάδρομος πρόσβασης και θα διευκολύνει το καθαρισμό 
της. 

Το ύψος της μερικής επανεπίχωσης είναι μεταβαλλόμενο,κατά μήκος του 
τοίχου, έτσι ώστε ο πυθμένας της τάφρου να έχει τη κατάλληλη κλίση για 
την απορροή των ομβρίων. Στο τέλος της τάφρου κατασκευάζεται 
εσχαρωτό φρεάτιο με τη διαμόρφωση τοπικού χαμηλού σημείου  για τη 
συλλογή των ομβρίων της τάφρου τα οποία μέσω υπόγειου αγωγού θα 
αδηγούνται εκτός του οικοπέδου όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.

Στο νότιο άκρο του τοιχείου (αυτό πρός τη πλευρά του γηπέδου 5x5) όπου 
το έδαφος είναι πλέον οριζόντιοτο τοιχείο θα σταματαει πριν φτάσει στην 
υπάρχουσα περίφραξη του γηπέδου 5x5. Στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ 
τοιχείου και 5x5 θα κατασκευαστεί νέα μεταλλική πόρτα ανοίγματος 3,00μ η 
οποία θα επιτρέπει την έξοδο απο το στάδιο προς την ανατολική κατεύθυνση 
και τη δυνατότητα καθαρισμού της τάφρου. Σε συνέχεια της πόρτας και για 
τα υπόλοιπα περίπου 2,0μ μέχρι τη γωνία της υφιστάμενης περίφραξης του 
γηπέδου 5x5 το κενό θα συμπληρωθεί με μεταλλική περίφραξη παρόμοιων 
χαρακτηριστικών με την υφιστάμενη εξωτερική περίφραξη στις υπόλοιπες 
πλευρές του σταδίου. 

Το τοιχείο θα αποτελείται από επτά ανεξάρτητα τμήματα που θα 
διαχωρίζονται με κατακόρυφους αρμούς έτσι ώστε κάθε τμήμα να έχει 
μήκος μικρότερο των 12 μ.

Η ακριβής θέση κατασκευής του τοιχείου θα υποδειχθεί από την υπηρεσία 
σε συνδυασμό με τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων του οικοπέδου και την 
ακριβή αποτύπωση του πρανούς η οποία θα περιλαμβάνεται στην 
υψομετρική αποτύπωση του σταδίου στην οποία πρόκειται να προβεί  ο 
ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών. 

7. Διαμόρφωση του διαδρόμου πρόσβασης στις κερκίδες

Η πρόσβαση στις κερκίδες γίνεται από διάδρομο κυκλοφορίας μήκους 
115μκαι πλάτους γενικά περίπου 1,90μ με τοπικές στενώσεις σε ορισμένα 
σημεία κυρίως στις θέσεις των οικίσκων των πάγκων.

Αρχικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του όπως καθαρισμός 
του από διάφορα υλικά, ομαλοποίηση του (μικροεκσκαφές, - άρση ανωμαλιών 
κ.λπ.) ή καιμικρής κλίμακας τοπικές διαπλατύνσεις  ή διαμορφώσεις όπου 
απαιτηθείμετά από υπόδειξη της επίβλεψης και κυρίως στην έξοδο του προς 
την δημοτική οδό. 

Στις θέσεις όπου βρίσκονται οι προς καθαίρεση οικίσκοι των πάγκων, οι 
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οποίοι σήμερα καταλαμβάνουν τοπικά τμήμα του διαδρόμου, θα 
αποκατασταθεί η οριζόντια επιφάνεια μετά την απομάκρυνση των προϊόντων 
των καθαιρέσεων. 

Μετά τις παραπάνω διαμορφώσεις θα γίνει διάστρωση του διαδρόμου με 
σταμπωτό σκυρόδεμα ποιότητας C 16-20 οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131, 
μέσου τελικού πάχους 10εκ, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του τιμολογίου.  

Οι ακριβείς διαστάσεις μήκους και πλάτους της διάστρωση θα καθοριστούν 
από την επίβλεψη.

8. Διαμόρφωση εισόδου σταδίου

Κατασκευαζεται νέα πύλη εισόδου περίπου στη θέση της υφιστάμενης. 
Επίσης κατασκευάζεται νέα περίφραξη στη θέση της παλιάς σε όλη την 
αντίστοιχη πλευρά του οικοπέδου.

Αναλυτικότερα η περίφραξη γίνεται με λιθοδομή πάχους 0,40 μ και ύψους 
0,70μ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Κατασκευάζονται με το ίδιο 
υλικό 2 κολώνες 50x50 εκ και ύψους 2,90 οι οποίες οριοθετούν την είσοδο 
και φέρουν μεταλλική πινακίδα με την ονομασία του σταδίου.

Τοποθετείται μεταλική καγκελλόπορτα εισόδου και μεταλλικά κάγκελα επί 
της λιθοδομής.

Οι διαστάσεις της καγκελόπορτας είναι 3,00x2,60mκαι το συνολικό μήκος 
της λιθοδομής (συμπεριλαμβανομένων των κολωνών) είναι 5,20μ

9. Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου 5x5

Η πρόσθετη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πρόκειται να κατασκευαστεί 
με το παρόν έργο αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του μίνι γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5 με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 
40,5mx19,5mπερίπου.Hηλεκτροδότηση της πρόκειται να γίνει απο το 
υπάρχον δίκτυο του σταδίου και συγκεκριμένα απο το παρακείμενο κτίριο 
δημοσιογράφων.

Για τον φωτισμό του γηπέδου 5x5, προβλέπεται να τοποθετηθούν 4 
χαλύβδινοι ιστοί (σιδηροϊστοί), ύψους 9m , συνεχώς μεταβαλλόμενης 
διατομής (taper) με σχήμα διατομής oκταγωνικό χωρίς εγκάρσια ραφή. Το 
ελάχιστο πάχος ελάσματος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο προς 4mm. Ο 
κάθε σιδηροϊστός θα τοποθετηθεί πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα 
που θα φέρει τους κοχλίες αγκύρωσης για τη στερέωσή του.

Κάθε ιστός θα φέρει 4 φωτιστικά σώματα (προβολείς) τύπου LED  ισχύος 
200   Watt τοποθετημένα σε εγκατεστημένη βάση προβολέων. 

Η επάρκεια των φωτιστικών σωμάτων και οι ακριβείς θέσεις των ιστών θα 
επιβεβαιωθούν από την κάτωθι αναφερόμενη φωτοτεχνική μελέτη.

Για τη τροφοδοσία των ιστών με ηλεκτρικό ρεύμα θα κατασκευαστεί  
ξεχωριστός ηλεκτρικός πίνακας (PILLAR), σε βάση από σκυρόδεμα. O 
πίνακας θα είναι τριφασικός και θα διαθέτει τέσσερις (4) τριφασικές 
αναχωρήσεις, μία για κάθε ιστό.Θα τοποθετηθεί εκτός γηπέδου πλησίον της 
περίφραξης του σε θέση που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη και θα 
τροφοδοτείται με ρεύμα από το κοντινό κτίριο δημοσιογράφων.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει ακόμη το υπόγειο δίκτυο των 
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καλωδίων τροφοδοσίας του Pillar από το κτίριο δημοσιογράφων και των 
ιστών απο το Pillar, με τα απαραίτητα φρεάτια επισκέψεως.  Για την όδευση 
των υπογείων καλωδίων γίνεται εκσκαφή χάνδακος στο οποίο τοποθετούνται 
εντός σωλήνων προστασίας οι οποίοι τοποθετούνται και εγκιβωτίζονται σε 
βάση από άμμο. Επίσης τη γείωση της εγκατάστασης με χάλκινες πλάκες  
και γυμνό χάλκινο αγωγό ο οποίος θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος 
παράλληλα προς το τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Πριν την τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής μελέτης ή αντίστοιχου τεχνικού 
φακέλου στη περίπτωση τυποποιημένου ιστού, που θα περιλαμβάνει τεχνική 
περιγραφή, στοιχεία υπολογισμού και  σχέδια για το κορμό του ιστού, τη βάση 
έδρασης του από σκυρόδεμα, και τη σύνδεση του με αυτή.

Επίσης πριν την έναρξη εργασιών ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ο 
ανάδοχος  θα υποβάλλει σχετική φωτοτεχνική μελέτη που θα τύχει της 
εγκρίσεως της υπηρεσίας.

10.Επισκευή περίφραξης και βαφή μεταλλικών μερών αυτής και 
κιγκλιδωμάτων κερκίδας

Θα γίνει επισκευή συντήρηση και βαφή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων της 
εξέδρας θεατών και των μεταλλικών στοιχείων της περίφραξης του σταδίου 
εξωτερικής και εσωτερικής.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της εξέδρας αναπτύσσονται σε μήκος περίπου 
105μ και αποτελούνται από 3 οριζόντιους σωλήνες και από ορθοστάτες 
αποτελούμενους από διπλές λάμες. 

Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης της περίφραξης του γηπέδου 
αφορούν τη σταθερή εξωτερική περίφραξη του σταδίου (εξαιρείται η 
ανατολική πλευρά όπου θα κατασκευαστεί το τοιχείο) μήκους 229,17μ και 
την εσωτερική περίφραξη μεταξύ γηπέδου ποδοσφαίρου και εξεδρών μήκους 
περίπου 94 μ.

Προβλέπεται βαφή των μεταλλικών μερών της περίφραξης πλην του 
συρματοπλέγματος (σωληνωτοί ορθοστάτες και οριζόντιες ράβδοι) και 
τοπικές εργασίες επισκευής της όπου απαιτείται.

Τόσο για τα κιγκλιδώματα όσο και για τα μεταλλικά στοιχεία της περίφραξης 
πριν την βαφή τους  θα προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 
(τρίψιμο  για την αφαίρεση σκουριάς και σαθρών υφιστάμενων 
χρωματισμών). Θα γίνει επίστρωση σε μία στρώση αντισκωριακής 
προστασίας (αστάρωμα) ενός συστατικού και τελικός χρωματισμός σε δύο 
στρώσεις με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου, σύμφωνα με τις οδηγίες και σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από 
την επίβλεψη. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Επίσης πρόκειται να συμπληρωθεί η εσωτερική περίφραξη μεταξύ γηπέδου 
και διαδρόμου κερκίδων στις θέσεις όπου καθαιρούνται οι  κατασκευές των 
υφιστάμενων πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών δηλαδή σε μήκος 13,0 
περίπου, ενώ θα  κατασκευαστεί τοπικά και νέα περίφραξη, παρόμοια με την 
υπάρχουσα, σε μήκος 2,0μ μεταξύ της υπάρχουσας περίφραξης του 
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γηπέδου 5x5 και της νέας εξωτερικής πόρτας.

Όλα τα τα στοιχεία των κιγκλιδωμάτων της κερκίδας που δεν είναι 
σιδηροσωλήνες, αλλά σιδηρές λάμες, θα πληρωθούν με το άρθρο που 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό για χρωματισμό σωληνώσεων ανά μέτρο 
μήκους, αφού γίνει αναγωγή ενός μέτρου μήκους λάμας σε μέτρο 
σιδηροσωλήνα με βάση την αντίστοιχη επιφάνεια βαφής . 

Οι εργασίες  επισκευής και βαφής της περίφραξης του γηπέδου 
πληρώνονται με το αντίστοιχο άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης.

11.Προμήθεια και τοποθέτηση 2 εστιών ποδοσφαίρου με δίχτυα

Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων εστιών ποδοσφαίρου. 
Προμήθεια και τοποθέτηση δύο εστιών ποδοσφαίρου διαστάσεων 7,32 Χ 
2,44 (εσωτερικές διαστάσεις), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA, 
πλήρεις με τα δίχτυα και τις απαιτούμενες εργασίες για την τοποθέτηση 
τους επί του εδάφους. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών.

12.Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών ολυμπιακού τύπου

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών ολυμπιακού τύπου σύμφωνα με 
το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Η πάκτωση των μπασκετών θα γίνει σε 
βάση (πέδιλο) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
ΓΓΑ. Η ακριβής θέση θα υποδειχθεί από την επίβλεψη

13.Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ορθοστάτες βόλεϊ με δίχτυ 

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός σετ ορθοστατών βόλεϊ με δίχτυ, σύμφωνα 
με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, και οι απαιτούμενες εργασίες για την 
τοποθέτηση τους επί του εδάφους. Η ακριβής θέση τοποθέτησης θα 
υποδειχθεί από την επίβλεψη. 

14.Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκων γηπέδου ποδοσφαίρου 
(αναπληρωματικών και διαιτητών)

Στη παρούσα φάση στο γήπεδο ποδοσφαίρου υφίστανται 3 διακριτές 
κατασκευές – οικίσκοι οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πάγκοι 
αναπληρωματικών  και διαιτητών. Αυτοί βρίσκονται βόρεια του γηπέδου 
ποδοσφαίρου δηλαδή στη πλευρά προς την εξέδρα και μεταξύ του 
διαδρόμου πρόσβασης σε αυτή και του στίβου. 

Για την αναβάθμιση του σταδίου αλλάζει η χωροθέτηση τους και πρόκειται 
να τοποθετηθούν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου κοντά στο υφιστάμενο 
κτίριο καθώς στην υφιστάμενη θέση τους αφενώς έχουν λάθος 
προσανατολισμό και αφετέρου στενεύουν το διάδρομο πρόσβασης προς τις 
εξέδρες μειώνοντας το πλάτος του στις συγκεκριμένες θέσεις στο 1,25μ 
περίπου.

Έτσι οι μέν υπάρχουσες κατασκευές θα καθαιρεθούν ενώ πρόκειται να γίνει 
προμήθεια και τοποθέτηση νέων σύγχρονων πάγκων ως εξής:

• Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2)σταθερών πάγκων αναπληρωματικών 
μήκους 6,00m, 12 θέσεων με πλαστικά καθίσματα, μεταλλικό σκελετό 
και κάλυψη από κυψελωτό πολυκαρμπονικό με προστασία UV 
στέγαστρο,
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• Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) σταθερού πάγκου διαιτητών και 
παρατηρητών αγώνα μήκους 3,00μ, 6 θέσεων με πλαστικά καθίσματα, 
μεταλλικό σκελετό και κάλυψη από κυψελωτό πολυκαρμπονικό με 
προστασία UV στέγαστρο, 

Οι πάγκοι που θα προμηθευθούν θα είναι σύμφωνοι με το Τιμολόγιο και το 
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, ενώ στις προβλεπόμενες εργασίες 
περιλαμβάνονται η βαφή τους και η τοποθέτηση-πάκτωση  τους επί του 
εδάφους.

Οι πάγκοι αναπληρωματικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ  θα 
τοποθετηθούν εκατέρωθεν της γραμμής του κέντρου, παράλληλα προς την 
πλάγια γραμμή και σε απόσταση 5,00 μέτρων από τον αγωνιστικό χώρο. Οι 
ακριβείς θέσεις τοποθέτησης τους θα υποδειχθούν απο την επίβλεψη.

15.Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών γηπέδου 5Χ5

Για την αναβάθμιση και του γηπέδου 5x5 προβλέπεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση 1 κινητού ή σταθερού πάγκου μήκους 2,00m, 4 θέσεων, με 
μεταλλικό σκελετό και πολυκαρμπονική κάλυψη. 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ανώγεια 26/07/2021
Η Αν. Προϊστάμενη  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ζαχαρένια Σκουλά

Ανώγεια  26/07/2021
Οι Συντάξαντες

Κονιού Ειρήνη
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