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TEΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το Έργο που θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην 

αναβάθμιση της λειτουργίας του Σταδίου Μεσολογγίου και του γηπέδου ποδοσφαίρου 

Νεοχωρίου.  
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Το έργο αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 Την επίστρωσή με ελαστικό συνθετικό τάπητα του στίβου, 400 μέτρων και έξι (6) 

διαδρομών. Η επιστρωμένη με ελαστικό συνθετικό τάπητα αγωνιστική επιφάνεια 

προβλέπεται να επεκταθεί μέχρι τα όρια της υφιστάμενης περίφραξης και θα 

περιλαμβάνει τα δυο πέταλα. Συνολική επιφάνεια αγωνιστικού χώρου προς επίστρωση 

περίπου 5.100 μ2,  

 Την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αγωνισμάτων στίβου (για ακοντισμό, 

σφαιροβολία, δισκοβολία, σφυροβολία, άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος, άλμα τριπλούν, 

άλμα επί κοντώ, λίμνη δρόμου με φυσικά εμπόδια). 

 Την αντικατάσταση των εστιών του ποδοσφαίρου, με νέες αποσπώμενες εστίες για τη 

διεξαγωγή του αγωνίσματος του ακοντισμού. 

 Τις προβλεπόμενες εργασίες για τη διευθέτηση και προστασία υπαρχόντων καλωδίων 

και για τη δημιουργία υποδομών εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων, μέσα στα πλαίσια 

των προαναφερόμενων εργασιών  

 Την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα υβριδικής τεχνολογίας 

 Τις απαραίτητες εργασίες του αρδευτικού δικτύου του χλοοτάπητα του γηπέδου  

 Τις εργασίες πρασίνου για τη πιθανή προσαρμογή των προδιαγραμμένων από την IAAF 

κλίσεων της επιφάνειας των πετάλων με τις αντίστοιχες όμορες επιφάνειες του 

χλοοτάπητα. 

 

ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

 

 Επίστρωσή του γηπέδου ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα νέας τεχνολογίας 

 Την αντικατάσταση των εστιών του ποδοσφαίρου, με νέες εστίες  

 

Το Έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ε.ΤΕ.Π. 

(Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-7-2012), τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΝ, ISO, κλπ) και την τεχνική περιγραφή 

που ακολουθεί. 



                                                                                                                                                   

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ.) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες Ε.ΤΕ.Π. ή δεν 

περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όλα τα δομικά υλικά της κατασκευής θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1914 Β/2012), ανεξάρτητα αν τα άρθρα 

τιμολογίου και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι, και οφείλουν 

να είναι σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN). 

Όπου αναφέρονται οι Π.Τ.Π. του Υ.Δ.Ε. (Υπουργείο Δημοσίων Έργων), αυτό γίνεται για 

συμβατικούς λόγους. Η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον ισχύουν μόνο ο το 

μέρος τους που δεν έχει βελτιωθεί με άρθρα της Γ.Σ.Υ. (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της 

Ε.Σ.Υ. Ειδική Συγγραφή υπό Προδιαγραφών, που υπερισχύουν συμβατικά. 

Ειδικότερα για τον ελαστικό συνθετικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για 

συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού 

Αθλητισμού / International association of Athleticts Federation (IAAF), σύμφωνα με το εν 

ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14877:2013 όπου αναφέρεται (σελ 4, 1 Scope, Note 3), ότι για 

εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών υπερισχύουν εκείνες της IAAF, το εν ισχύ τμήμα του 

προτύπου DIN 18035-6 (Αθλητικοί χώροι – Μέρος 6 Συνθετικές επιφάνειες), ιδιαίτερα για το 

μέρος του που αφορά στην Περιβαλλοντική Συμβατότητα και τέλος την πρότυπη τεχνική 

προδιαγραφή της Γ.Γ.Α ΕΞ ΥΛ ΔΑΠ2/Τρ2, όπως ισχύει σήμερα. Προκειμένου οι επιδόσεις να 

αναγνωρίζονται επίσημα διεθνώς και οι εγκαταστάσεις να εξυπηρετούν το πρόγραμμα 

διεθνών συναντήσεων η χάραξη, η γραμμογράφηση και οι διαστάσεις των αγωνισμάτων θα 

πρέπει να εκπληρώνουν τις απατήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού 

(IAAF). 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να λάβει υπόψη του τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

εγκαταστάσεων και αφού επαληθεύσει επί τόπου τα στοιχεία αυτά να ενημερώσει την 

Υπηρεσία για τυχόν αποκλίσεις. Ο ανάδοχος θα καταθέσει τοπογραφικά των σχεδίων των 

εγκαταστάσεων (τελικές όψεις, τομές, αποτυπώσεις κτλ σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας) στην τελική τους μορφή σε ΕΓΣΑ ’87 σε ψηφιακή (Σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 

2Tb ή μεγαλύτερο) αλλά και σε έντυπη μορφή (3 Αντίτυπα). 

 

 



                                                                                                                                                   

 

ΚΥΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και επικυρωμένο αντίγραφο 

της σύμβασης του με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 

Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για την διαχείριση των 

αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/2010 

(ΦΕΚ 1312Β’). 

Ο ανάδοχος οφείλει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από 

είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στο ελαστικό συνθετικό τάπητα που θα κατασκευάσει, ήτοι: 

 

α. Εμπορική ονομασία. 

β. Δείγμα σφραγισμένο από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου παρόμοιων υλικών. 

γ. Αντίστοιχο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το 

αντίστοιχο DIN,  

δ. Τεχνική περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησης του, καθώς και όλων των επί μέρους 

υλικών που τον αποτελούν, με αναφορά στην προέλευσή τους, στην εμπορική ονομασία και 

τύπο τους, στο χρώμα, στο πάχος, στα ακριβή ποσοστά σύνθεσής του κ.λ.π. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 

 

Προτού αρχίσουν οι οποιεσδήποτε εργασίες, με πλήρη ευθύνη του Αναδόχου : 

 

1. Θα απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα, στα όρια του χώρου των 

εργασιών (εξοπλισμός αγωνισμάτων, πάγκοι, καθίσματα, κλπ) και θα δοθούν για φύλαξη στην 

Επιτροπή Διοίκησης του σταδίου, ώστε να επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, 



                                                                                                                                                   

2. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθούν οι κατασκευές που 

βρίσκονται μέσα στον χώρο του έργου και διατηρούνται (κάγκελα, κανάλια, φρεάτια, σχάρες, 

βαλβίδες, βατήρες, κλπ). 

3. Θα δημιουργηθεί χώρος περιφραγμένος και με ειδική σήμανση, για την αποθήκευση 

των υλικών σε μέρος θα υποδείξει η Επιτροπή Διοίκησης του σταδίου, έτσι ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η καθημερινή λειτουργία του σταδίου, τηρώντας όλους τους κανονισμούς 

ασφάλειας. Εννοείται ότι ο χώρος αυτός τίθεται στην απόλυτη ευθύνη του Αναδόχου. 

4. Στην περίπτωση που απαιτηθεί – λόγω υψομετρικών διαφορών – η προσαρμογή των 

προδιαγραμμένων από την IAAF κλίσεων της επιφάνειας των πετάλων με τις αντίστοιχες 

όμορες επιφάνειες του χλοοτάπητα, θα γίνει η διαμόρφωση πρανούς που θα ξεκινάει πίσω 

από την Γραμμή Τέρματος και θα καταλήγει, σβήνοντας ομαλά, στο όριο της τελικής 

επιφάνειας του ελαστικού συνθετικού τάπητα και στα δύο πέταλα. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΙΒΟΥ 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα γίνουν για στην αναβάθμιση της λειτουργίας του στίβου 

είναι οι εξής:  

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 Πλήρης αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη της υπάρχουσας επιφάνειας των 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Του περιμετρικού κρασπέδου που βρίσκεται στα όρια του υπάρχοντας στίβου και της 

υφιστάμενης περίφραξης, για να γίνει δυνατή η επέκταση της επιφάνειας του στίβου  

 Πλήρης επιμελής αποξήλωση μέρους της περίφραξης. Τα μεταλλικά στοιχεία της 

περίφραξης θα φυλαχτούν προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στη νέα θέση. 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Θα γίνει η εκσκαφή εκεί όπου πρόκειται να επιστρωθεί ο νέος ελαστικός συνθετικός 

τάπητας και θα διαμορφωθεί η σκάφη κατάλληλα ώστε μετά την πλήρωσή της με τα υλικά 

απόβασης και της επίστρωσης του ελαστικού συνθετικού τάπητα, να επιτευχθούν οι 

απαραίτητες κλίσεις (ρύσεις). 

 



                                                                                                                                                   

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Οι νέες εγκαταστάσεις των αγωνισμάτων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα τυποποιημένα σχέδια και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (IAAF), 

Η υπάρχουσα περίφραξης θα αποκοπεί και θα μεταφερθεί σε νέα θέση σε νέο 

κράσπεδο που θα κατασκευαστεί. Τα κενά της περίφραξης που θα δημιουργηθούν με την  

επέμβαση αυτή θα συμπληρωθούν με νέα σιδηρά κιγκλιδώματα ίδιας δίστομης και χρώματος 

με τα προυπάρχοντα, έτσι ώστε το τελικό κομμάτι να αποτελέσει κατασκευαστικά λειτουργικά 

και μορφολογικά αναπόσπαστο μέρος και συνέχεια της υπάρχουσας περίφραξης. 

θα κατασκευαστούν δυο βαλβίδες σφαιροβολίας  

Θα δημιουργηθεί η ομόκεντρη βαλβίδα δισκοβολίας / σφυροβολίας με έναν κλωβό. Η 

κοινή αυτή βαλβίδα, διαμέτρου 2,50 μ. είναι κατάλληλη για το αγώνισμα της δισκοβολίας. Για 

τη διεξαγωγή του αγωνίσματος της σφυροβολίας, όπου απαιτείται διάμετρος βαλβίδας 2,135 

μ, προβλέπεται η προμήθεια ειδικού φορητού μειωτήρα διαμέτρου. Η στέψη των στεφάνων 

των βαλβίδων σφαιροβολίας και δισκοβολίας / σφυροβολίας θα είναι συνεπίπεδη με την 

επιφάνεια χρήσης του συνθετικού τάπητα στην περιοχή εκείνη. 

Θα τοποθετηθούν στρώματα προσγείωσης του άλματος σε ύψος.  

Oι εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγωνισμάτων άλματος σε μήκος, απλού και τριπλού 

που περιλαμβάνουν δύο (2) σκάμματα αλμάτων μήκους με καθαρή χαλαζιακή άμμο καθαρών 

εσωτερικών διαστάσεων 4,00 * 9,00 μ το καθένα και δυο διαδρόμους φοράς πλάτους 1,22 

μ, όλα έντεχνα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF. Ο κάθε διάδρομος 

θα έχει τέσσερις (4) αναστρεφόμενους βατήρες αλμάτων προκειμένου να εξασφαλίζεται 

πάτημα για το απλούν τόσο στο 1,00 μ όσα και στα 3,00 μ από τα αντίστοιχα σκάμματα και 

πάτημά για το τριπλούν τόσα στα 11,00 μ (γυναικών) όσο και στα 13,00 μ (ανδρών) ομοίως 

από τα αντίστοιχα σκάμματα. Το πάχος του ελαστικού τάπητα στα τελευταία 13 μέτρα των 

διαδρόμων φοράς, θα είναι 20 χιλ. Επειδή οι διάδρομοι φοράς θα πρέπει να έχουν ελάχιστο 

μήκος 40 μ από τον βατήρα απογείωσης μέχρι το πλέον απομακρυσμένο σημείο του 

σκάμματος – θα πρέπει το δεύτερο εφεδρικό σκάμμα να έχει την δυνατότητα κάλυψης με 

κατάλληλη φορητή κατασκευή ώστε να λειτουργεί ως διάδρομος που θα αναλαμβάνει τα 

πρώτα 8 μέτρα της φοράς.  



                                                                                                                                                   

Δύο βαλβίδες άλματος επί κοντώ με τα καλύμματα τους. Το πάχος του ελαστικού 

τάπητα θα είναι 20 χιλ. στα 8 τελευταία – σε κάθε άκρο - μέτρα του διαδρόμου φοράς. Οι 

βαλβίδες και οι βατήρες θα πρέπει να προσαρμοσθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική στάθμη 

της επιφάνειας τους να ταυτίζεται με την τελική στάθμη της επιφάνειας που τις περιβάλλει – 

στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον ελαστικό συνθετικό τάπητα. 

Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη είναι η δημιουργία 

των απαιτούμενων ρύσεων σε όλη την περιοχή που θα κατασκευαστεί ο νέος ελαστικός 

συνθετικός τάπητας. Η τελική επιφάνεια μετά την τοποθέτηση του ελαστικού συνθετικού 

τάπητα θα πρέπει στην περιοχή των διαδρόμων του στίβου να έχει κλίση 1% και στο βόρειο 

και νότιο πέταλο 0,4% προς το περιμετρικό κανάλι, του οποίου   η πάνω επιφάνεια θεωρείται 

ότι βρίσκεται στο ± 0,00. Σε κάθε περίπτωση η στρώση του ελαστικού συνθετικού τάπητα 

στο σημείο επαφής της με το κανάλι, σε όλη την περίμετρο, θα πρέπει να μην το υπερβαίνει 

και να αποσβένει ομαλά προς αυτό, εξασφαλίζοντας τη σωστή απορροή των ομβρίων. 

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση των επί μέρους εργασιών που προαναφέρθηκαν και με 

εξασφαλισμένο τον εγκιβωτισμό των διαφόρων στρώσεων που θα αποτελέσουν την απόβαση 

του ελαστικού τάπητα θα κατασκευαστεί η υπόβαση του. 

Θα γίνει η πλήρωση της ήδη διαμορφωμένης σκάφης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ως 

εξής:  

α. Στρώση με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155 πάχους 10 εκ. Κατόπιν, με 

διαμορφωμένη την ενιαία επιφάνεια της υπόβασης του ασφαλτικού τάπητα, θα 

ακολουθήσουν οι κάτωθι επιστρώσεις: 

β. Ασφαλτική προεπάλειψη της ανασφάλτωτης βάσης,  

γ. Πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα A 265 Β ή Γ, πάχους 5 εκ.  

Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης του ελαστικού συνθετικού τάπητα ο 

ανάδοχος οφείλει να καλέσει την επίβλεψη για να παραλάβει τις πρώτες ύλες 

(πολυουρεθανικές κόλλες ενός συστατικού, πολυουρεθάνη δύο συστατικών, primer, υλικά 

σφραγιστικής στρώσης, κόκκους ελαστικού ή ανακυκλωμένου ελαστικού κ.λ.π.). Οφείλει 

επίσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία παραστατικά έγγραφα εισαγωγής αυτών των υλικών 



                                                                                                                                                   

(τιμολόγια , φορτωτικές κ.λ.π.) από τα οποία θα προκύψει η ποσότητα, η ημερομηνία λήξης 

κ.λ.π. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, το φρεζάρισμα του ασφαλιστικού 

τάπητα, κατά 8 χιλ. στις περιοχές εκείνες που σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή 

επιβάλλεται η χρήση αυξημένου πάχους ελαστικού συνθετικού τάπητα και αφού γίνει ο 

καθορισμός και ο επιμελής έλεγχος της τελικής επιφάνειας της υπόβασης θα γίνει η επίστρωση 

με τον ελαστικό συνθετικό τάπητα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

Ο ήδη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο τοποθετημένος συνθετικός τάπητας 

θα γραμμογραφηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (IAFF) ώστε να είναι κατάλληλος για τέλεση αγώνων Διεθνούς 

επιπέδου, αναγνώριση ρεκόρ κ λ π. Η γραμμογράφηση θα υλοποιηθεί με την χρήση 

ανεξίτηλων χρωμάτων στις αποχρώσεις που οι ισχύοντες κανονισμοί της IAAF καθορίζουν και 

σύμφωνα με την παρ. 6.12 του τεύχους ΕΞ – ΥΛ - ΔΑΠ 2 / Τρ 2 (DIN 18035/6 παρ. 4,5.12). 

Επί πλέον και σε ότι αφορά τα αγωνίσματα δρόμων, οι αφετηρίες τους θα σημανθούν με την 

αναγραφή του αγωνίσματος προ της γραμμής εκκίνησης με μια και μοναδική αναγραφή εφ’ 

όσον όλες οι λωρίδες έχουν κοινή εκκίνηση (π χ 100 μ. , 110 μ. 2.000 μ. και 3.000 μ. στήπλ, 

5.000 μ., 10.000 μ. κ.λ.π) και με αναγραφή ανά λωρίδα εφ’ όσον η εκκίνηση γίνεται σε 

ξεχωριστές λωρίδες  (π.χ 200 μ., 400 μ., 800 μ., 4X100, 4Χ400 κ.λ.π.).  

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Μετά την επίστρωση του νέου τάπητα, τα περιμετρικά κανάλια και τα φρεάτιά του θα 

καθαρισθούν επιμελώς και θα τοποθετηθούν τα καλύμματα (σχάρες) αυτών. 

Με το πέρας της κατασκευής του ελαστικού συνθετικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία δύο σφραγισμένα δείγματα του κατασκευασμένου 

τάπητα - από σημεία του στίβου που θα υποδείξει η επίβλεψη - με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

ελέγχου, από εργαστήριο αναγνωρισμένο από την IAAF. Όλες οι δαπάνες των πιστοποιήσεων 

του ελαστικού τάπητα θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 



                                                                                                                                                   

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της γραμμογράφησης θα τοποθετηθούν διαχωριστικά 

κράσπεδα στο όριο μεταξύ της πρώτης διαδρομής του στίβου και της κονίστρας, όπως και 

του διαδρόμου παράκαμψης που οδηγεί στη Λίμνη, Τα κράσπεδα αυτά θα είναι λευκού 

χρώματος και από υλικό αποδεκτό από τις προδιαγραφές της IAAF (πχ. PVC, αλουμίνιο, κλπ), 

με κινητά μέρη κατά τεκμήριο, ώστε αυτά να αφαιρούνται και να φυλάσσονται - για να 

προστατεύονται από την γήρανση - όταν ο στίβος δεν χρησιμοποιείται. Θα διαθέτουν 

στρογγυλεμένες ακμές για την αποφυγή τραυματισμών και στο κάτω τμήμα τους ημικυκλικές, 

ή άλλου σχήματος, οπές ή αντίστοιχες διατάξεις που θα επιτρέπουν την απορροή των ομβρίων 

από την επιφάνεια του ελαστικού τάπητα προς το περιμετρικό κανάλι. 

 

Θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF: 

Α. οκτώ (8) βατήρες αλμάτων μήκους – τέσσερις (4) βατήρες απογείωσης για το Άλμα 

σε Μήκος και τέσσερις (4) βατήρες απογείωσης για το Άλμα Τριπλούν (4 ανδρών και 4 

γυναικών) 

Β. δύο (2) βαλβίδες Άλματος επί Κοντώ – μια βαλβίδα σε κάθε διάδρομο φοράς 

Γ. δύο (2) βαλβίδες Σφαιροβολίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF 

Δ. μια (1) βαλβίδα δισκοβολίας – σφυροβολίας με μετατροπέα δισκοβολίας σε 

σφυροβολίας για την κοινή χρήση των δύο αθλητών ένας (1) κλωβός Δισκοβολίας – 

Σφυροβολίας 

Ε. ένας (1) φορητός κλωβός Δισκοβολίας – Σφυροβολίας 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 

Για την κατασκευή του γηπέδου προβλέπεται: 

 Κατασκευή γραμμικού αποστραγγιστικού δικτύου 

 Εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης υβριδικού χλοοτάπητα 

 Κατασκευή αυτόματου αρδευτικού δικτύου με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες    

ακτίνας 15-22μ. 



                                                                                                                                                   

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υβριδικού χλοοτάπητα. 

 Τέλος προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης καθαρού ύψους 2μ. περιμετρικά του 

αγωνιστικού χώρου και του ανάλογου τοιχίου εγκιβωτισμού του γηπέδου. 

 

Γενικά 

Σωλήνας αποστράγγισης από PVC, διάτρητος αυλακωτός, ονομαστικής διαμέτρου Φ50mm 

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης 

 

Περιγραφή συστήματος άρδευσης υβριδικού χλοοτάπητα 

 

1. Γενικά 

 

Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή). Το  αρδευτικό 

δίκτυο περιλαμβάνει την τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων (POP-UP) σε 

σταθερές θέσεις, oι οποίοι τροφοδοτούνται μέσω πλαστικών σωλήνων (βλέπε σχέδιο 

αρδευτικού δικτύου) από τις δεξαμενές των εγκαταστάσεων και η λειτουργία τους ελέγχεται 

από προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβανών. Οι προδιαγραφές της εγκατάστασης του δικτύου 

άρδευσης, εκτός τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα πρέπει να 

ακολουθούν και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 «Εγκατάσταση 

αρδευτικών δικτύων» 

 

2. Δευτερεύον - Τριτεύον Δίκτυο Άρδευσης 

 

Οι εκτοξευτήρες θα είναι γραναζωτού τύπου με ανοξείδωτο σώμα. Οι  εκτοξευτήρες θα 

τοποθετηθούν περιφερειακά του αγωνιστικού χώρου και εντός του αγωνιστικού χώρου. Θα 

φέρουν στην κεφαλή τους κύπελλο ελαστικό από μαλακό θερμοπλαστικό υλικό καταλλήλων 

διαστάσεων, εντός  του  οποίου  Θα  υπάρχει  εδαφικό  υπόστρωμα  και  θα  αναπτύσσεται 

κανονικά χλοοτάπητας ή εναλλακτικά κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα. 

Το χείλος του ελαστικού κυπέλλου της κεφαλής των εκτοξευτήρων και το εδαφικό 

υπόστρωμα που θα υπάρχει εντός του κυπέλλου θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια 



                                                                                                                                                   

στάθμη με το εδαφικό υπόστρωμα του χλοοτάπητα της γύρω περιοχής, εκτός και 

χρησιμοποιηθεί πλαστικό κάλυμμα. 

Η σύνδεση των εκτοξευτήρων με τους πλαστικούς σωλήνες τροφοδοσίας θα γίνει μέσω 

τριπλών αρθρωτών βραχιόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση του ύψους και την 

οριζοντίωσή τους. 

Όλοι οι εκτοξευτήρες θα είναι ανοξείδωτοι και θα έχουν ακτίνα εκτόξευσης τουλάχιστον 

στο εύρος από 15 μ. έως 22μ. Οι εκτοξευτήρες 360° και 180° σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

της μελέτης έχουν ακτίνα 16-17 μ. με παροχή 5-6 m3/h,  σε πίεση λειτουργίας εκτοξευτήρα 

5 atm. Οι εκτοξευτήρες 90° έχουν ακτίνα 16 - 17 μ. με παροχή 5-6 m3/h, σε πίεση λειτουργίας 

εκτοξευτήρα 5 - 5,5 ATM. Οι εκτοξευτήρες θα ενεργοποιούνται από τον προγραμματιστή 

μέσω ηλεκτροβανών ανά ομάδα πέντε (5) εκτοξευτήρων. 

Οι εκτοξευτήρες 360° πρέπει να είναι πλήρους κύκλου χωρίς επαναφορά, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει η ελάχιστη γωνια πού δεν καλύπτεται από τον εκτοξευτήρα. 

Οι ηλεκτροβάνες θα είναι τοποθετημένες εντός πλαστικών φρεατίων τα οποία θα 

βρίσκονται περιφερειακά του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με το σχέδιο άρδευσης. Μεταξύ 

των ηλεκτροβανών και του αγωγού διανομής νερού άρδευσης τοποθετείται και χειροκίνητη 

σφαιρική βάνα αναλόγων διαστάσεων. 

 

3. Πλαστικό φρεάτιο Η/Β διαστάσεων 30Χ40 

 

Τα φρεάτια θα είναι πλαστικά με σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και καπάκι 

από μείγμα πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (fiberglass) και θα καλύπτουν την 

προδιαγραφή ΕΝ124 έχοντας αντοχή σε φορτία έως 1500 κιλά. 

Θα έχουν λαβή ή άλλο μηχανισμό για εύκολο άνοιγμα και προσέγγιση μηχανισμών που 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Θα έχουν τοιχώματα σχεδιασμένα ώστε να 

επιτρέπουν το εύκολο άνοιγμα περασμάτων για την διέλευση των σωλήνων χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών εργαλείων ή προϋπάρχοντα ανοίγματα. Τα φρεάτια θα φέρουν αντιολισθητικό 

πράσινο καπάκι που θα καλύπτει πλήρως το άνοιγμα αποτρέποντας την είσοδο λάσπης και 

νερού. Θα έχουν τουλάχιστον ύψος 30 εκατοστά και διάσταση βάσης τουλάχιστον 39 Χ 50,5 

εκατοστά 



                                                                                                                                                   

Στο σχέδιο του δικτύου άρδευσης φαίνονται λεπτομερώς οι θέσεις των εκτοξευτήρων, των 

ηλεκτροβανών, καθώς το είδος και οι διαδρομές των πλαστικών σωλήνων τροφοδοσίας των 

εκτοξευτήρων. 

 

4. Προγραμματιστής 

 

Για τον αυτοματισμό της άρδευσης θα χρησιμοποιηθεί επαγγελματικός προγραμματιστής 

δώδεκα στάσεων (12) στάσεων εξωτερικού χώρου. Ο προγραμματιστής  θα τοποθετηθεί σε 

χώρο στεγασμένο και σε σημείο προστατευμένο από την υγρασία και  την σκόνη. Ο 

προγραμματιστής θα συνδέεται με τις ηλεκτροβάνες ενεργοποίησης με πολύκλωνο καλώδιο 

επικοινωνίας  αμέσου ταφής. 

 

5. Σωληνώσεις 

 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε χαντάκι βάθους 0,50μ.. Ο κεντρικός βρόγχος θα 

είναι σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ90 και οι σωλήνες διατομής θα είναι πολυαιθυλενίου 

(HDPE) Φ75. 

 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Την προμήθεια σπόρου , πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους 

που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την 

προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου. 

2. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία 

και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

3. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 

4. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

5. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 

του χλοοτάπητα. 



                                                                                                                                                   

6. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω 

του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για  την απομάκρυνση των αγριόχορτων που 

τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα  σημεία το φύτρωμα του 

προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

7. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος   10 cm. 

  

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ  10-05-02- 

01. 

 

Εδαφικό υπόστρωμα 

 

Το υλικό του ανώτερου εδαφικού υποστρώματος, θα πρέπει να έχει μέγεθος σωματιδίων 

σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σε ξηρό δείγμα (105 ΟC): 

 

ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΕ mm ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

+ 2,000 0,00 100, 00 

-2,000 + 1,800 0,07 99,93 

-1,800 + 1,400 0,76 99,17 

-1,400 + 1,250 1,17 98,00 

-1,250 + 1,000 4,43 93,57 

-1,000 + 0,800 46,90 46,67 

-0,800 + 0,500 39,87 6,80 

-0,500 + 0,425 2,35 4,45 

-0,425 + 0,250 3,78 0,67 

-0,250 + 0,180 0,57 0,10 

-0,075 0,10 0,00 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: MANUAL ON TEST SIEVING METHODS ASTM STP 447 B - 9. 

 



                                                                                                                                                   

Η άμμος που θα ενσωματωθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό –ΕΚ Ελέγχου 

Παραγωγής Εργοστασίου ότι το λατομείο της άμμου εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες 

ενέργειες του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου που περιγράφονται στο παράρτημα ΖΑ των 

προτύπων ΕΝ 12620:2002+A1:2008 

 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ >200mm / hr 

ΟΛΙΚΟ ΠΟΡΩΔΕΣ >30% 

ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕ 30cm ΕΝΤΑΣΗ >10% 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΕ 30cm ΕΝΤΑΣΗ >10% 

PH 6.5 – 8.5 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ (ΣΕ ΒΑΡΟΣ) 0.25 – 1% 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω φυσικών χαρακτηριστικών θα χρησιμοποιηθούν 

εδαφοβελτιωτικά: 

 

Τύρφη 

 

Η τύρφη που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την αύξηση της περιεκτικότητας του 

εδαφικού υποστρώματος σε οργανική ουσία θα είναι φυσικής προέλευσης και θα έχει μέγεθος 

σωματιδίων 0-25mm. 

 

Χημικά χαρακτηριστικά: 

 

Α. pH (H2O, v/v 1:2.5) : 4.0 – 4.5 

Β. Αλατότητα (g/l, v/v 1:3.6): <0.2 

Γ. Δεν θα περιέχει ανόργανα στοιχεία (Ν: άζωτο, Ρ: φώσφορο, Κ: κάλλιο)  

Φυσικά χαρακτηριστικά: 

Α. Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία: 10% κ.ο. 

Β. Υδατοχωρητικότητα: 75-80% κ.ο. 

Γ. Πορώδες: 10-15% κ.ο. 



                                                                                                                                                   

 

Υβριδικός χλοοτάπητας 

 

Ο υβριδικός τάπητας θα αποτελείται από ίνες πολυαιθυλενίου ραμμένες θυσανωτά σε βάση 

επικαλυμμένη με Latex. Το ενδεικτικό πλάτος των ρολών θα είναι 400cm ± 5% και θα πρέπει 

να έχει κατ' ελάχιστο τις εξής προδιαγραφές: 

 

A. Πέλος 

 

Α.1. Χαρακτηριστικά κατασκευής ίνας: Η ίνα θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ), μονόκλωνη με υψηλή ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία. 

Α.2. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πέλους: Πάχος νήματος: τουλάχιστον 220μm Ενδεικτικό 

πλάτος νήματος: 1,6mm Ύψος πέλους: 50mm ± 5% 

Συνολικό μήκος πέλους: 54mm ± 5% 

Πυκνότητα ραφών (κατά πλάτος): 55 ραφές ανά 100cm ± 5% κατ# ελάχιστο Πυκνότητα 

ραφών (κατά μήκος): 130 ραφές ανά 100cm ± 5% κατ# ελάχιστο Αριθμός συρραφών/τ.μ. : 

7.150 συρραφές ανά τ.μ. ± 5% κατ' ελάχιστο 

Α.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αξία νήματος: 12.000/6 dTex τουλάχιστον 

Βάρος πέλους: 1.000gr/τ.μ. . ± 10% κατ# ελάχιστο 

Αντοχή συρραμμένων ενώσεων: 50Ν ανά δέσμη ± 10% 

Αντοχή στον αποχρωματισμό (Xenon test): blue -scale >7, grey scale>4 

 

Β. Πρωτεύουσα βάση 

 

Β.1. Χαρακτηριστικά κατασκευής πρωτεύουσας βάσης: Η πρωτεύουσα βάση θα περιέχει 

προκατασκευασμένα κενά για την διείσδυση ριζών χλόης και θα είναι κατασκευασμένη από 

πορώδες υλικό ύφανσης (ποσοστό πόρων 50%). Το υλικό κατασκευής θα είναι 

πολυπροπυλένιο. Τα υφάδια (εγκάρσια νήματα) θα είναι από μονόκλωνες ίνες και  τα στημόνια 

(επιμήκη νήματα) θα είναι από ταινία πολυπροπυλενίου. 

Β.2. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πρωτογενούς βάσης Υφάδι: 35 ίνες ανά 10cm ± 10% 



                                                                                                                                                   

Πάχος νήματος υφαδίων: τουλάχιστον 420μm Στημόνι: 37 ίνες ανά 10cm ± 10% 

Πλάτος ταινίας: τουλάχιστον 1,5mm 

Β.3 Ποιοτικά χαρακτηριστικά πρωτογενούς βάσης Αξία νήματος υφαδίων: 1.250dTex 

Αξία νήματος στημονίων: 1.350dTex 

Βάρος πρωτεύουσας βάσης: 100g/τ.μ. περίπου 

Αντοχή στημονιού στον εφελκυσμό σε kgf/5cm: τουλάχιστον 105kgf Αντοχή υφαδιού στον 

εφελκυσμό σε kgf/5cm: τουλάχιστον 85kgf 

 

Γ. Δευτερεύουσα βάση 

Γ.1  Χαρακτηριστικά  δευτερεύουσας  βάσης.  Η  δευτερεύουσα  βάση  θα  είναι  από 

Latex, ελάχιστου βάρους 500gr/τ.μ. 

 

Δ. Σύστημα 

Το σύστημα θα έχει ελάχιστο συνολικό βάρος 1.600gr/τ.μ. ± 10% και η υδατοπερατότητα 

του θα είναι μεγαλύτερη από 10.000 l/τ.μ./min (άδειο) και μεγαλύτερη από 100 l/τ.μ./min 

(με το εδαφικό υπόστρωμα πλήρωσης). 

 

Το προς προμήθεια σύστημα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει κατασκευαστεί 

σε εργοστάσιο που διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και κατά ISO 140019001 με πεδίο 

εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή υβριδικού χλοοτάπητα. 

Το προς προμήθεια σύστημα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από τεχνικό 

φυλλάδιο συντήρησης. 

  

Οποιαδήποτε χρήσιμα και λειτουργικά υλικά άρδευσης περισσέψουν από την 

αποξήλωση (π.χ. εκτοξευτήρες) πρέπει να παραδοθούν στην διοίκηση του σταδίου κατόπιν 

συνεννόησης. Να επισημανθεί ότι το τελικό δίκτυο άρδευσης πρέπει να είναι 

εγκατεστημένο μόνο στην περιοχή του χλοοτάπητα και όχι στην περιοχή του 

ελαστικού συνθετικού τάπητα 

 

 

 



                                                                                                                                                   

ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφουν και ορίζουν τις αναγκαίες 

εργασίες για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα καθώς και τα στοιχεία του συνθετικού 

χλοοτάπητα σύμφωνα με τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και οι εργασίες που 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του. 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει αποτύπωση του αγωνιστικού χώρου για 

καθορισμό των κλίσεων που θα πρέπει να δοθούν για την απορροή των υδάτων. Για την 

κατασκευή του έργου απαιτείται η αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα στο σύνολό 

του. 

Τα προϊόντα θα απομακρυνθούν και θα απορριφθούν σε κατάλληλο χώρο. Θα 

ακολουθήσουν μόρφωσης - εξυγίανσης – διαμόρφωσης της σκάφης της περιοχής του 

αγωνιστικού χώρου με τη χρήση ισοπεδωτήρα που φέρει μηχανισμό καθοδήγησης laser, για 

την επίτευξη κατάλληλης κλίσης με διπλή ρύση, κατά μήκος του μεγάλου άξονα  του γηπέδου 

και μέγιστες κλίσεις 0,4% προς το αποστραγγιστικό δίκτυο καναλιού. 

 

Oι προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

 

 Διάστρωση με στρώση από άμμο λατομείου 0,05μ.,. 

 τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με κατάλληλη υδροπερατή βάση και 

γραμμοθέτηση του γηπέδου. 

 

Οι διαστρώσεις των υποβάσεων θα γίνουν με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων 

(προωθητήρας, οδοστρωτήρας, δονητικό κλπ) διαβροχή του υλικού και συμπύκνωση αυτού, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κλίσεις, η σταθερότητα και η υδροπερατότητα  για 

την σωστή αποστράγγιση και απορροή των ομβρίων. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 

εργασιών θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ώστε 

να αποφευχθούν οι ζημιές στις υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις. 



                                                                                                                                                   

 

 Σωλήνας αποστράγγισης από PVC, διάτρητος αυλακωτός, ονομαστικής διαμέτρου 

Φ50mm 

 Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης 

 Περιγραφή συστήματος δροσισμού συνθετικού χλοοτάπητα 

 

1. Γενικά 

 

Ο δροσισμός του χλοοτάπητα θα γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή). Το αρδευτικό 

δίκτυο περιλαμβάνει την τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων (POP-UP) σε 

σταθερές θέσεις, oι οποίοι τροφοδοτούνται μέσω πλαστικών σωλήνων από τις δεξαμενές των 

εγκαταστάσεων και η λειτουργία τους ελέγχεται από προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβανών. 

Οι προδιαγραφές της εγκατάστασης του δικτύου άρδευσης, εκτός τις αναφερόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης, θα πρέπει να ακολουθούν και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-08-01-00:2009 «Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων» 

 

2. Δευτερεύον - Τριτεύον Δίκτυο Άρδευσης 

 

Οι εκτοξευτήρες θα είναι γραναζωτού τύπου με ανοξείδωτο σώμα. Οι εκτοξευτήρες θα 

τοποθετηθούν εντός του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με το σχέδιο άρδευσης. Θα φέρουν 

στην κεφαλή τους κύπελλο ελαστικό από μαλακό θερμοπλαστικό υλικό καταλλήλων 

διαστάσεων, εντός του οποίου Θα υπάρχει εδαφικό υπόστρωμα και θα αναπτύσσεται 

κανονικά χλοοτάπητας ή εναλλακτικά κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα. 

Το χείλος του ελαστικού κυπέλλου της κεφαλής των εκτοξευτήρων και το εδαφικό 

υπόστρωμα που θα υπάρχει εντός του κυπέλλου θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια 

στάθμη με το εδαφικό υπόστρωμα του χλοοτάπητα της γύρω περιοχής, εκτός και 

χρησιμοποιηθεί πλαστικό κάλυμμα. 

Η σύνδεση των εκτοξευτήρων με τους πλαστικούς σωλήνες τροφοδοσίας θα γίνει 

μέσω τριπλών αρθρωτών βραχιόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση του ύψους 

και την οριζοντίωσή τους.  



                                                                                                                                                   

Όλοι εκτοξευτήρες θα είναι ανοξείδωτοι και θα έχουν ακτίνα εκτόξευσης τουλάχιστον 

στο εύρος από 15 μ. έως 22μ. Οι εκτοξευτήρες 360° και 180° σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

της μελέτης έχουν ακτίνα 16-17 μ. με παροχή 5-6 m3/h,  σε πίεση λειτουργίας εκτοξευτήρα 

5 atm. Οι εκτοξευτήρες 90° έχουν ακτίνα 16 - 17 μ. με παροχή 5-6 m3/h, σε πίεση λειτουργίας 

εκτοξευτήρα 5 - 5,5 ATM. Οι εκτοξευτήρες θα ενεργοποιούνται από τον προγραμματιστή 

μέσω ηλεκτροβανών ανά ομάδα τεσσάρων (4) εκτοξευτήρων. 

Οι εκτοξευτήρες 360° πρέπει να είναι πλήρους κύκλου χωρίς επαναφορά, έτσι ώστε να 

μην υπάρχει η ελάχιστη γωνια πού δεν καλύπτεται από τον εκτοξευτήρα. 

Οι ηλεκτροβάνες θα είναι τοποθετημένες εντός πλαστικών φρεατίων τα οποία θα 

βρίσκονται περιφερειακά του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με το σχέδιο άρδευσης. Μεταξύ 

των ηλεκτροβανών και του αγωγού διανομής νερού άρδευσης τοποθετείται και χειροκίνητη 

σφαιρική βάνα αναλόγων διαστάσεων. 

 

3. Πλαστικό φρεάτιο Η/Β διαστάσεων 30Χ40 

 

Τα φρεάτια θα είναι πλαστικά με σώμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο και 

καπάκι από μείγμα πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (fiberglass) και θα 

καλύπτουν την προδιαγραφή ΕΝ124 έχοντας αντοχή σε φορτία έως 1500 κιλά. 

Θα έχουν λαβή ή άλλο μηχανισμό για εύκολο άνοιγμα και προσέγγιση μηχανισμών που 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Θα έχουν τοιχώματα σχεδιασμένα ώστε να 

επιτρέπουν το εύκολο άνοιγμα περασμάτων για την διέλευση των σωλήνων χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών εργαλείων ή προϋπάρχοντα ανοίγματα. Τα φρεάτια θα φέρουν αντιολισθητικό 

πράσινο καπάκι που θα καλύπτει πλήρως το άνοιγμα αποτρέποντας την είσοδο λάσπης και 

νερού. Θα έχουν τουλάχιστον ύψος 30 εκατοστά και διάσταση βάσης τουλάχιστον 39 Χ 50,5 

εκατοστά 

 

4. Προγραμματιστής 

 

Για τον αυτοματισμό της άρδευσης θα χρησιμοποιηθεί επαγγελματικός προγραμματιστής 

εξωτερικού χώρου. Ο προγραμματιστής θα τοποθετηθεί σε χώρο στεγασμένο   και   σε   

σημείο   προστατευμένο   από   την   υγρασία   και   την   σκόνη.  Ο προγραμματιστής θα 



                                                                                                                                                   

συνδέεται με τις ηλεκτροβάνες ενεργοποίησης με πολύκλωνο καλώδιο επικοινωνίας  αμέσου 

ταφής. 

 

5. Σωληνώσεις 

 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε χαντάκι βάθους 0,50μ.. Ο κεντρικός βρόγχος θα 

είναι σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ90 και οι σωλήνες διατομής θα είναι πολυαιθυλενίου 

(HDPE) Φ75. 

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Εργασίες και τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών κατασκευής της υπόβασης, θα 

τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας. Η μεταφορά του υδροπερατού ειδικού χλοοτάπητα 

εντός του γηπέδου θα γίνει σε ρολά και η επίστρωση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, με 

διάστρωση σε λωρίδες, ενδεικτικού πλάτους 400 cm. Τα ρολά θα μετρηθούν και θα κοπούν 

επί τόπου. 

Η ένωση και η συγκόλληση των φύλλων (ρολών) του χλοοτάπητα, θα γίνει με ειδική 

ταινία στην κάτω επιφάνειά τους και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο (2) συστατικών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης, 

με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. Τα ρολά του υδροπερατού συνθετικού 

χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά 

εργαλεία, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα 

στις μεταξύ τους ενώσεις. 

 

Γραμμογράφηση 

 

Η γραμμογράφηση   του   αγωνιστικού  χώρου   θα   γίνει   με   λωρίδες συνθετικού 

χλοοτάπητα, λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του 

υπολοίπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται 



                                                                                                                                                   

από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA. Η γραμμογράφηση επιτυγχάνεται ως εξής: όπου 

ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10 cm του χλοοτάπητα και 

αντικαθίστανται με λωρίδες, όπως παραπάνω. 

 

Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα 

 

Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα ακολουθήσει πλήρωση του πέλους του με 

διάστρωση ειδικά διαβαθμισμένης χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων (κόκκοι 

καουτσούκ). Θα πρέπει να γίνει ομοιόμορφη κατανομή των υλικών πλήρωσης σε όλη την 

επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Μετά την πλήρωση και για την επίτευξη της ισοκατανομής 

των παραπάνω υλικών και τη σταθεροποίηση της γέμισης, είναι απολύτως απαραίτητη η 

χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, τύπου S.M.G. ή ισοδύναμου, το οποίο παράλληλα 

θα βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ανασηκώνοντας το πέλος του, 

ώστε να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, 

με καλές καιρικές συνθήκες. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες, 

υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων. Θα είναι 

φτιαγμένος από υλικό συμπαγές (πράσινου χρώματος, μονής ή διπλής απόχρωσης), το οποίο 

θα προσομοιάζει σε ένα καλά συντηρημένο φυσικό χόρτο, αλλά χωρίς την ανάγκη του 

ποτίσματος και της συντήρησης, θα έχει σταθερότητα και θα διαθέτει υπόστρωμα με ειδικές 

τρύπες για την αποστράγγιση του νερού (από τις εξόδους απορροής του γηπέδου). Θα είναι 

εύκολο στον καθαρισμό, φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη, θα έχει UV προστασία, δεν 

θα επηρεάζεται από την βροχή και τον ήλιο, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό  σε δύσκολες 

καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για συνεχή, βαριά και επίπονη χρήση από τους αθλούμενους. 

Εκτός των παραπάνω, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί και τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΜΕΓΕΘΟΣ 

 

Χρώμα: Πράσινο σε 2 αποχρώσεις του πράσινου Υλικό σύστασης ίνας:100% Πολυαιθυλένιο 



                                                                                                                                                   

Τύπος ίνας: Μονόκλωνη (monofilament) ίνα πέλους (πάνω από το έδαφος) Γ ραμμική 

πυκνότητα νήματος: 14.000 dtex (κατ’ ελάχιστο) 

Ύψος νήματος (πέλους):  60 mm ± 1 mm 

Πυκνότητα νήματος (αριθμός ινών) : 8.820 κόμπους / m2 (κατ’ ελάχιστο) Συνολικό 

βάρος ίνας: 1.600 gr / m2 (κατ’ ελάχιστο) 

Συνολικό βάρος τάπητα: 3.000gr / m2 (κατ’ ελάχιστο) Υδατοπερατότητα χλοοτάπητα:  

1800 mm / ώρα (κατ’ ελάχιστο) 

 

Χαρακτηριστικά υποστρώματος 

Σύνθεση: Πολυπροπυλένιο, διπλό στρωμα Υλικά γεμίσματος 

Χαλαζιακή άμμος:  Διαβαθμισμένης στρογγυλής κοκκομετρίας 0,5 - 1,0 mm και ποσότητας 

15-20 kg/m2 

Κόκκοι καουτσούκ (τύπου SBR): Ελαστικά μικροσφαιρίδια (ανακυκλωμένα ή μη) 

κοκκομετρίας 0,8 - 2,0 mm και ποσότητας 12-16 kg/m2 

 

Οι ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές του προς προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 

θα αποδεικνύονται με σήμα πιστοποίησης σε γήπεδο, σύμφωνα με το οποίο θα πληροί τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων του FIFA Quality ή FIFA Quality Pro. Η κατασκευάστρια   

εταιρείατου  συνθετικού  χλοοτάπητα  θα  είναι  στις  λίστες  FIFA  LICENCED  PRODUCER  

ή   FIFA PREFERED PRODUCER. 

 

Ο χλοοτάπητας που θα ενσωματωθεί στο έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

 

1. Σήμα πιστοποίησης σε γήπεδο του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, σύμφωνα 

με το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων των FIFA Quality Pro ή FIFA Quality. 

2. Έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριμένου από τη FIFA εργαστηρίου, κατά 

την διαδικασία πιστοποίησής του. 

3. Έγγραφη παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού 

χλοοτάπητα και από τον διαγωνιζόμενο, σε συνδυασμό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια 

να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την Υπηρεσία το χρόνο των   οκτώ 

ετών. 



                                                                                                                                                   

4. ISO 9001 ή ισοδύναμο περί διασφάλισης της ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας 

του τεχνητού χλοοτάπητα. 

5. ISO 14001 ή ισοδύναμο περί συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

κατασκευάστριας εταιρείας του τεχνητού χλοοτάπητα 

6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας του τεχνητού 

χλοοτάπητα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1907/2006 (REACH) ή άλλο ισοδύναμο, σχετικά με 

συστατικά ή χημικές ουσίες που απαιτούν υψηλή προσοχή - substance of very high concern 

(SVHC) συνοδευόμενο από αντίστοιχη έκθεση εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 

7. Έκθεση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σχετικά με την συμπεριφορά στην καύση 

κατά EN13501-1:2007 +A1:2009 ή DIN51960 άλλο ισοδύναμο. 

8. Σήμα FPP αν η εταιρεία κατασκευής ανήκει στην λίστα FIFA PREFERED PRODUCER ή 

οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο αν ανήκει στην λίστα FIFA LICENCED PRODUCER. 

Για όλα τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ. Άρ. 82 Ν.4412/2016 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Το χρονοδιάγραμμα των προς εκτέλεση εργασιών ορίζεται σε εννέα (09) μήνες. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και καλύπτεται από πόρους 

του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (600.000,00 €) καθώς και από ιδία έσοδα του Δήμου Ιερής 

Πόλης Μεσολογγίου (400.000,00 €). 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

  

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

                 


