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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη µε τίτλο “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

αφορά έργο µε κύριο αντικείμενο την ανακατασκευή τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  γηπέδου ποδοσφαίρου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, διαστάσεων αγων ιστ ικού χώρο υ 68,00 Χ 105,00 μέτρα, προκειμένου να 

επιστρωθεί µε τεχνητό ποδοσφαιρικό τάπητα πλήρως εναρμονισμένου µε τις προδιαγραφές της FIFA 

και του EN14877, ώστε το γήπεδο να καταστεί κατάλληλο για αγώνες Εθνικής Κατηγορίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά µε 

την πρότυπη µμελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και τις οδηγίες της FIFA και 

των εν ισχύ Ευρωπαϊκών προτύπων προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

Αρχικά θα εκτελεστεί η απεγκατάσταση μετά προσοχής του παλαιού ελαστικού και πυριτικού κοκκώδους  

επιστρώματος. 

Τα υλικά που βρίσκονται επιπεπασμένα σε μορφή κόκκων θα απεγκατασταθούν δια χρήσεως κατάλληλου 

μηχανολογικού εξοπλισμού κατά στρώση και ποιότητα. 

Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν εντός καινούργιων αμεταχείριστων μεγάσακκων οι οποίοι θα 

επιμετρηθούν, θα επισημανθούν με ετικέτα και  αναφορά στο είδος και το βάρος του περιεχομένου, θα 

διαμετακομιστούν στο σημείο που θα έχει ορισθεί ως σημείο τελικής μεταφόρτωσης και αφού παραληφθούν 

από όργανα της υπηρεσίας, εκείνη θα υποδείξει τα κατά την κρίση της περαιτέρω. 

Στην συνέχεια θα εκτελεσθεί η αποξήλωση μετά προσοχής των ρόλων του υφισταμένου συνθετικού 

χλοοτάπητα. 

Οι ρόλοι θα κοπούν με προσοχή σε τεμάχια διαστάσεων πλάτους τόσο όσο θα προσδιορίζεται από τους 

υφισταμένους αρμούς εργασίας και γραμμοθέτησης και μήκους δώδεκα (12) έως είκοσι (20) μέτρων μήκους. 

Αφού αποβληθεί κάθε ξένο σώμα και υπολειπόμενο υλικό επίπασης, θα τυλιχθούν, θα  συσκευασθούν 

εντός πλαστικών φύλλων με ετικέτα επισήμανσης αναφορικά των διαστάσεων, θα διαμετακομισθούν στο 

σημείο που θα έχει ορισθεί ως σημείο τελικής μεταφόρτωσης και αφού παραληφθούν από όργανα της 

υπηρεσίας, εκείνη θα υποδείξει τα κατά την κρίση της περαιτέρω. 

Σε καμία περίπτωση καμία απολύτως ποσότητα των αποξηλωθέντων υλικών δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί 

κατά την εφαρμογή των νέων υλικών διότι αυτά έχουν οριστικά κριθεί ακατάλληλα. 
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2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ. 

Μόρφωση της επιφάνειας του γηπέδου ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις και υψόμετρα για την 

χρήση της ως βάσης έδρασης. 

Θα εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες εκσκαφές και επανεπιχώσεις και η μόρφωση και συμπύκνωση των 

υλικών της υπάρχουσας επιδομής του χλοοτάπητα (σκύρα - γαρμπίλι - νταμαρόχωμα), με βάση τις 

χωροσταθμήσεις. Το νέο γήπεδο που θα χαραχθεί, θα έχει επιφανειακές κλίσεις της τάξεως του 0,5-0,7% 

(πολύ µικρές) και το επιθυμητό γεωμετρικό σχήμα.    Τα όµβρια ύδατα θα απορροφούνται κατά το δυνατόν 

κατακόρυφα µε κατώτατο όριο  υδροπερατότητας τα 180 χλστ/ώρα μετρούμενου  συµφώνως της μεθόδου   

ΕΝ 12616. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί ο τεχνητός χλοοτάπητας και θα 

εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες:  

 

3.1.Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα.  

α. Επιµελής καθαρισµός της υπάρχουσας επιφάνειας εδάφους. 

β. Επιµελής εξομάλυνση της αγωνιστικής επιφάνειας και ευθυγράμμιση του αγωνιστικού χώρου όπου 

απαιτείται. 

γ. Εγκατάσταση σ υνθ ε τ ι κο ύ  χλοοτάπητα κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακρόχρονη συνοχή 

των ενώσεων. 

δ. Γραµµοθέτηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου µε λωρίδες συνθετ ικού  

χλοοτάπητα λευκού ή κίτρινου χρώµατος, ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες 

του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα και πλάτους σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται από τον 

ισχύοντα κανονισµό της FIFA. 

ε. Διανοµή διαδοχικά πυριτικού αδρανούς κατάλληλης διαβάθμισης και κόκκων επεξεργασμένου 

φλοιού φελλοφόρου δρυός (αποκλειομένων κάθε είδους προσµίξεων είτε άλλων μορφοποιήσεων), 

επί του τοποθετημένου τάπητα µε το απαραίτητο κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισµό.                          

Το συγκεκριμένο υλικό πλήρωσης επιλέγεται λόγω του ότι είναι απολύτως οικολογικό, 

επεξεργάσιμο, παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο διατήρησης των δυναμικών του 

χαρακτηριστικών αλλά και εξαιρετική συμπεριφορά στην επιστροφή ενέργειας, προσομοιάζοντας  

κατά την χρήση πολύ περισσότερο από άλλες επιλογές υλικού επίδοσης με εξαιρετικό φυσικό 

χλοοτάπητα ποδοσφαίρου. 

στ. Χτένισµα ινών. 

Όλες οι εργασίες εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν από οικονομικό φορέα, 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον παραγωγικό οίκο του ποδοσφαιρικού τάπητα και πιστοποιημένο 

από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης συµφώνως ISO 9001:2008 και 14001:2004. Όλες οι εργασίες 

εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα ακολουθούνται από εγγύηση τουλάχιστον (5) πέντε ετών 

του αναδόχου και του παραγωγικού οίκου. 

 

3.2. Τεχνικές προδιαγραφές στρώσης αγκύρωσης (πυριτικού αδρανούς) –  Ελάχιστες 

απαιτήσεις: 

Προμήθεια μεταφορά και επίπαση δια κατάλληλων μηχανικών μεθόδων ενσωμάτωσης, πυριτικού    

αδρανούς, επί ήδη επιστρωμένου συνθετικού χλοοτάπητα τρίτης γενιάς,  σε σταθερή  ποσότητα 16 

Kg/m2. 

Το πυριτικό αδρανές θα συμμορφώνεται πλήρως με τα κατατεθειμένα πιστοποιητικά 

εργαστηριακού ελέγχου του ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα και με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Ειδικότερα όσον αφορά την θρυπτικότητα, αυτή θα πρέπει να είναι ≤20% κατά P 18 -576,                                  

η περιεκτικότητα σε CaCO3 ≤ 2% και η περιεκτικότητα σε SiO2 ≥ 98% κατά DIN SPEC 18035 - 7 : 

2011 -10 (πίνακας 15). 
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Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύονται από αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων 

πιστοποιημένου κατά DINENISO/IEC 17025 εργαστηρίου εκτελέσεως παρομοίων δοκιμών ελέγχου δια 

καταθέσεως επίσημα μεταφρασμένων των σχετικών πιστοποιητικών αποτελεσμάτων εργαστηριακών 

ελέγχων καθώς και δειγμάτων -(2) δύο κατ’ ελάχιστον- επισφραγισμένων από εργαστήριο διενέργειας 

παρομοίων δοκιμών εγκεκριμένου από την FIFA.  

 

3.3. Τεχνικές προδιαγραφές στρώσης επίδοσης  (αποκλειστικά κόκκων φελλού υψηλής 

ποιότητας)– Ελάχιστες απαιτήσεις: 

Προμήθεια μεταφορά και επίπαση δια κατάλληλων μηχανικών μεθόδων ενσωμάτωσης, 

επεξεργασμένου φλοιού φελλοφόρου δρυός υψηλής ποιότητος σε μορφή κόκκων  (αποκλειστικά),                  

επί ήδη επιστρωμένου και επιπασμένου δια χαλαζιακής άμμου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου 

τρίτης γενιάς,  σε σταθερή  ποσότητα 4,0 Kg/m². 

Οι κόκκοι του υλικού θα συμμορφώνονται πλήρως με τα κατατεθειμένα πιστοποιητικά 

εργαστηριακού ελέγχου του ποδοσφαιρικού τάπητα και με τις απαιτήσεις της μελέτης. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε πρόσμιξη είτε διαφορετική μορφοποίηση. 

 Ειδικότερα όσον αφορά την συμπεριφορά στην καύση του υλικού θα κατατάσσεται στην κατηγορία 

Bfl,S1 κατά τον έλεγχο συμφώνως EN 13501-1(2007+A1:2009), όσον αφορά το φαινόμενο (χύδην) 

βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 0.13g/cm3 και η περιεκτικότητα σε ανόργανα το 18,4% μετρούμενη με 

την μέθοδο της Θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης. 

Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύονται  από αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων 

πιστοποιημένου κατά DINENISO/IEC 17025 εργαστηρίου εκτελέσεως παρομοίων δοκιμών ελέγχου δια 

καταθέσεως επίσημα μεταφρασμένων των σχετικών πιστοποιητικών αποτελεσμάτων εργαστηριακών 

ελέγχων καθώς και δειγμάτων –(2) δύο κατ’ ελάχιστον- επισφραγισμένων από εργαστήριο διενέργειας 

παρομοίων δοκιμών εγκεκριμένο από την FIFA. 

 

3.4.Τεχνικές προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα – Ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Ελάχιστο µήκος ίνας 65 χλστ. ±10%  ISO 8543(1998). 

 Ελάχιστος αριθµός συρραφών 9.300/m² ±10%,  ISO 1763(1986) . 

 Ελάχιστο  βάρος πέλους  1.500γρ/m² ± 10%,  ISO 2549 (1972) . 

 Ελάχιστο πάχος ίνας πέλους 380 µm ± 10% και ταυτοποίηση προϊόντος FIFA. 

 Διαστασιακή σταθερότητα συμφώνως EN 13746:2004. 

 Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων συμφώνως DIN11885,DIN 12846. 

 Πιστοποιητικό ασφαλούς συμπεριφοράς στην καύση συµφώνως EN13501-1 (2007+A1:2009), αποδεκτή  

κατηγορία:Bfl,s1. 

 Πιστοποιητικό αντοχής στην χρήση: Ειδικά όσον αφορά την αντοχή στην προσομοιωμένη χρήση συμφώνως 

της μεθοδολογίας ελέγχου του προτύπου ΕΝ 15306:2007, θα πρέπει αποδεδειγμένα μέχρι τουλάχιστον τους 

εξήντα χιλιάδες (60.000) κύκλους να μην παρατηρείται αποπλάτυνση, διαχωρισμός είτε αποχρωματισμός 

της ίνας. Το πάχος της ίνας και το ύψος του πέλους δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν απομείωση πέραν του 

2%-3% ακόμη και μετά από 140.000-150.000 κύκλους προσομοιωμένης φθοράς LISPORT. 

 Πιστοποιητικό   ελέγχου   από   ανεξάρτητο   εργαστήριο, εγκεκριμένο   από   την FIFA, διενέργειας  

παρόμοιων  δοκιμών ελέγχου συμφώνως των απαιτήσεων αυτής, από το οποίο να προκύπτει η τήρηση των 

ελάχιστων απαιτήσεων της κατάταξης στην κατηγορία FIFA προτεινόμενο δύο αστέρων (FIFA 2 stars) µετά 

από 20.000 κύκλους δοκιμής LISPORT EN 15306 (2007) και η τήρηση  του συνόλου των  απαιτήσεων της 

μελέτης. 

Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύονται  από αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων 

πιστοποιημένου κατά DIN EN ISO/IEC 17025 εργαστηρίου εκτελέσεως παρομοίων δοκιμών ελέγχου δια 

καταθέσεως επίσημα μεταφρασμένων των σχετικών πιστοποιητικών αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων 

καθώς και δειγμάτων –(2) δύο κατ’ ελάχιστον- επισφραγισμένων από εργαστήριο διενέργειας παρομοίων 

δοκιμών εγκεκριμένο από την FIFA.  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004  του παραγωγικού οίκου.  

 Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.τ.λπ. πρέπει να κατατεθούν συνοδευόμενα από  υπεύθυνη 

δήλωση, περί της εγκυρότητας των στοιχείων που κατατίθενται, ακολουθούμενη από βεβαίωση του 

παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα για  
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το  συγκεκριμένο έργο συμφώνως  των  συµβατικών  τευχών  της μελέτης. 

 Όλα τα έγγραφα, δηλώσεις, πιστοποιητικά βεβαιώσεις κλπ. θα κατατίθενται επίσηµα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 

υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη υποσημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 

διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Η εφαρμογή του ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους επαγγελματίες με τον 

κατάλληλο  μηχανολογικό εξοπλισμό επί σταθερής υποδομής από συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία 

συγκόλλησης και χρήση πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Το σύστημα ολοκληρώνεται με την 

προσθήκη ειδικά διαβαθμισμένου πυριτικού αδρανούς και επιπλέον με ειδικά διαβαθμισμένους  κόκκους  

ελαστικού τρίμματος υψηλής καθαρότητας. 

Το γήπεδο µετά την αποπεράτωση των εργασιών δύναται να ελεγχθεί και να δοκιμαστεί από 

εντεταλμένους τεχνικούς της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας  (ΕΠΟ) µετά από σχετικό αίτηµα του αρμοδίου φορέα. 

 

4.  ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Μέσα στα πλαίσια της εργολαβίας προβλέπεται  να εκτελεσθεί η  προμήθεια τριών και η τοποθέτηση 

ζεύγους εστιών. 

 

4.1.Εστίες ποδοσφαίρου 

Οι εστίες ποδοσφαίρου θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ 748:2013 (εστίες Τύπου 1) και 

τον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφάλειας των Αγώνων της Ε.Π.Ο. (Ιούνιος 2014).  

4.1.1. Τμήματα Εστίας 

Η εστία αποτελείται από: 

- Το πλαίσιο της εστίας (2 κάθετα δοκάρια και ένα οριζόντιο δοκάρι) συμπεριλαμβανομένων των 

άγκιστρων στερέωσης των διχτυών. 

- Τις βάσεις στήριξης στο έδαφος. 

- Το δίχτυ με το σχοινί στήριξής του και τα στηρίγματα του διχτυού στο έδαφος.  

- Τους ορθοστάτες τάνυσης του διχτυού με τις βάσεις στήριξής τους στο έδαφος.  

4.1.2. Διαστάσεις Εστίας 

- Μήκος:  η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών πρέπει να είναι 7,32 μ. 

- Ύψος: η απόσταση του κατώτερου σημείου του οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος πρέπει να 

είναι 2,44 μ. 
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- Βάθος: 2,00 μ. κατ’ ελάχιστον. 

4.1.3.Υλικά –Σχεδιασμός Εστίας 

Τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια θα πρέπει να είναι στρογγυλά ή ελλειπτικά, κατασκευασμένα από 

ατσάλι, ελαφρύ μέταλλο ή πλαστικό με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 748: 

2013, θα έχουν αντιοξειδωτική προστασία (θερμο-γαλβανισμένα ή με ηλεκτροστατική βαφή) και θα είναι 

χρώματος λευκού. Το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια της εστίας θα έχουν την αυτή διάμετρο η οποία 

δεν θα είναι μεγαλύτερη από 12 εκ.. Οι εκτεθειμένες γωνίες και ακμές τους θα είναι στρογγυλεμένες με 

ακτίνα τουλάχιστον 3 χλστ..  

Η αντοχή των εστιών στην παραμόρφωση θα συμμορφώνεται με το ΕΝ 748 (2013). Κατά τον έλεγχο 

με την μέθοδο που αναφέρεται στο κεφ. 5.2 του παραπάνω προτύπου οι εστίες δεν θα  πρέπει να 

θραύονται ή να καταρρέουν ή να εμφανίζουν μόνιμη παραμόρφωση πάνω από 10 χλστ.. 

Οι εστίες θα αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέρη, θα είναι αγκυρωμένες με βάσεις στήριξης 

στο έδαφος όπως και οι ορθοστάτες τάνυσης του διχτυού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 748: 2013.                   

Δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές. Εκτός από τις δύο (2) εστίες που θα 

τοποθετηθούν στον αγωνιστικό χώρο, μία (1) επιπλέον εφεδρική εστία, που θα μπορεί να τοποθετηθεί 

εύκολα εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, θα είναι διαθέσιμη στο γήπεδο.  

Οι βάσεις στήριξης και οι ορθοστάτες τάνυσης διχτυού, θα είναι κατασκευασμένοι από ελαφρύ 

μέταλλο ή ατσάλι με αντιοξειδωτική προστασία (θερμο-γαλβανισμένοι ή με ηλεκτροστατική βαφή).                  

Οι βάσεις στήριξης θα είναι προσαρμοσμένες στη διάμετρο των δοκαριών και θα τοποθετούνται σε 

τσιμεντένια βάση με ενσωματωμένη οπή απορροής. 

Τα άγκιστρα στερέωσης του διχτυού θα είναι ανοξείδωτα ή πλαστικά. Θα είναι κατασκευασμένα και 

προσαρμοσμένα στα δοκάρια σύμφωνα με το κεφ. 4.5 του ΕΝ 748 (2013) και θα αντέχουν στη θραύση 

σύμφωνα με τη μέθοδο 5.4 του  ΕΝ 748: 2013. 

Το σχοινί στήριξης του διχτυού θα είναι συνθετικό και θα συνδέεται με το δίχτυ με τρόπο ώστε αυτό 

να μην στρέφεται. Το δίχτυ θα στηρίζεται στο πλαίσιο με στηρίγματα και στο έδαφος με στηρίγματα ή 

βαρίδι, έτσι ώστε να είναι χαλαρό και η μπάλα εφόσον σημειωθεί τέρμα να μην αναπηδά και επιστρέφει 

άμεσα αλλά και να μην διαπερνάει το δίχτυ. Όσον αφορά στην αντοχή θα είναι  κατηγορίας:  Class Ζ: 

EN ISO 2307. 

Το δίχτυ θα είναι όσον αφορά στην αντοχή, κατηγορίας: ClassA, EN ISO 1806. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν φυσικές ή συνθετικές ίνες.  

Οι διαστάσεις του διχτυού θα πληρούν τις προδιαγραφές  ΕΝ 748 (2013).  

 

4.1.4. Οι εστίες πρέπει να συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες :  

- Τον αριθμό του κανονισμού EN 748. 

- Το όνομα ή σήμα του κατασκευαστή, εισαγωγέα και την χρονολογία κατασκευής του πλαισίου.  

- Προειδοποιητική ετικέτα με αναλυτικές οδηγίες της χρήσης για την οποία κατασκευάστηκε και τον 

τύπο του διχτυού.  

- Οδηγίες συναρμολόγησης. 
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Σχ. 1  Εστία ποδοσφαίρου Τύπου 1 (ΕΝ 748: 2013) 

(1) Οριζόντιο δοκάρι, (2) κάθετο δοκάρι, (3) δίχτυ, (4) ορθοστάτης τάνυσης διχτυού, (5) σχοινί 

στήριξης διχτυού. 

Σημ. Ο ορθοστάτης τάνυσης διχτυού, (4) θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Π.Ο. σχετικά 

με τον ελεύθερο χώρο ασφαλείας του γηπέδου. 

 

4.2.Πάγκος αναπληρωματικών 

Ο πάγκος αναπληρωματικών θα είναι 13 θέσεων, κατασκευασμένος από σίδηρο στραντζαριστό  

βαρέως τύπου, διαστάσεων μήκους: 5,00 m, ύψους μπροστά : 2,20m και βάθους 1,20m. Το κάτω μέρος του 

πάγκου και σε ύψος 60 cmθα καλύπτεται με λαμαρίνα και η υπόλοιπη  επιφάνεια πάνω από την λαμαρίνα θα 

καλύπτεται από plexiglass διάφανο ή χρωματιστό τουλάχιστον 5 χιλιοστών στερεωμένο σε σιδηρό σκελετό.  

Τα καθίσματα του πάγκου θα είναι πλαστικές ανατομικές θέσεις με πλάτη.  Τα σιδηρά μέρη του πάγκου θα 

μινιαριστούν  και θα βαφούν σε δύο στρώσεις. Γενικά, τα υλικά οι διαστάσεις, η κατασκευή και τοποθέτηση 

του πάγκου θα είναι σύμφωνες  με τις απαιτήσεις της ΓΓΑ και  με τον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφάλειας 

των Αγώνων της Ε.Π.Ο.(Ιούνιος 2014). 

 

4.3.  Πάγκος παρατηρητών 

Ο πάγκος παρατηρητών αναπληρωματικών θα είναι τριών (3)  θέσεων, κατασκευασμένος από σίδηρο 

στραντζαριστό  βαρέως τύπου, διαστάσεων μήκους 1,90 m, ύψους μπροστά: 2,20m και βάθους 1,20m.                       

Το κάτω μέρος του πάγκου και σε ύψος 60 cm καλύπτεται με λαμαρίνα, η υπόλοιπη  επιφάνεια πάνω από την 

λαμαρίνα καλύπτεται από plexiglass διάφανο ή χρωματιστό τουλάχιστον 5 χιλιοστών.  Τα καθίσματα του 

πάγκου θα είναι πλαστικές ανατομικές θέσεις με πλάτη και θα  στερεώνονται πάνω σε προφίλ σιδήρου.                  

Τα σιδηρά μέρη του πάγκου θα μινιαριστούν  και θα βαφούν σε δύο στρώσεις. Γενικά, τα υλικά οι διαστάσεις, 

η κατασκευή και τοποθέτηση του πάγκου θα είναι σύμφωνες  με τις απαιτήσεις της ΓΓΑ και  με τον 

Κανονισμό Γηπέδων και Ασφάλειας των Αγώνων της Ε.Π.Ο. (Ιούνιος 2014).  
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5.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (κατά τους θερινούς ιδιαίτερα μήνες) αυξάνουν την τριβή μεταξύ των 

συνθετικών ινών και νημάτων και των υλικών πλήρωσης του πέλους καθώς και της επιφάνειας συνολικά με τα 

τμήματα των υποδημάτων των αθλουμένων με τα οποία έρχεται σε επαφή. 

Αποτέλεσμα των ως άνω είναι η υπέρμετρη και επιταχυνόμενη φθορά όλων των συνθετικών του συστήματος 

του ποδοσφαιρικού τάπητα, με συνέπεια την σημαντική μείωση του συνολικού ωφέλιμου επιχειρησιακού του 

χρόνου. 

Περαιτέρω, σε συνδυασμό με την ακτινοβολία, οι αυξημένες θερμοκρασίες της επιφάνειας επικουρούν στην 

γήρανση των ελαστικών κόκκων πλήρωσης με αποτέλεσμα την σκλήρυνση των, συνέπεια της οποίας είναι και 

η επιτάχυνση της καταστροφής του πέλους, η απώλεια των δυναμικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας 

καθώς και η καταστροφή των συνήθως υψηλού κόστους υποδημάτων των αθλητών σε πολύ μικρότερο του 

αναμενόμενου χρόνο. 

Κατά τις ημέρες που η θερμοκρασία περιβάλλοντος αγγίζει τους 28°C – 38°C, η θερμοκρασία μετρούμενη σε 

απόσταση 20-30 εκ. από την συνθετική επιφάνεια μπορεί να είναι ανώτερη κατά 15°C-25°C ή και 

περισσότερο, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τους 40°C – 65°C (αναλόγως του τύπου του υλικού πλήρωσης 

του πέλους). Η υπέρμετρη αυτή θερμοκρασία οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της αντίστασης της τριβής ολίσθησης 

με κίνδυνο δημιουργίας εγκαυμάτων κατά την συνήθη διαδικασία προβολών η πτώσεων καθώς και 

“κολλημάτων” των υποδημάτων των αθλουμένων με αποτέλεσμα τους μικρούς αλλά και ενίοτε σοβαρούς 

τραυματισμούς των τελευταίων. H απώλεια σωματικών υγρών επιταχύνεται σε σχέση με το σύνηθες και 

αναμενόμενο, με αποτέλεσμα αφυδάτωση και περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης των αθλούμενων.                     

Η υψηλή αυτή θερμοκρασία, σε περίπτωση που το υλικό πλήρωσης του πέλους είναι το συνηθισμένο τρίμμα 

ελαστικού από ανακύκλωση ελαστικών αυτοκινήτου, δεδομένης της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του μέσου, 

διατηρείται και για ώρες μετά την δύση του ήλιου καθιστώντας τις συνθήκες χρήσης ιδιαίτερα δυσάρεστες. 

Mε την εφύγρανση του τεχνητού χλοοτάπητα βελτιώνονται οι συνθήκες του αγωνιστικού χώρου και η κύλιση 

της μπάλας ενώ μειώνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης και κατά συνέπεια η πιθανότητα να “καεί” ο 

παίκτης. 

Όσον αφορά τις συνθήκες υγείας, υγιεινής και ασφάλειας, με το σύστημα διαβροχής μειώνεται η ανάπτυξη 

βακτηριδίων, απομακρύνεται η επικαθήμενη σκόνη, μειώνονται οι οσμές και η πολύ μεγάλη αύξηση 

θερμοκρασίας του αγωνιστικού και περιβάλλοντος χώρου και αυξάνεται η σχετική υγρασία του μικροκλίματος 

του γηπέδου. 

Τα επικαιροποιημένα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ( L.N.D., NF P90 112 ) απαιτούν την μελέτη και εφαρμογή του 

σχετικού συστήματος απαραίτητα, σε περιοχές με πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών κατά τις περιόδους 

ηλιοφάνειας. 

Η εγκατάσταση αυτή λοιπόν κρίνεται απαραίτητη με στόχο: 

 Την επιμήκυνση του χρόνου ζωής της επιφάνειας χρήσης. 

 Τη διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας. 

 Τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης για τους αθλούμενους. 

Κατά την σύνταξη της παρούσης ελήφθησαν υπόψη, η πληρότητα και καταλληλότητα του συστήματος,                      

η ευκολία χρήσης και συντήρησης και η υψηλή ποιότητα των υλικών ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική ζωή. 

 

Η μελέτη του συστήματος διαβροχής, θα γίνει από τον οικονομικό φορέα, αμέσως μετά από την υπογραφή 

της σύμβασης, και θα κατατεθεί προς έγκριση εντός ενός μηνός (1 μήνας), από τον κύριο του έργου.   

Η μελέτη θα πρέπει να καλύπτει και να λαμβάνει υπόψη της, τις παρακάτω παραμέτρους: 

 Η υδροληψία θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, από αγωγό που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις 

του σταδίου στην βόρειο - ανατολική πλευρά αυτού. Η Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ) 

παρέχει βεβαίωση ότι στον συγκεκριμένο αγωγό (Φ90) ή πίεση του δικτύου είναι 6 Bar. 

 Η κατασκευή αντλιοστασίου αν αυτό κριθεί αναγκαίο (από την μελέτη), ανήκει στις υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα (αναδόχου), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την κατασκευή του οικίσκου στέγασής του. 

 Το δίκτυο αγωγών τροφοδοσίας των ακροφυσίων θα πρέπει να είναι υπόγειο, αντίστοιχης πίεσης και 

διατομής έτσι ώστε, η ταχύτητα του νερού μέσα σε αυτό (σε οποιοδήποτε κλάδο του), να μην είναι 
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μεγαλύτερη από 3 m/sec. Το δίκτυο επίσης θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποκοπής της τροφοδοσίας 

οποιουδήποτε ακροφύσιου έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ακόμα και με την αστοχία ενός ή δύο 

ακροφυσίων. 

 Τα ακροφύσια μπορεί να είναι τύπου  pop-up, αρκεί να είναι συμβατά με την υπόλοιπη κατασκευή του 

συστήματος του χλοοτάπητα, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών 

των συστημάτων (χλοοτάπητα – ακροφυσίων), επίσης βεβαίωση του κατασκευαστή των ακροφυσίων ότι 

αυτά είναι συμβατά με την χρήση σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η 

παραπάνω λύση (pop-up), τον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) βαρύνουν και τα έξοδα πλήρους 

αποκατάστασης του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) που περικλείει τον χώρο του γηπέδου.  Στην περίπτωση 

που δεν ακολουθηθεί η λύση των ακροφυσίων τύπου pop-up, μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

χρησιμοποιήσει την λύση των ακροφυσίων τύπου water-gun, αρκεί η μελέτη να προβλέπει την 

τοποθέτηση τους σε απόσταση ασφαλείας από τον ελαστικό διάδρομο (ταρτάν), και να μην δημιουργούν 

κινδύνους για τους αθλητές και τους θεατές. Σε οποιαδήποτε λύση και αν ακολουθηθεί, θα πρέπει τα 

ακροφύσια να είναι ικανά για την ρίψη τουλάχιστον 20 mm νερού την ώρα (20 mm/h) σε όλη την 

επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα, χωρίς να υπάρχουν σημεία που έχουν δεχτεί μικρότερη ποσότητα 

νερού. 

 Στην υποχρέωση του αναδόχου ανήκει και το σύστημα τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια του 

συστήματος διαβροχής, αλλά και το σύστημα αυτοματισμού αυτού. Η ηλεκτρική τροφοδοσία του 

συστήματος θα γίνει από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του σταδίου στον οποίο ο ανάδοχος θα προβεί 

στις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στον ίδιο χώρο θα τοποθετηθεί και ο πίνακας χειρισμού του συστήματος 

διαβροχής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος του σταδίου                           

(η υπάρχουσα παροχή είναι Παροχή Νο 6 των τυποποιημένων παροχών του ΔΕΔΔΗΕ), σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή λόγο επάρκειας η ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος φωτισμού του σταδίου και 

του συστήματος διαβροχής, τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτοματισμός που να αποκλείει την ταυτόχρονη 

λειτουργία. Επίσης ο αυτοματισμός του συστήματος διαβροχής θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 

εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού. 

 Ο πίνακας τροφοδοσίας της ή των αντλιών θα τοποθετηθεί στον οικίσκο, θα πρέπει να εξασφαλίζει, με την 

χρήση αντίστοιχων διατάξεων, η μείωση του ρεύματος εκκίνησης της ή των αντλιών. 

 Ολοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί τροφοδοσίας και  αυτοματισμού του αντλιοστασίου θα είναι υπόγειοί και η 

κατασκευή τους, η διαστασιολόγηση τους και η τοποθέτηση τους θα είναι σύμφωνη με τις Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 

Οι σχετικές ποσότητες και εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης.  

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 

537.333,33 € και η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής                                     

(ΚΑΕ 9777.05.006) του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και ίδια έσοδα (2017)                                    

του Δήμου Λαυρεωτικής . 

 

 

  
 

 
  

Λαύριο  22/06/2017 

Ο Συντάξας 
Ελέχθηκε  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Μελετών και Έργων 

Θεωρήθηκε  
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ. 

 Δήμου Λαυρεωτικής 

   

   

   

Δημήτριος Πανάγιος Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης Αναστασία Μαγγενάκη 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MArch. Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής  

 


