
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΣΗΣΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

ΔΗΜΟΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 

ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΘΣΘΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ  ΚΘΤΘΣ 

 
Προϋπολογιςμόσ:766.000€ 

 

 

 

 

Σ Ε Τ Χ Ο    Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απρίλιοσ,2021 
 

 

  



1 
 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΓΗΠΕΔΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Ο ποδοςφαιρικόσ τάπθτασ κα είναι ελαχίςτου ςυνολικοφ φψουσ πζλουσ άνωκεν τθσ πρωτογενοφσ  βάςθσ 

εξιντα (60) χιλιοςτϊν, τελευταίασ τεχνολογίασ, εγνωςμζνθσ αξίασ και  ποιότθτασ παραγωγισ. Ο ςυνκετικόσ 

χλοοτάπθτασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από μονόκλωνεσ ίςιεσ ίνεσ πολυαικυλενίου ελαχίςτου πλάτουσ 1,80 

χιλ., ελαχίςτου πάχουσ 400 μm και ελαχίςτου βάρουσ ινϊν 1.900 γρ/μ2. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα είναι 

πυκνισ πλζξθσ, τουλάχιςτον 9.750 ςυρραφϊν/μ2, κα ζχει ελάχιςτο ςυνολικό βάροσ 2.900 γρ/μ2 και ςυνολικι 

γραμμικι πυκνότθτα ινϊν τουλάχιςτον 16.000 dtex. Οι ίνεσ, κα αγκυροφνται εντόσ τθσ πρωτεφουςασ, πλιρωσ 

υδροπερατισ βάςθσ από πολλαπλι διαςτρωμάτωςθ υφαςμζνου ι μθ υφαςμζνου πολυπροπυλενίου ι latex 

ι πολυουρεκάνθ και κα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιφάνεια, δια επιπάςεωσ από επίςτρωςθ 

πολυουρεκάνθσ.  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ 

(Α) Ιδιότητα (Β) Απαίτηςη (Γ) Αποδεικτικό μζςο 

 

Φψοσ πζλουσ 60mm (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Γραμμικι πυκνότθτα νθμάτων 

 

16.000 Dtex (-0%+∞) 

 

Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Συρραφζσ 9.750/m²(-0%+∞) 

 

Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Ράχοσ ίςιασ ίνασ ςε μm 

 

400 micron(-0%+∞) 

 

Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Ρλάτοσ ίςιασ ίνασ ςε mm 

 

1,80 mm(-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Συνολικό βάροσ ινϊν ανά m2 1.900  gr/ m² (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Βάροσ τάπθτα ανά m2 2.900  gr/ m² (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Ρρωτεφουςα υπόβαςθ Ρολυπροπυλζνιο ι latex ι 

πολυουρεκάνθ ανεξαρτιτου βάρουσ 
Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

Δευτερεφουςα υπόβαςθ Ρολυουρεκάνθ ανεξαρτιτου βάρουσ Εγχειρίδιο εργαςτθριακοφ ελζγχου 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 

Φψοσ πζλουσ 

Ηθτείται διότι το υψθλότερο δυνατόν φψοσ πζλουσ βελτιςτοποιεί τον προςδοκϊμενο κφκλο ηωισ του 

προϊόντοσ. 

Γραμμικι πυκνότθτα νιματοσ 
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Ηθτείται διότι θ υψθλότερθ δυνατι γραμμικι πυκνότθτα νιματοσ προςφζρει ανκεκτικότθτα ςε αυτιν 

αναφορικά τθσ φυςικισ και μθχανικισ καταπόνθςθσ βελτιςτοποιϊντασ τον κφκλο ηωισ του χλοοτάπθτα και 

μειϊνοντασ τθν ανάγκθ για ςυχνι ςυντιρθςθ (χτζνιςμα χλοοτάπθτα). 

Συρραφζσ  

Ηθτείται διότι θ πυκνι πλζξθ δθμιουργεί βζλτιςτο αιςκθτικά αποτζλεςμα. 

Βάροσ ινϊν 

Ηθτείται διότι επί των ινϊν διαδραματίηεται θ δράςθ του παιχνιδιοφ και το βάροσ αυτϊν αποτελεί κρίςιμο 

ποιοτικό παράγοντα. 

Ράχοσ ίνασ 

Ηθτείται λόγω ανκεκτικότθτασ και ικανότθτασ επαναφοράσ τθσ ίνασ ςε όρκια κζςθ μειϊνοντασ τθν ανάγκθ 

ςυχνισ ςυντιρθςθσ και αποφυγισ φαινομζνου τςακίςματοσ αυτισ. 

Ρλάτοσ ίνασ 

Ηθτείται λόγω βζλτιςτου αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ κακότι καλφπτει τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ 

των ινϊν όπου παρεμβάλλεται το υλικό πλιρωςθσ αλλοιϊνοντασ το αποτζλεςμα προςομοίωςθσ με τον 

φυςικό χλοοτάπθτα. 

Βάροσ τάπθτα 

Ηθτείται λόγω ςτακερότθτασ του ςυςτιματοσ προσ αποφυγι μετατοπίςεων και λοιπϊν κυματιςμϊν με τθν 

πάροδο του χρόνου από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ. 

Ρρωτεφουςα και δευτερεφουςα υπόβαςθ 

Ηθτείται κακϊσ, κατά τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ επίςτρωςθ πολυουρεκάνθσ ςτθν οπίςκια πλευρά του τάπθτα 

(με διάτρθςθ προφανϊσ για να απορρζουν τα υγρά), προςφζρει ςτο υλικό μεγαλφτερθ αντοχι ςε περίπτωςθ 

επαφισ με τοξικά υλικά, καλάςςιο άλασ, μικροςωματίδια, υγρά, όξινθ βροχι, ςκόνθ και κατάλοιπα τα οποία 

δφνανται με τθν επαφι τουσ να διαβρϊςουν το υλικό latex και με τθν πάροδο του χρόνου να επικολλθκοφν 

και να ςωρευτοφν ςε αυτό φκείροντασ ζτςι τθν κάτω πλευρά του τάπθτα. Θ παραπάνω επίςτρωςθ βελτιϊνει 

τθν αντοχι του τάπθτα ςτθ χθμικι και φυςικι καταπόνθςθ. Ραρζχει ακόμθ, μεγαλφτερθ αντοχι και χρόνο 

ηωισ ςε εν γζνει μθχανικι και κερμικι καταπόνθςθ λόγω μεγαλφτερθσ ιδιότθτασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ 

από το υλικό ςτο ζδαφοσ, αλλά και ςε ςυνκικεσ αποκικευςθσ και εν γζνει μεγαλφτερο κφκλο ηωισ. Τα 

παραπάνω επιτείνονται από τθ δυνατότθτα επαναφοράσ ςτο αρχικό ςχιμα και κζςθ του μετά από άςκθςθ 

τάςθσ που προςφζρει θ επίςτρωςθ ςτο, αποτρζποντασ τθν προςωρινι παραμόρφωςθ και επιτρζποντασ 

μεγαλφτερθ αντοχι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ επανειλθμμζνων δυνάμεων, ιδίωσ ςε ςυνκικεσ ςκλθροφ 

παιχνιδιοφ, διζλευςθσ βαρζων φορτίων και ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. Ρροςφζρει μικρότερθ 

ςυρρίκνωςθ ςτθ διάρκεια του χρόνου και καλφτερθ δυνατότθτα ςτακερισ ςτρϊςθσ και διατιρθςθσ ςε 

ςτακερό και ομοιογενζσ επίπεδο, ελαχιςτοποιθμζνθ ςτρζβλωςθ, διάβρωςθ και αντοχι ςε φκορζσ και 

ςκιςίματα. Επιπλζον, ιςχυροποιεί τθ δζςθ και ζμπθξθ των κυςάνων ςτο υλικό, ομογενοποιϊντασ, 

ςφραγίηοντασ και προςτατεφοντασ τισ ςυρραφζσ και ζτςι αυξάνοντασ τθ ςτακερότθτα και τθ 

διατθρθςιμότθτα του τάπθτα, όπωσ μθχανικι δφναμθ που απαιτείται για τθν εκρίηωςθ των τελευταίων, 

ακόμθ και ςε ςυνκικεσ υγραςίασ και επαφισ με υγρά, άρα και αυξάνοντασ τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ 

υψθλισ πυκνότθτασ του τάπθτα, τθ χρθςτικότθτα, τθν εμπειρία χριςθσ και τθν εμφάνιςι αυτοφ, ςτθν 

πάροδο του χρόνου, αςχζτωσ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. Επίςθσ, μειϊνει τθν πικανότθτα κρυμματιςμϊν, 

εςωτερικισ ανάλωςθσ και ςταδιακοφ εκφυλιςμοφ του υλικοφ ςτθν πάροδο του χρόνου, όπωσ ζχουν δείξει 

ςχετικζσ μελζτεσ αντοχισ ςτθν παλαίωςθ. Σθμειϊνεται ότι θ επίςτρωςθ πολυουρεκάνθσ ωσ εκτελοφμενθ 
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ςτθν οπίςκια πλευρά του τάπθτα δεν ζρχεται μεν ςε επαφι με τουσ χριςτεσ αλλά ωσ υλικό ςφράγιςθσ και 

ςτακεροποίθςθσ τθσ δζςθσ του τάπθτα, δθλαδι ςτο κεμζλιο καταςκευισ του, ιτοι ςτθν εςωτερικι πλευρά 

του, διαδραματίηοντασ κρίςιμο ρόλο για τθ ςυνοχι, τθν τεχνικι του επάρκεια, ςτακερότθτα και τον κφκλο 

ηωισ τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ. Συμπεραςματικά, όπωσ είναι αναντίρρθτο από τθ διεκνι βιβλιογραφία 

και πρακτικι, θ επίςτρωςθ πολυουρεκάνθσ είναι μια λφςθ, που αυξάνει τθ ςχζςθ αποτελεςματικότθτασ / 

κόςτουσ και κυρίωσ τθν αντοχι και τον κφκλο αποτελεςματικισ ηωισ και διατθρθςιμότθτασ του προϊόντοσ ςε 

ςυνκικεσ όςο το δυνατόν περιςςότερο όμοιεσ με αυτζσ τθσ αρχικισ του κατάςταςθσ, ςυνιςτϊντασ ζτςι 

κρίςιμθ ποιοτικι παράμετρο, με τελικό ηθτοφμενο τθν ελαχιςτοποίθςθ ανάγκθσ επιςκευϊν, τον κίνδυνο 

πρόωρθσ φκοράσ και τθν χρονικά αραιότερθ αντικατάςταςθ του τάπθτα, με το ςυγκριτικό περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα να αλλάηει ελάχιςτα ςε ςφγκριςθ με τα προςφερόμενα πλεονεκτιματα και ιδίωσ τθ λιγότερο 

ςυχνι ανάγκθ αντικατάςταςθσ του, άρα και αφξθςθσ των προσ ανάλωςθ και ανακφκλωςθ ςυνκετικϊν υλικϊν 

ςε βάκοσ ετϊν. Εξάλλου, θ επίςτρωςθ αυτι είναι δυνατι από οποιονδιποτε ζμπειρο και τεχνικά 

καταρτιςμζνο καταςκευαςτι ταπιτων, χωρίσ αλλαγι των τεχνικϊν μεκόδων του, αφοφ δεν μεταβάλλει τθν 

ίδια τθν καταςκευαςτικι διαδικαςία του χλοοτάπθτα, απλά ςυνιςτά μια επιπλζον εφαρμογι υλικοφ ςτο 

τζλοσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και ζτςι παρζχει μια περαιτζρω προδιαγραφι ποιότθτασ, χωρίσ υπζρμετρθ 

ςμίκρυνςθ του δυνθτικοφ κφκλου καταςκευαςτϊν, ενϊ ςθμειωτζον πωσ οι μεγαλφτερεσ εταιρίεσ πλαςτικϊν 

και χθμικϊν του κόςμου (π.χ. DOW Chemicals, θ οποία εξόπλιςε μεταξφ άλλων με ςυνκετικοφσ χλοοτάπθτεσ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και γιπεδα των πρόςφατων Ολυμπιακϊν Αγϊνων του ίο 2016, αλλά και GrassTex, 

Arturf, Limonta, κ.τ.λ.), για τουσ παραπάνω λόγουσ τθν προτιμοφν και τθ ςυςτινουν.  

Τοποκζτθςθ του χλοοτάπθτα επί του γθπζδου μετά τθν προαναφερκείςα αποξιλωςθ και επαναπλιρωςθ τθσ 

επιφάνειασ. Μεταφορά αυτοφ εντόσ του γθπζδου ςε ρολά και τοποκζτθςθ του εγκάρςια του διαμικουσ 

άξονα του γθπζδου. Θ ςφνδεςθ των επιφανειϊν των ρολϊν κα γίνει με ςυγκόλλθςθ τουσ ςτθν κάτω πλευρά 

τουσ µε χριςθ ειδικϊν ταινιϊν. Τα ρολά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ να 

απλωκοφν και να τεντωκοφν µε ειδικά εργαλεία ϊςτε να µθν υπάρχουν ανωµαλίεσ ι «ςκαλοπάτια» ςτον 

αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ µεταξφ τουσ ενϊςεισ. Χτζνιςµα των ινϊν. 

 

ΠΛΗΡΩΗ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

∆ιάςτρωςθ ςτρϊµατοσ χαλαηιακισ άµµου και ελαςτικϊν µικροςφαιριδίων. ∆ιανοµι ποςότθτασ άµµου όπωσ 

ακριβϊσ αναγράφεται ςτον προςκομιςκζντα εργαςτθριακό ζλεγχο του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα 

και οµοιόµορφθ κατανοµι ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου. Για τθν επίτευξθ τθσ ιςοκατανομισ 

είναι απολφτωσ απαραίτθτθ θ χριςθ ειδικοφ μθχανιματοσ διάςτρωςθσ , το οποίο παράλλθλα να βουρτςίηει 

τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα δίνοντασ του τθν τελικι του μορφι. ∆ιανοµι µε χριςθ  

µθχανιµατοσ ελαςτικϊν µικροςφαιριδίων ποςότθτασ όπωσ ακριβϊσ αναγράφεται ςτον προςκομιςκζντα 

εργαςτθριακό ζλεγχο (labtestreport) του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και οµοιόµορφθ κατανομι 

τουσ ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 

ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 

Για τα τελειϊματα των χϊρων εγκατάςταςθσ  κα γίνει χριςθ ειδικϊν τεμαχίων απόλθξθσ ι άλλθσ τεχνικισ 

που κα διαςφαλίηει τθν ομαλι και ςτακερι διαχρονικά απόλθξθ αυτισ. 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Οι  ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του προσ τοποκζτθςθ τεχνθτοφ χλοοτάπθτα κα αποδεικνφεται  µε τα κάτωκι 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο ανάδοχοσ πριν απο τθν εφαρμογι του 

χλοοτάπθτα: 
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1. Εργαςτθριακι εξζταςθ, του προσ τοποκζτθςθ τάπθτα που να καλφπτει τα ανωτζρω ελάχιςτα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά και να προκφπτει θ αποδοχι του αναφορικά των απαιτιςεων FIFA Quality και FIFA 
Quality PRO και τεχνικι ζκκεςθ από εξουςιοδοτθμζνο εργαςτιριο αναγνωριςμζνο από τθν FIFA, απο τθν 
οποία κα προκφπτει ότι θ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν είναι ςε επίπεδα πάνω από 60 % (παράμετροσ 
shock absorption). 

2. Σιμα καταλλθλότθτασ γθπζδου FIFA Quality ι  FIFA Quality PRO (field certificate) ςυμφϊνωσ του ιςχφοντα 
οδθγοφ Handbook of Requirements Football turf εκδόςεωσ Οκτωβρίου 2015, θμερομθνίασ εκδόςεωσ 
πζραν τθσ 1/1/2017 όπου εφαρμόςκθκε ο ανωτζρω ιςχφων ςιμερα οδθγόσ ο οποίοσ κατιργθςε κάκε 
προθγοφμενο. 

3. Ριςτοποίθςθ του οίκου καταςκευισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πωσ ανικει ςτθν λίςτα των 
προτιμϊμενων από τθν FIFA παραγωγϊν (FIFA Preferred Producerι FIFALicensees, 2015 edition και 
ζπειτα). 

4. Γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι τουλάχιςτον 8 ετϊν που κα ςυνοδεφεται και από αναλυτικι 

περιγραφι τθσ ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου χλοοτάπθτα ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι.  

5. Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ τον ςχεδιαςμό και παραγωγι 
χλοοτάπθτα του εργοςταςίου παραγωγισ. 

6. Σφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ΙSO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογισ τον ςχεδιαςμό και 
παραγωγι χλοοτάπθτα του εργοςταςίου παραγωγισ. 

7. Δείγμα του τάπθτα διαςτάςεων 20εκ Χ 20εκ περίπου ςυνοδευόμενο από τα υλικά πλιρωςθσ αυτοφ, 
ζκαςτο ςε ςακουλάκι ποςότθτασ περίπου 30ml. 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΗ 

Ο εγκαταςτάτθσ του τεχνθτοφ χλοοτάπθτα κα πρζπει να διακζτει: 

1. Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι γθπζδων με 
χλοοτάπθτα. 

2. Σφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ΙSO 14001:2004 με πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι γθπζδων 
με χλοοτάπθτα.  

3. Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 με πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι γθπζδων με 
χλοοτάπθτα.  

Εάν ο ανάδοχοσ προτίκεται να χρθςιμοποιιςει τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων, πρζπει να 
προςκομίςει διλωςθ του ςυνεργαηόμενου ότι κα κζςει ςτθ διάκεςθ του παρζχοντα τθν υπθρεςία τισ τεχνικζσ 
του δυνατότθτεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ προςκομίηονται τα αντίςτοιχα παραπάνω δικαιολογθτικά τεχνικισ 
ικανότθτασ του ςυνεργαηόμενου. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ ΣΙΒΟΤ – ΣΑΡΣΑΝ 

Ο ςυνκετικόσ τάπθτασ ταρτάν αποτελείται από κόκκουσ ελαςτικοφ sbr και epdm ςυνδεδεμζνουσ με ειδικά 

επεξεργαςμζνθ πολυουρεκάνθ (PU) δθμιουργϊντασ ακλθτικό δάπεδο κατάλλθλο για αγϊνεσ ςτίβου και 

τοποκετείται ςτα κουλουάρ των αγϊνων δρόμου και ςτουσ διαδρόμουσ φοράσ των λοιπόν ακλθμάτων. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργολαβίασ κα γίνει τοποκζτθςθ του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν επί τθσ τελικά 

διαµορφωµζνθσ επιφανείασ περιμετρικά του Σταδίου (κουλουάρ). Θ τοποκζτθςθ κα γίνει εντζχνωσ και 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο προςκομιςκζν τεχνικό φυλλάδιο του υλικοφ, με τισ αναγραφόμενεσ 
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καταναλϊςεισ (και οµοιόµορφθ κατανομι τουσ ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου). Επίςθσ 

ςυνκετικόσ τάπθτασ πρόκειται να τοποκετθκεί και ςτθ περιοχι του διαδρόμου φοράσ των αλμάτων μικουσ. 

Το χρϊμα του ταρτάν κα οριςτεί απο τθν επίβλεψθ (κατά προτίμθςθ ερυκρόφαιο, γαλάηιο ι πράςινο). Θα 

εφαρμοςτεί διαφορετικι απόχρωςθ του ςτισ κακαρά αγωνιςτικζσ επιφάνειεσ (διαδρομζσ αγϊνων ταχφτθτασ 

και διάδρομοσ φοράσ)  και ςτισ ζξω απο αυτζσ παράπλευρεσ επιφάνειεσ (περιμετρικι ελεφκερθ  ηϊνθ των 

κουλουάρ πλάτουσ  1,0μ και επιςρϊμενθ περιοχι δίπλα  ςτο διάδρομα φοράσ).  

Θ γραμμογράφιςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ IAAFκαι με χριςθ 

εξειδικευμζνου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Οι γραμμζσ κα είναι  λευκζσ πάχουσ 50mm,με χρϊματα ςυμβατά 

με τθ ςυνκετικι επιφάνεια του τάπθτα και ανκεκτικά ςτθ χριςθ και υπεριϊδθ ακτινοβολία.  Ρρόκειται να 

γραμμογραφθκοφν οι διαδρομζσ, οι εκκινιςεισ, οι τερματιςμοί και ότι άλλο είναι απαραίτθτο για τα 

προβλεπόμενα αγωνίςματα.  

Επίςτρωςθ επιφανειϊν ςτίβου με ςυνκετικό τάπθτα τελικοφ ελαχίςτου πάχουσ 13 χιλ.,  

i.που ανικει ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 2.1 των προδιαγραφϊν του ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α, 

ς' ότι αφορά τθν υδατοπερατότθτα και  

ii.ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 3.4.α των προδιαγραφϊν του ςυνκετικοφ τάπθτα τθσ Γ.Γ.Α 

(παρ.3.4.α.). Στουσ ςυνκετικοφσ τάπθτεσ που αποτελοφνται ςχεδόν κακ’ ολοκλθρίαν από κόκκουσ 

ανακυκλωμζνου λάςτιχου ι κόκκουσ E.P.D.M ςυνδεδεμζνουσ ςυνικωσ με κόλλα πολυουρεκάνθσ (P.U.) 

και με χρωματιςμό τθσ επιφάνειασ χριςθσ τουσ με βαφι πολυουρεκάνθσ ςτθν επικυμθτι απόχρωςθ. Τθν 

αντιολιςκθρι επιφάνεια χριςθσ αυτϊν των ςυνκετικϊν ταπιτων αποτελοφν οι κόκκοι τθσ ίδιασ τθσ μάηασ 

τουσ και τα κενά που υπάρχουν ι και κόκκοι E.P.D.M. με μορφι ςκόνθσ που ενςωματϊνονται ςτθν τελικι 

ςφραγιςτικι βαφι P.U. 

Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και των απαραίτθτων 

μθχανθμάτων ςτον τόπο παράδοςθσ, με τθν πλιρθ τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ των υλικϊν και θ προμικεια τθσ γραμμογράφθςθσ όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθν παράγραφο 

6.12 (παρ.6.12). Ο χρωματιςμόσ ι ο ψεκαςμόσ με χρϊμα, τθσ γραμμογράφθςθσ των διαδρομϊν του ςτίβου ι 

τθσ γραμμογράφθςθσ των γθπζδων ακλοπαιδιϊν, πρζπει να είναι ματ και άρρθκτα ςυγκολλθμζνοσ με τον 

ςυνκετικό τάπθτα. Το υλικό που χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό, πρζπει να εναρμονίηεται, ςε ςχζςθ με 

τθν ςκλθρότθτα και τισ ιδιότθτεσ του ςυνκετικοφ τάπθτα. 

Θ εργαςία τοποκζτθςθσ του ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν περιλαμβάνει τα εξισ: 

Αρχικά θ τελικι επιφάνεια τθσ αςφάλτου που ζχει τοποκετιςει ο ανάδοχοσ κα ψεκαςτεί με πολυουρεκανικό 

primer ι βοφρτςεσ για να επιτευχκεί ζτςι θ ςωςτι πρόςφυςθ μεταξφ τθσ επιφάνειασ αυτισ και του 

ςυνκετικοφ τάπθτα ταρτάν. Το ςτρϊμα βάςθσ του ςυςτιματοσ καταςκευάηεται όςο το primer είναι ακόμθ 

κολλϊδεσ, εντόσ 12 ωρϊν από τθν εφαρμογι τθσ πρϊτθσ επίςτρωςθσ. Θ ςτερεοποίθςθ  λαμβάνει χϊρα ςε 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, με τθν εξάτμιςθ του διαλφτθ και τθν αντίδραςθ του υλικοφ με τθν 

ατμοςφαιρικι υγραςία.  

Εν ςυνεχεία κα καταςκευαςκεί επί τόπου ζνα ςτρϊμα μίγματοσ πολυουρεκάνθσ, με κόκκουσ ανακυκλωμζνου 

καουτςοφκ κοκκομετρίασ 1-4 mm πάχουσ περίπου 10 χιλ.  

Αφοφ θ επιφάνεια ςτερεοποιθκεί εντελϊσ, κα ακολουκιςει θ εφαρμογι τθσ τελικισ επικάλυψθσ επιφάνειασ 

με ψεκαςμό του ςυςτιματοσ ςταυρωτά πλζον, ςε δφο κάκετεσ επιςτρϊςεισ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί 

άρτια κάλυψθ, ζγχρωμθσ πολυουρεκάνθσ και EPDM 0,5 – 1,5 mm ςε πάχοσ περίπου 4 χιλ ϊςτε θ επιφάνεια 

να αποκτιςει τθν τελικι κοκκϊδθ μορφι.  
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Τζλοσ περιλαμβάνεται θ γραμμογράφθςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ IAAF. 

Για τον ελαςτικό ςυνκετικό τάπθτα κα πρζπει να ιςχφουν οι προδιαγραφζσ επιδόςεων για ςυνκετικά δάπεδα 
επιφανειϊν ςτίβου τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ομοςπονδιϊν Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ (I.A.A.F.) ςε ςυνδυαςμό με τα 
εν ιςχφ Ευρωπαϊκό πρότυπα (βλ παρακάτω) κακϊσ και τθν πρότυπθ τεχνικι προδιαγραφι τθσ Γ.Γ.Α. ΕΞ ΥΛ 
ΔΑΡ2/Τρ2, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
Το ςφςτθμα του ςυνκετικοφ τάπθτα κα πρζπει να ζχει πιςτοποιθκεί ςε εργαςτιριο αποδεκτό από τθν IAAF 

(IAAF Tested). 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογισ τθν 

καταςκευι ακλθτικϊν δαπζδων. Εάν προτίκεναι να χρθςιμοποιιςει τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ άλλθσ οντότθτασ 

κα πρζπει να προςκομίςει διλωςθ του ςυνεργαηόμενου και το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό. (ΙSO 9001:2008 

καταςκευισ ακλθτικϊν δαπζδων). 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα δϊςει γραπτι εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν, για τον τοποκετοφμενο τάπθτα ταρτάν και τθν 

εργαςία καταςκευισ του. 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν διάςτρωςθσ του ελαςτικοφ ςυνκετικοφ τάπθτα, ο ανάδοχοσ οφείλει να 

καλζςει τθν επίβλεψθ για να παραλάβει τισ πρϊτεσ φλεσ (πολυουρεκανικζσ κόλλεσ ενόσ ςυςτατικοφ, 

πολυουρεκάνθ δφο ςυςτατικϊν, primer, υλικά ςφραγιςτικισ ςτρϊςθσ, κόκκουσ ελαςτικοφ ι ανακυκλωμζνου 

ελαςτικοφ κλπ).και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία παραςτατικά ζγγραφα (τιμολόγια, φορτωτικζσ κλπ) από τα 

οποία να προκφπτει θ ποςότθτα, θ θμερομθνία λιξθσ κλπ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, (για τθν απόδειξθ τθσ ςυμφωνίασ των 
απαιτιςεων με τον προςφζροντα ελαςτικό τάπθτα) όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο ελαςτικό ςυνκετικό 
τάπθτα που κα καταςκευαςτεί, όπωσ: 
 

1. Εμπορικι ονομαςία – περιλαμβάνεται ςτθν επίςθμθ λίςτα των εγκεκριμζνων ςυνκετικϊν ταπιτων 
τθσΡαγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Στίβου IAAF CERTIFICATES - Certified Track Surfacing Products,  

2. Τεχνικό φυλλάδιο με του τάπθτα με περιγραφι τθσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ του, κακϊσ και όλων 
των επί μζρουσ υλικϊν που τον αποτελοφν, με αναφορά ςτθν προζλευςθ τουσ, το τφπο τουσ, ςτο χρϊμα, 
ςτο πάχοσ, ςτα ακριβι ποςοςτά ςφνκεςθσ του κλπ.. 

3. Δείγμα του ςυνκετικοφ τάπθτα ςτθν πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ τελικι μορφι του,  με ςαφι αναφορά 
ςτθν ονομαςία και κωδικό προϊόντοσ.  

4. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων-πιςτοποιθτικόΙΑΑF (Report of synthetic Surface –Product Test) του 
προςφερομζνου ελαςτικοφ τάπθτα ϊςτε να αποδεικνφεται θ τιρθςθ των απαιτιςεων τθσ Ραγκόςμιασ 
Ομοςπονδίασ Στίβου,  

5. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφερόμενοσ τάπθτασ πλθροί το αντίςτοιχο DIN-EN 
14877:2013 (ςυνκετικζσ επιφάνειεσ για εξωτερικοφσ χϊρουσ ακλοπαιδιϊν), 

6. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφερόμενοσ τάπθτασ πλθροί το αντίςτοιχο DIN 
18035-6(Ακλθτικοί χϊροι - Μζροσ 6 Συνκετικζσ επιφάνειεσ) ειδικά για το τμιμα toyπου αφορά τθν 
περιβαλλοντολογικι ςυμβατότθτα. 

7. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφερόμενοσ τάπθτασ πλθροί το αντίςτοιχο ASTM F 
2157 (Ιδιαίτερθ Ρροδιαγραφι για διαδρόμουσ ςτίβου με ςυνκετικι επικάλυψθ 

8. πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφερόμενοσ τάπθτασ πλθροί τισ οριηόμενεσ από το 
αντίςτοιχο ASTM ι DIN προδιαγραφζσ όςον αφορά ςτθ ςυμπεριφορά ςε καφςθ.  

 

Το ταρτάν κα παραλειφκεί μόνο μετά τθν πιςτοποίθςθ του από κατάλλθλουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ με βαςει 

τισ  προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ και γενικότερα ζτςι ϊςτε να καλφπτει τισ αγωνιςτικζσ προδιαγραφζσ και 

ποιότθτα καταςκευισ για διοργάνωςθ αγϊνων εκνικοφ επιπζδου. 
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3. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΙΚΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ 

Σαν τελικι επιφάνεια ςτα γιπεδα μπάςκετ και βόλεχ προβλζπεται θ διάςτρωςθ χυτοφ ςυνκετικοφ 

ελαςτικοφ τάπθτα πάχουσ 1,6-2mm από λεπτόκοκκα ςκλθρά αδρανι  και πλαςτικά χρωματιςμζνα υλικά ςε 

ςταυροειδείσ ςτρϊςεισ ζτςι ϊςτε να προκφψει μία ομοιόμορφθ ςτακερι επιφάνεια με εμφάνιςθ ελαφρά 

κοκκϊδθ. Το τελικό δάπεδο κα πρζπει να είναι ζνα 6 ςτρϊςεων ακρυλικό ςφςτθμα τοποκετθμζνο ςτθν 

προθγοφμενα καταςκευαςμζνθ  αςφαλτικι επιφάνεια.  

Θ τελικι εμφάνιςθ του δαπζδου κα είναι αντιολιςκθρι, ομοιόμορφθ και χωρίσ αρμοφσ. Θ επιφάνεια κα ζχει 

τισ ιδιότθτεσ τθσ ευκαμψίασ, αντιολιςκθτικισ ικανότθτασ, αντοχισ ςε φκορά από ακλθτικά υποδιματα και 

ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία, ικανότθτα αυτοανόρκωςθσ και αντοχισ ςτθ φωτιά. Το ςυγκεκριμζνο δάπεδο 

δεν διαμορφϊνει κλίςεισ, αλλά ακολουκεί τισ κλίςεισ που ιδθ υφίςταται το δάπεδο.  

Θ ςυντιρθςθ του κα γίνεται μ' ζνα απλό ςκοφπιςμα ι εάν είναι πολφ βρϊμικο, με πλφςιμο. Σε γενικζσ 

γραμμζσ κα κακαρίηεται από τισ φυςικζσ βροχοπτϊςεισ. 

 
Πιςτοποιήςεισ ελαςτικοφ δαπζδου: 

 Το καταςκευαηόμενο δάπεδο κα πρζπει να φζρει Ριςτοποιιςεισ ςφμφωνα με το EN 1504-2:2004 για 
ακρυλικά δάπεδα και από τθν Διεκνι Ομοςπονδία Καλακοςφαίριςθσ – I.T.F. για τθν κατθγορία 1, 
Slow. 

 Ο ανάδοχοσ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα πρζπει να προςκομίςει από τθν εταιρεία παραςκευισ 
των υλικϊν του ςυςτιματοσ πιςτοποιθτικά ISO9001 και ISO 14001, όπωσ και τεχνικά φυλλάδια των 
επιμζρουσ υλικϊν και του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ δαπζδου. 

 Θ καταςκευι του δαπζδου κα πραγματοποιθκεί εξολοκλιρου από εξειδικευμζνο ςυνεργείο 
τοποκζτθςθσ ακλθτικϊν δαπζδων πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 για αυτι τθν εργαςία.  Ο ανάδοχοσ 
του ζργου πρζπει να είναι ο ίδιοσ πιςτοποιθμζνοσ με ISO εφαρμογισ ακλθτικϊν δαπζδων ι αλλιϊσ 
να είναι ςε επίςθμθ ςυνεργαςία με εταιρεία που κάνει παρόμοιεσ τοποκετιςεισ και κατζχει ςχετικι 
πιςτοποίθςθ ISO 9001 ζτςι ϊςτε να υπάρχει ςχετικι πιςτοποιθμζνθ εμπειρία που κα εξαςφαλίηει τθν 

ποιότθτα του ζργου. 
 Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να δϊςει για το δάπεδο εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν. 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΡΑ ΑΛΜΑΣΩΝ ΕΙ ΜΗΚΟ 

Αναλυτικότερα, ο βατιρασ απογείωςθσ αλμάτων μικουσ και τριπλοφν κα είναι καταςκευαςμζνοσ 

ςφμφωνα με τον κανόνα 184 των Κανονιςμϊν τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ (IAAF) 2014-2015, και τον 

Γενικό Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Ρρωτακλθμάτων και Αγϊνων του ΣΕΓΑΣ. 

Θα είναι βυκιςμζνοσ ςτο ζδαφοσ, ςτο ίδιο επίπεδο με το διάδρομο φοράσ και τθν επιφάνεια του 
ςκάμματοσ. Το άκρο του βατιρα που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςκάμμα κα αποτελεί τθ γραμμι 
απογείωςθσ. Αμζςωσ μετά τθ γραμμι απογείωςθσ κα τοποκετείται πλαίςιο ζνδειξθσ από πλαςτελίνθ για 
τθ βοικεια των Κριτϊν. 
Οι αποςτάςεισ των τριϊν βατιρων απο τα ςκάμματα κα είναι: 13,0μ (για το τριπλοφν ανδρϊν) 3,0μ (για 
το απλοφν ανδρϊν) και 1,0μ (για το απλοφν γυναικϊν).  
Καταςκευι: Ο βατιρασ απογείωςθσ κα είναι ορκογϊνιοσ, καταςκευαςμζνοσ από ξφλο ι από άλλο 
κατάλλθλο άκαμπτο υλικό μζςα ςτο οποίο τα καρφιά του παπουτςιοφ του ακλθτι κα ζχουν καλι 
πρόςφυςθ και δεν κα γλιςτροφν, και κα ζχει μικοσ 1,22m (±0,01m), πλάτοσ 200 χλςτ. (±2mm) και βάκοσ 
όχι μεγαλφτερο από 100mm και κα είναι άςπροσ. 
Ρλαίςιο Ζνδειξθσ από Ρλαςτελίνθ: Αυτό κα αποτελείται από ζνα άκαμπτο πλαίςιο, πλάτουσ 100mm 
(±2mm) και μικουσ 1,22m (± 0,01m), καταςκευαςμζνο από ξφλο ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
υλικό και κα είναι βαμμζνο με χρϊμα που δθμιουργεί αντίκεςθ με το βατιρα απογείωςθσ. Πταν είναι 
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εφικτό, θ πλαςτελίνθ κα είναι από ζνα τρίτο χρϊμα που κάνει αντίκεςθ. Το πλαίςιο κα είναι 
προςαρμοςμζνο πάνω ςε μια εςοχι ι καλοφπι ςτο διάδρομο φοράσ, ςτθν πλευρά του βατιρα 
απογείωςθσ που βρίςκεται πλθςιζςτερα προσ ςτο ςκάμμα. Θ επιφάνεια κα ανυψϊνεται από το επίπεδο 
του βατιρα απογείωςθσ ζωσ ζνα φψοσ 7mm (±1mm). Οι άκρεσ είτε κα αποκλίνουν κατά μία γωνία 45°, 
με τθν άκρθ που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο διάδρομο φοράσ να είναι καλυμμζνθ με ζνα ςτρϊμα 
πλαςτελίνθσ πάχουσ 1mm ςε όλο τθσ το μικοσ, είτε κα κόβονται ζτςι ϊςτε θ εςοχι, όταν είναι γεμάτθ με 
πλαςτελίνθ, να αποκλίνει κατά μία γωνία 45° (βλ. Σχιμα 1). Το επάνω μζροσ του πλαιςίου ζνδειξθσ κα 
είναι επίςθσ καλυμμζνο για τα πρϊτα 10mm περίπου και ςε όλο το μικοσ του, από ζνα ςτρϊμα 
πλαςτελίνθσ. Πταν προςαρμόηεται πάνω ςε αυτιν τθν εςοχι, ολόκλθρθ θ καταςκευι κα πρζπει να είναι 
επαρκϊσ άκαμπτθ, για να δζχεται ολόκλθρθ τθ δφναμθ από το παποφτςι του ακλθτι. Θ επιφάνεια του 
πλαιςίου κάτω από τθν πλαςτελίνθ κα είναι από υλικό, μζςα ςτο οποίο τα καρφιά του παπουτςιοφ του 
ακλθτι κα ζχουν καλι πρόςφυςθ και δεν κα γλιςτροφν. Το ςτρϊμα τθσ πλαςτελίνθσ μπορεί να λειανκεί 
με ζναν κφλινδρο ι κατάλλθλα διαμορφωμζνο ξυςτιρα, ϊςτε να απαλείφονται τα ίχνθ των ακλθτϊν. 
Για κάκε βατιρα κα υπάρχουν τρία (3) ανταλλακτικά πλαίςια πλαςτελίνθσ διακζςιμα. 

 

 
Σχ.3:Βατιρασαπογείωςθσκαιπλαίςιοζνδειξθσαπόπλαςτελίνθ(τομι 

 

5. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΓΗΠΕΔΟΤ 5Χ5 

Γενικά 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει τθν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ με βάςθ: 

• Τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν ςτοιχείων 
εκτελζςεωσ του ζργου.  

• Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, όπωσ το ΕΛΟT-HD384 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.1:2011 

 ΤοπρότυποEN 12193:2007 Light and lighting - Sports lighting 
 Τισ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΕΤΕΡ, όπωσ αυτζσ ζχουν τεκεί ςε ιςχφ με τθν απόφαςθ 

ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/30.07.2012 (ΦΕΚ 2221/τ.Β’/30.07.2012) και τθν εγκφκλιο 26/2012 του ΥΡΟΜΕΔΙ 
(ΔΙΡΑΔ/οικ/356/04.10.2012).  

• Τουσ Κανονιςμοφσ των εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων.  

• Τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΔΕΘ. 

• Τισ εντολζσ και τισ υποδείξεισ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.  

Α. Ιςτοί προβολζων 

Οι ιςτοί φωτιςμοφ κα είναι ςφμφωνοι με όςα αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1, ΕΝ 40- 2, ΕΝ 40-3, ΕΝ 
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40- 5 και πρζπει να παράγονται από βιομθχανία που κατζχει Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ςχετικά με τθν οργάνωςθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και κα 

πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

Οι ιςτοί κα είναι αποκλειςτικά χαλφβδινοι (ςιδθροϊςτοί) γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ, ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. Αποκλείονται ιςτοί καταςκευαςμζνοι από αλουμίνιο, ξφλο, οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κλπ. 

Οι ιςτοί κα ζχουν φψοσ 9m ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν ςιδθροϊςτοί ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ διατομισ (taper) με ςχιμα διατομισ oκταγωνικό 

χωρίσ εγκάρςια ραφι. Το ελάχιςτο πάχοσ ελάςματοσ ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι ίςο προσ 4mm, ανεξάρτθτα 

από τισ απαιτιςεισ του ςτατικοφ ι/και δυναμικοφ υπολογιςμοφ του ιςτοφ. Θ διαμόρφωςθ του ανϊτατου 

άκρου των ιςτϊν δθλ. διάμετροσ και μικοσ αυτοφ ςε ςχζςθ με τον τφπο των χρθςιμοποιουμζνων φωτιςτικϊν 

(επικακιμενα ι φωτιςτικά βραχίονα), κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του προτφπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 40-2. 

Ο κορμόσ των ιςτϊν κα είναι καταςκευαςμζνοσ χωρίσ ενδιάμεςθ ζνωςθ. 

Ο ιςτόσ ςε κατάλλθλθ απόςταςθ από τθ βάςθ του κα ζχει μεταλλικι κφρα επαρκϊν διαςτάςεων για τθν 

είςοδο, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του ακροκιβωτίου του ιςτοφ. 

Οι διαςτάςεισ τθσ κφρασ κα επιλζγονται από τον πίνακα διαςτάςεων μεταλλικϊν κυρϊν τθσ ΕΝ 40-2 

παράγραφοσ 4. Οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ τθσ κφρασ κα είναι φψουσ 300mm και αντίςτοιχου πλάτουσ 80mm, 

κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παραγράφου 4 του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Θ ελάχιςτθ 

απόςταςθ του κάτω άκρου τθσ κφρασ από τθ βάςθ του ιςτοφ κα είναι 800mm. 

Για τθν αποκατάςταςθ τθσ αντοχισ του ιςτοφ ςτθν περιοχι τθσ κφρασ κα καταςκευάηεται εςωτερικι 

ενίςχυςθ με ζλαςμα κατάλλθλου πάχουσ θλεκτροςυγκολλθμζνο ςε κάκε άκρο του προσ το αντίςτοιχο τμιμα 

του ςυνδεόμενου ςτφλου, εκτόσ εάν αποδεικνφεται από τουσ υπολογιςμοφσ, ότι θ αντοχι του ιςτοφ ςτο 

τμιμα αυτοφ, όπου υπάρχει κυρίδα, ευρίςκεται μζςα ςτα επιτρεπόμενα όρια. Στθν περίπτωςθ 

χρθςιμοποίθςθσ ελάςματοσ ενίςχυςθσ, το άκρο του ελάςματοσ κα ειςζρχεται κατ' ελάχιςτον 200mm ςτον 

ιςτό κανονικισ διατομισ, εκατζρωκεν των άκρων τθσ κυρίδασ. Θ κφρα κα κλείνει με κατάλλθλο κάλυμμα από 

ζλαςμα ιδίου πάχουσ και 

ςχιματοσ ίδιο με τον υπόλοιπο ιςτό, το οποίο ςτθν κλειςτι του κζςθ δεν κα εξζχει του ελάςματοσ του 

ςιδθροϊςτοφ και κα φζρει κλειδαριά αςφαλείασ. 

Ο ιςτόσ (εςωτερικά και εξωτερικά) και όλα του εξαρτιματα του (βραχίονεσ, πλάκα ζδραςθσ, κυρίδα, 

αγκυρόβιδεσ κλπ.) κα γαλβανίηονται εν κερμϊ ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4.1. Ρριν το 

γαλβάνιςμα κα γίνεται καλι προετοιμαςία των επιφανειϊν με απόξεςθ, τρόχιςμα και χθμικό κακαριςμό. Το 

γαλβάνιςμα κα γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΝ ISO 1461, BS 729, ASTM A123/A123M, ASTM 

A153/A153M & GR-181 (Δ.Ε.Θ.). 

Ο ςιδθροϊςτόσ κα τοποκετθκεί πάνω ςε βάςθ που κα φζρνει τουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ για τθ ςτερζωςι του. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ του ιςτοφ πάνω ςτθ βάςθ, τθν «κατακορφφωςθ» (αλφάδιαςμα) και τθν ςφςφιγξθ των 

κοχλιϊν, κα γίνεται πλιρωςθ του κενοφ ανάμεςα από το πζλμα και τθν βάςθ με μθ ςυρρικνοφμενθ 

τςιμεντοκονία. Τα ςπειρϊματα των κοχλιϊν κα προςτατεφονται με καλφμματα από πλαςτικό. 

Οι ιςτοί κα φζρουν ςκάλα ανόδου που κα προςτατεφεται από οριηόντιεσ ςτεφάνεσ. 

Θ βάςθ του ςιδθροϊςτοφ με το ενςωματωμζνο φρεάτιο κα είναι υπόγεια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C 25-30, 

για ζδραςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ, κα φζρει ςτο κζντρο του κλωβοφ που δθμιουργοφν οι αγκυρόβιδεσ 

ςωλινα ςπιράλ ο οποίοσ κα καταλιγει ςτο φρεάτιο, για τθν διζλευςθ του τροφοδοτικοφ καλωδίου και του 

χαλκοφ γειϊςεωσ. Ο ςωλινασ κα προεκτείνεται ζωσ το ακροκιβϊτιο του ιςτοφ. Μζςα ςτθ βάςθ κα 

πακτωκοφν οι αγκυρόβιδεσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του προμθκευτι του ιςτοφ. 

Θ βάςθ κα φζρει και φρεάτιο επίςκεψθσ καλωδίων ςτεγανό, με πλευρικά τοιχωμάτα πάχουσ 0,15m 

εςωτερικϊν διαςτάςεων 0,40m*0,40m, βάκουσ 0,70m με κάλυμμα από χυτοςίδθρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 

διαςτάςεων 0,40m*0,40m. 

Οι διαςτάςεισ τθσ βάςθσ μαηί με το φρεάτιο κα είναι κα είναι τουλάχιςτον 1,40m Μικοσ x 1,20m Ρλάτοσ x 
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1,00m Βάκοσ. 

Θ βάςθ του ιςτοφ κα είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Το τελείωμα τθσ άνω επιφάνειασ τθσ βάςθσ κα είναι 

ίςο με τθν τελικι επιφάνεια του διαμορφωμζνου εδάφουσ ενϊ εφόςον υπάρχει επίςτρωςθ αυτι κα πρζπει 

να καλφπτει τθ βάςθ. Επίςθσ, προβλζπονται μεμονωμζνα φρεάτια ζλξθσ ι διαςταφρωςθσ ςτισ κζςεισ που 

παρουςιάηονται ςτα ςχζδια. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι πλιρουσ και αναλυτικισ μελζτθσ (τεχνικι περιγραφι, ςτοιχεία 

υπολογιςμοφ, ςχζδια) για τθ μζκοδο υπολογιςμοφ και καταςκευισ του κορμοφ, τθσ βάςθσ από ςκυρόδεμα, 

και των αγκυρίων ςτθν οποία κα εδράηεται με τθν κατάλλθλθ αγκφρωςθ ο ιςτόσ. 

Ο ιςτόσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τα όςα αναφζρονται ςτα ΕΛΟΤ ΕΝ40-1,2,3,4,5,6,7&8 

Ο ιςτόσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ απο εταιρεία που κατζχει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

ISO 9001 και διακζτει εμπειρία ςε παρόμοιεσ καταςκευζσ 

 
Β. Βάςεισ Προβολζων 

Ράνω ςε κάκε ιςτό προβλζπεται θ εγκατάςταςθ μίασ βάςθσ για τα φωτιςτικά ςϊματα (προβολείσ). 

Θ βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλφβδινο ςωλινα με ςυγκολθμμζνθ ςε αυτι τετραπλι απόλθξθ 

διατομισ Φ60 ,μικουσ 50 εκατοςτϊν θ κάκεμια, για τθν ςφνδεςθ των φωτιςτικϊν και με μζγιςτθ κλίςθ 25 

μοιρϊν ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Θ βάςθ κα είναι ςτερεωμζνθ ςτθν κορυφι του ιςτοφ με ειδικό μεταλλικό 

περιλαίμιο (χοάνθ) ςυναρμολογοφμενθ με μπουλόνια ι κοχλίεσ ςτερζωςθσ κατάλλθλθσ διαμζτρου 

ανοξείδωτα ι με ςυςτολι κατάλλθλων διαςτάςεων.Θ ίδια διάταξθ κα χρθςιμοποιθκεί και για τθν ςφνδεςθ 

των φωτιςτικϊν ςτισ απολιξεισ τθσ βάςθσ. 

Μετά τθν καταςκευι θ βάςθ με τισ απολιξεισ τθσ, κα προςτατευκεί με κερμό βακφ γαλβάνιςμα όπωσ αυτό 

των ιςτϊν που προαναφζρκθκε. Τα ςθμεία θλεκτροςυγκολλιςεωσ τθσ βάςθσ ςτθ χοάνθ κα κατεργαςκοφν 

επιμελϊσ πριν από το γαλβάνιςμα. Κάκε ςκζλοσ τθσ βάςθσ κα αποτελείται από ςυνεχι ςιδθρογωνιά, 

απαγορευμζνθσ τθσ καταςκευισ βάςθσ με ςυγκόλλθςθ περιςςοτζρων τμθμάτων. 

 

Γ. Ακροκιβώτια ιςτών 

Τα ακροκιβϊτια ιςτϊν κα είναι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 τθσ Απόφαςθσ Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΘ1/Ο/481/2.7.86, 

(ΦΕΚ 573Β/9.9.86). 

Μζςα ςε κάκε ιςτό κα εγκαταςτακεί ζνα ακροκιβϊτιο για τθν τροφοδότθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, 

καταςκευαςμζνο από κράμα αλουμινίου ι από πολυμερζσ ι από πολυκαρβονικό υλικό, το οποίο κα φζρει 

ςτο κάτω μζροσ του διαιροφμενο κάλυμμα με δφο ι τρεισ οπζσ για διζλευςθ καλωδίων τουλάχιςτον 

4x10mm². Στο επάνω μζροσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο οπζσ για διζλευςθ καλωδίων τουλάχιςτον 4x2,5mm². 

Κάκε οπι κα διακζτει μεταλλικό ι πλαςτικό (από προπυλζνιο) ςτυπιοκλίπτθ με ςτεγανοποιθτικό ελαςτικό 

δακτυλίδι. 

Μζςα ςτο ακροκιβϊτιο κα υπάρχουν διακλαδωτιρεσ βαρζωσ τφπου προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςωςτι 

επαφι των αγωγϊν των καλωδίων. Οι διακλαδωτιρεσ κα είναι ςτθριγμζνοι πάνω ςτθ βάςθ και μεταξφ αυτϊν 

και του ςϊματοσ του ακροκιβωτίου κα υπάρχει κατάλλθλθ μόνωςθ. Οι διακλαδϊςεισ των υπόγειων 

καλωδίων κα εκτελοφνται μζςα ςτα ακροκιβϊτια διακλάδωςθσ των ιςτϊν. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ 

διακλάδωςθσ ι ςφνδεςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ. 

Θα υπάρχουν αςφαλειοαποηεφκτεσ τφπου ράγασ ι αςφαλειοκικεσ με κυλινδρικζσ αςφάλειεσ με βάςεισ από 

άκαυςτο μονωτικό υλικό ι αυτόματοι μαγνθτοκερμικοί διακόπτεσ τφπου ράγασ, ζνασ για κάκε φωτιςτικό 

ςϊμα που πρόκειται να θλεκτροδοτθκεί. Επίςθσ, κα υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίεσ, οι οποίοι κα βιδϊνονται 

ςε ςπείρωμα που κα υπάρχει ςτο ςϊμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίεσ αυτοί κα φζρουν παξιμάδια, ροδζλεσ 

κλπ. για τθν ςφνδεςθ των αγωγϊν γείωςθσ του ακροκιβωτίου και των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

Το ακροκιβϊτιο κα φζρει ςιμανςθ CE. 

Το όλο ακροκιβϊτιο ςτθρίηεται ςε κατάλλθλθ βάςθ μζςα ςτον ιςτό με ι χωρίσ τθ βοικεια κοχλιϊν αναλόγωσ 

του τφπου του ακροκιβωτίου και κα κλείνει με πϊμα το οποίο κα ςτθρίηεται ςτο ςϊμα του κιβωτίου με τθ 
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βοικεια δυο ορειχάλκινων κοχλιϊν. Το πϊμα κα φζρει περιφερειακά ςτεγανοποιθτικι εςοχι με ελαςτικό 

παρζμβυςμα, ςτακερά ςυγκολλθμζνθ ςε αυτι για τθν πλιρθ εφαρμογι του πϊματοσ. 

Στο ακροκιβϊτιο κα αναφζρεται ο βακμόσ προςταςίασ ςε υγρά και ςτερεά (IP), ςε κροφςθ (ΙΚ) και θ κλάςθ 

μόνωςθσ. 

 

Δ. Φωτιςτικά ώματα (Αςφμμετροι Προβολείσ) 

Τα φωτιςτικά ςϊματα (προβολείσ) τφπου LED ςυνολικισ ιςχφοσ  200 Watt, πρζπει να διακζτουν τα εξισ 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Ο ελάχιςτοσ βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του προβολζα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 120lm/w για το 

φωτιςτικό. 

Θ ςυνολικι απόδοςθ του προβολζα με απϊλειεσ πρζπει να είναι ίςθ θ μεγαλφτερθ με 25.000 lm. Ο βακμόσ 

προςταςίασ IP για τθν προςταςία ειςχϊρθςθσ νεροφ – ςκόνθσ πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο IP67 για όλα τα 

μζρθ του φωτιςτικοφ 

Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC. 

Θ ςυνολικι ιςχφσ ειςόδου πρζπει να είναι ζωσ 220 W. Ο ςυντελεςτισ άεργου ιςχφοσ πρζπει να είναι >0.90. 

Το CRI πρζπει να είναι >70. 

Το CCT (κερμοκραςία χρϊματοσ) πρζπει να είναι μεταξφ 4.000Κ - 5.000Κ. 

Το εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ πρζπει να κυμαίνεται από -40ο C ζωσ +50ο C. Θ διάρκεια ηωισ των 

φωτοδιόδων LED πρζπει να είναι >75.000 ϊρεσ ςτο τζλοσ των οποίων θ ιςχφσ φωτεινότθτασ αυτϊν δεν κα 

ζχει υποβακμιςτεί πλζον του 30% κατά LM80. 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςςαριςτό κράμα αλουμινίου. Το φωτιςτικό 

πρζπει να ζχει 80 ζωσ 150 LEDs (μζςθσ ιςχφοσ ζωσ 2W) τοποκετθμζνα πάνω ςε ειδικι ψικτρα από αλουμίνιο 

ζτςι ϊςτε κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ του να μθν αναπτφςςει υψθλι κερμοκραςία 

Οι δίοδοι φωτοεκπομπισ (LED) πρζπει να φζρουν ειδικζσ πριςματικζσ πολυκαρβουνικζσ προςκικεσ 

υψθλισ διαφάνειασ για τθν απόλυτθ διάχυςθ του φωτόσ. 

Το πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 

αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 

από υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 

Ο δείκτθσ μθχανικισ αντοχισ πρζπει να είναι IK10 

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 

φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.Το διαφανζσ 

κάλυµµα του φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με απευκείασ 

εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED του φωτιςτικοφ. 

Θα διακζτουν κατάλλθλεσ διατάξεισ που επιτρζπουν τθ λειτουργία του προβολζα ακόμθ και όταν ζνα ι 

περιςςότερα από τα LED παφςουν να λειτουργοφν. 

Θα φζρουν ενςωματωμζνο τροφοδοτικό με ςυντελεςτι ιςχφοσ ≥0,90. Θα διακζτουν βραχίονα ςτιριξθσ από 

γαλβανιςμζνο χάλυβα. 

Ο τφποσ υλικϊν μόνωςθσ πρζπει να είναι Type 1. 

Το φωτιςτικό πρζπει να καλφπτεται από 5 χρόνια γραπτισ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Οι δίοδοι φωτοεκπομπισ (LED) τουσ οποίουσ χρθςιμοποιεί το φωτιςτικό, πρζπει να φζρουν εργαςτθριακό 

ζλεγχο κατά το Ρρότυπο LM80. 

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ κακϊσ του φωτιςτικοφ πρζπει να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001. 

Θα φζρει ςιμανςθ CE. Θα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Θα προςκομίςει, τισ παρακάτω 

τυποποιιςεισ: EN 60598-1, ΕΝ 62471 : 2008, ΕΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3 ι μεταγενζςτερα, 

από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται πλιρωσ θ αςφαλισ λειτουργία αυτοφ. 
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Τα φωτιςτικά κα πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2006/95/ ΕΚ (Οδθγία Χαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ. 

2004/108/ΕΚ (15.12.2004) (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC), ι μεταγενζςτερθ, RoHS. 

Το προτεινόμενο Φωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα και 

διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 

διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με τα: ΕΝ 13032-1, LM79-08 

(Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, προκειμζνου για τθν επιβεβαίωςθ 

όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ, απόδοςθ 

lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

Θα ςυνοδεφεται από φωτοτεχνικι μελζτθ εκπονθμζνθ ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν (DIALUX, 

RELUX κ.α.), από τθν οποία κα προκφπτει ότι θ ιςχφσ του φωτιςμοφ (E) ςτον αγωνιςτικό χϊρο του γθπζδου, 

με τοποκετθμζνουσ τουσ προβολείσ ςε ιςτοφσ φψουσ 9m ςτισ κζςεισ που προβλζπονται από τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ, κα κυμαίνεται ςε επίπεδα πάνω από 250 lux κατά μζςο όρο, ενϊ ςτο χειρότερο ςθμείο δεν κα είναι 

μικρότερθ από 110 lux, ο δε λόγοσ τθσ ελάχιςτθσ προσ τθ μζςθ τιμι τθσ Εmin/Em κα είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ 

του 0,3 όπωσ ορίηεται από το εκνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12193 E2 με τίτλο: «Φωσ και φωτιςμόσ - Φωτιςμόσ 

χϊρων ακλοπαιδιϊν Διεκνείσ προδιαγραφζσ» και τισ τυποποιιςεισ τθσ Γ.Γ.Α. Το θλεκτρονικό αρχείο τθσ 

φωτοτεχνικισ μελζτθσ (.rdf, .dlx ι νεότερθσ ζκδοςθσ .evo) κα πρζπει να επιςυναφκεί ςε ψθφιακό μζςο 

αποκικευςθσ. Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 

εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι. 

 

Ε. Pillar 

Για τθν τροφοδότθςθ των προβολζων με θλεκτρικό ρεφμα κα καταςκευαςτεί θλεκτρικόσ πίνακασ (pillar). O 

πίνακασ κα είναι τριφαςικόσ και κα διακζτει τζςςερισ (4) τριφαςικζσ αναχωριςεισ, μία 

για κάκε πυλϊνα. Θα δίνεται θ δυνατότθτα μζςω κατάλλθλων διακοπτϊν φορτίου επιλογισ των προβολζων 

που κα ανάψουν ςε κάκε ιςτό οπότε από τουσ πζντε προβολείσ του ιςτοφ να μποροφν να ανάψουν είτε και οι 

πζντε, είτε οι τρεισ είτε μόνο ο ζνασ. 

Το PILLAR κα εδράηεται ςε βάςθ από ςκυρόδεμα και ςτα ςθμεία επαφισ του με τθ βάςθ, κα φζρει 

περιφερειακι ςιδθρογωνιά. Στισ 4 γωνιζσ του κα υπάρχει ςυγκολλθμζνθ ςτθ ςιδθρογωνιά τριγωνικι 

λαμαρίνα ςτθν οποία κα ανοιχκοφν τρφπεσ για να βιδωκοφν τα αγκφρια που κα είναι ενςωματωμζνα ςτθ 

βάςθ από ςκυρόδεμα. Το κάκε PILLAR κα μπορεί να αφαιρεκεί με αποκοχλίωςθ. 

Το pillarκα τοποκετθκεί εκτόσ του περιφραγμζνου χϊρου του γθπζδου 5x5 παράλλθλα και ςε πολφ κοντινι 

απόςταςθ απο τθ περίφραξθ περίπου ςτθ κζςθ τθσ ειςόδου του γθπζδου.  Θα τροφοδοτείται με ρεφμα απο 

το κοντινό κτίριο δθμοςιογράφων. 

 

Σ. Γειώςεισ 

Για τθ γείωςθ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ του γθπζδου, εκτόσ από τθν πλάκα γείωςθσ διαςτάςεων 
500mm x 500 mm x 5 mm που κα τοποκετθκεί ςτο pillar, το οποίο περιζχει τον θλεκτρικό πίνακα διανομισ 
του γθπζδου, κα τοποκετθκοφν όμοιεσ πλάκεσ ςτθ βάςθ των δφο πιο απομακρυςμζνων ιςτϊν. Οι πλάκεσ 
γείωςθσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με χάλκινο πολφκλωνο αγωγό διατομισ 25 mm2 ο οποίοσ κα 
τοποκετθκεί εντόσ του χάνδακοσ όδευςθσ των θλεκτρικϊν ςυνδζςεων και κα οδεφει παράλλθλα με τθ 
ςωλινα των καλωδίων ενϊ κα επιχωματωκεί με τα προϊόντα εκςκαφισ αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 
απομακρυνκεί από αυτά οι μεγάλεσ πζτρεσ. Το ςφςτθμα αυτό των γειωτϊν κα χρθςιμοποιθκεί και από το 
ςφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ των ιςτϊν εφόςον αυτό εγκαταςτακεί. 

 
5. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 2 ΕΣΙΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΕ ΔΙΧΣΤΑ 

Τοποκζτθςθ ηεφγουσ εςτιϊν ποδοςφαίρου με τισ εξισ προδιαγραφζσ: Το κφριο δομικό υλικό καταςκευισ του 

είναι από προφίλ αλουμινίου 120x105mm, πάχουσ 2,5mm με εςωτερικζσ ενιςχφςεισ τθσ διατομισ. Το 

γκολπόςτ αποτελείται από τρία τεμάχια. Το οριηόντιο, μικουσ 7,560 m, και τα δφο κάκετα, μικουσ 2,610 m. Θ 
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ςφνδεςθ του οριηόντιου με τα κάκετα γίνεται με τθν παρεμβολι γωνιακοφ αλουμινζνιου εξαρτιματοσ με 

ειδικζσ νευρϊςεισ. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τθν άκαμπτθ ςφνδεςθ του οριηόντιου με τα κάκετα 

τεμάχια. Στο πίςω μζροσ του αλουμινζνιου προφίλ υπάρχει ειδικι εςοχι για τθν τοποκζτθςθ πλαςτικϊν 

αγκυρίων ςχιματοσ «8» μικουσ 50 mm όπου ςτθρίηεται το δίχτυ. Στο επάνω μζροσ και ςτο ςθμείο τθσ γωνίασ 

του τζρματοσ υπάρχουν κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κερμογαλβανιςμζνεσ ςωλινεσ 1ϋϋ που κρατοφν το ςχιμα 

του διχτφου. Εναλλακτικόσ τρόποσ ςτιριξθ του διχτφου επιτυγχάνεται με τθ τοποκζτθςθ δφο ςωλινων, μια 

από κάκε πλευρά, 2ϋϋ ζκαςτθ, ςτο πίςω μζροσ του γκολπόςτ. Το γκολπόςτ βάφεται με τθ μζκοδο τθσ 

θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε χρϊμα λευκό RAL 9016. Θ εγκατάςταςθ του γκολπόςτ γίνεται με τθν 

χρθςιμοποίθςθ τεςςάρων βάςεων (2 για κάκε τεμάχιο) αλουμινίου μικουσ 500 mm, οι οποίεσ πακτϊνονται 

με ςκυρόδεμα ςτο ζδαφοσ. Μετά τθ ςφνδεςθ και εγκατάςταςθ όλων των παραπάνω ςτοιχείων, οι ςυνολικζσ 

διαςτάςεισ του γκολπόςτ είναι 7,32 x 2,44 m (εςωτερικζσ διαςτάςεισ). Το παραπάνω περιγραφόμενο 

γκολπόςτ είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ F.I.F.A. 

Ρεριλαμβάνεται  επίςθσ θ προμικεια μεταφορά και τοποκζτθςθ των διχτφων των τερμάτων αλλά και των 

τεςςάρων ςθμαίων-ςτφλων κόρνερ. 

Τα δίκτυα κα είναι διαςτάςεων 7,5μx 2,5μ από πλεκτό νιμα πάχουσ 4mm λευκοφ χρϊματοσ. 

Οι τζςςερεισ ςθμαίεσ-ςτφλοι κόρνερ κα είναι απο πλαςτικό ABS, χρϊματοσ λευκοφ ι κόκκινου και 

διαςτάςεων Φ25mmx 153mmμε μεταλλικό καρφωτό ελατιριο ςτι βάςθ.  

Με το τζλοσ τθσ παραπάνω εργαςίασ κα παραδωκοφν εςτίεσ πλιρωσ λειτουργικζσ και ζτοιμεσ προσ χριςθ 

ενϊ θ τοποκζτθςθ τουσ προχποκζτει τθ αποξιλωςθ των υπαρχουςϊν εςτιϊν.  

6. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΜΠΑΚΕΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Βάςθ: Είναι ορκογϊνιο πλαίςιο διαςτάςεων 50,5 x 33,5 cm από μορφοςίδθρο γωνία 60 x 60 x 6mm.  

Στθν επιφάνεια τθσ υπάρχουν 7 μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τθ ςτιριξθ του ςτυλοβάτθ.  

Στο κάτω μζροσ του πλαιςίου υπάρχουν τηινζτια μικουσ 60cm από μορφοςίδθρο γωνιά 50 x 50 x 5 mm.  

Ρακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 60 cm.  

Στυλοβάτθσ: Καταςκευάηεται από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm.  

Τρεισ βραχίονεσ με πριςματικι μορφι ενϊνονται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν τεκλαςμζνθ.  

Ο πρϊτοσ είναι κατακόρυφοσ και το φψοσ του είναι 200cm, ακολουκεί ο δεφτεροσ με γωνία 120 μοιρϊν και 

μικοσ 170 cm, ςυνεχίηει ο τρίτοσ με γωνία 150 μοιρϊν και μικοσ 95 cm.  

Θ διατομι του ςτυλοβάτθ είναι ορκογωνικι με ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και μεταβάλλεται ομαλά από 20 χ 

38 cm, ςτθ Θζςθ τθσ βάςθσ, ςε 20Χ15cm, ςτθ κζςθ του ταμπλό.  

Εςωτερικά και ςε όλο του το μικοσ ενιςχφεται με μεταλλικά ελάςματα πάχουσ 3 mm, ϊςτε να αποφεφγονται 

ςτρεβλϊςεισ και ταλαντϊςεισ.  

Στθν κάτω πλευρά ενςωματϊνετάι μεταλλικό πλαίςιο όμοιο με αυτό τθσ βάςθσ (οι 7 τρφπεσ που υπάρχουν 

αντιςτοιχοφν ςτα μπουλόνια τθσ βάςθσ).  

Στθν επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8"Χ40 mm για τθν υποδοχι του ταμπλό.  

Ταμπλό: Αποτελείται από 2 ορκογϊνια πλαίςια: το εξωτερικό με διαςτάςεισ 180 χ 120 cm και το εςωτερικό 

με διαςτάςεισ 59 x 45 cm.  

Το υλικό καταςκευισ τουσ είναι ενιςχυμζνθ κοιλοδοκόσ 50 χ 25 mm.  

Τα δφο πλαίςια ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςφςτθμα γλιςιζρασ που τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ.  

Ο πίνακασ, διαφανισ από κακαρό πλεξιγκλάσ, ζχει πάχοσ 12 mm και ςτερεϊνεται ςτα πλαίςια με βίδεσ 

φραιηάτεσ.  
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Μεταξφ των πλαιςίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάςτιχο, διατομισ 50 χ 3 mm για τθν απορρόφθςθ των 

κραδαςμϊν.  

Το ταμπλό βιδϊνεται ςτο ςτυλοβάτθ. Ραράλλθλα, δφο αντθρίδεσ από ενιςχυμζνο ςωλινα γαλβάνιηε, 

ενϊνουν αρκρωτά και αντιςτθρίηουν τισ δφο επάνω άκρεσ του ταμπλό με το ςτυλοβάτθ.  

Στεφάνι: Θ εςωτερικι διάμετροσ του είναι 45 cm και καταςκευάηεται από χαλφβδινο άξονα διαμζτρου 20 

mm.  

Ρεριμετρικά, ςτο κάτω μζροσ, ζχει 12 γαντηάκια για το δζςιμο του διχτφου. Στερεϊνεται ςτο ταμπλό με 4 

μπουλόνια Μ 10 x 70 mm.  

Οι βίδεσ και τα μπουλόνια που χρθςιμοποιοφνται είναι γαλβανιηζ. 

Σε ανοιχτι κζςθ το μζτωπο του ορκοςτάτθ τθσ μπαςκζτασ προσ το μζροσ του γθπζδου κα πρζπει να 

προςτατεφεται με επζνδυςθ από ελαςτικό υλικό για τθν απορρόφθςθ ενδεχόμενων κτυπθμάτων από 

ακλθτζσ. Το χρϊμα τθσ επζνδυςθσ αυτισ κα πρζπει να είναι ζντονο, ϊςτε να διακρίνεται εφκολα 

 

7. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΣ ΟΡΘΟΣΑΣΩΝ ΒΟΛΕΪ ΜΕ ΔΙΧΣΤ 

Σφμφωνα με τισ επίςθμεσ προδιαγραφζσ τα χαρακτθριςτικά για το παραπάνω ςετ είναι τα εξισ:  

Ορκοςτάτεσ βόλεϊ 

Υλικό: Γαλβανιςμζνθ ςωλινα 3 ιντςϊν χωρίσ ραφζσ  

Χειροκίνθτο ςφςτθμα τανφςεωσ  

Διαιροφμενεσ, αποςπϊμενεσ δοκοκικεσ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ για: Ανδρικό, Γυναικείο και 

Ραιδικό  

Βάςεισ με τάπεσ  

Ρακτϊνονται ςτο ζδαφοσ  

 

Δίχτυ Βόλει Αγϊνων 9,5mx 1m με ςυρματόςκοινο  

Διαςτάςεισ; 9,5m x 1m  

Ράχοσ: 5mm 

Μάτι: 10x10cm  

Υλικό: Ρολυαικυλζνιο, ςτριφτό με κόμπουσ  

Με υφαςμάτινθ φάςα πάνω & κάτω ιμάντεσ ςτα πλαϊνά.  

Δζςιμο: Με ςυρματόςχοινο 4mm, 14 μζτρων με επικάλυψθ PVCκαι με ειδικοφσ ιμάντεσ.  

 

8. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΑΓΚΩΝ  ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

Να ςυμπλθρωκοφν επιπρόςκετα χαρακτθρθςτικά  από τον Διμο ι τθν Ομάδα αφοφ κάνουν ζρευνα αγοράσ 

και καταλιξουν ςτο είδοσ του πάγκου που προτιμοφν 

α) Πάγκοσ αναπληρωματικών γηπζδου ποδοςφαίρου 

Στακερόσ πάγκοσ αναπλθρωματικϊν μικουσ 6,00m, 12 κζςεων με πλαςτικά κακίςματα, μεταλλικό ςκελετό 

και κάλυψθ από κυψελωτό πολυκαρμπονικό με προςταςία UV ςτζγαςτρο, 
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β) Πάγκοσ διαιτητών γηπζδου ποδοςφαίρου 

Στακερόσ πάγκοσδιαιτθτϊν και παρατθρθτϊν αγϊνα μικουσ 3,00μ, 6 κζςεων με πλαςτικά κακίςματα, 

μεταλλικό ςκελετό και κάλυψθ από κυψελωτό πολυκαρμπονικό με προςταςία UV ςτζγαςτρο, 

 

γ) Πάγκοσ γηπζδου 5x5 

Κινθτόσ ι ςτακερόσ πάγκοσ  μικουσ 2,00m, 4 κζςεων, με μεταλλικό ςκελετό και πολυκαρμπονικι κάλυψθ.   

 

Ανώγεια  26/07/2021 

ΕΚΕΓΥΘΗΙΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΙΕ 

Η Αν. Προϊστάμενη  ΑΤΣΟΣΕΚΟΤ 

ΣΛΗΛΑΣΟ ΣΕΥΜΘΙΩΜ ΤΠΗΡΕΘΩΜ, 

ΠΕΡΘΒΑΚΚΟΜΣΟ ΙΑΘ ΙΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

Ζαχαπένια κουλά 
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