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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ «Έργα ζσνηήρηζης αθληηικών εγκαηαζηάζεων» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 
 
Ζ παξνχζα κειέηε θαηά θχξην ιφγν αθνξά έξγα ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ Γεκνηηθψλ 

γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ αιιά θαη ζε ινηπέο εγθαηαζηάζεηο κε επεκβάζεηο γεληθνχ ραξαθηήξα. 
 
Με ηελ ελ ιφγσ κειέηε αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλα-

θχςεη αθελφο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο ησλ ελ ιφγσ γεπέδσλ (απνδπηήξηα) ιφγσ έιιεηςεο επαξ-
θνχο ζπληήξεζεο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζηα 
γήπεδα πνδνζθαίξνπ ηνπ Γήκνπ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ 
έρνπλ εκγαληζηεί απφ ηε ρξήζε ησλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ. Όπνπ απαηηείηαη 
ζα γίλνπλ επεκβάζεηο γεληθνχ ραξαθηήξα ζηα ελ ιφγσ γήπεδα, φπσο ελδεηθηηθά αλαθαηαζθεπή 
πεξίθξαμεο. 

 
 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε θαη ζηελ επηζθεπή Γεκνηηθψλ Αζ-

ιεηηθψλ Υψξσλ θαη νη νπνίεο ρξήδνπλ άκεζεο πινπνίεζεο, πξσηίζησο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηα-
ζηάζεσλ: 

1. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Άλσ Καζηξηηζίνπ, 

2. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Βξαρλεΐθσλ, 

3. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Εαξνπριεΐθσλ, 

4. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Πεηξσηνχ, 

5. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Ρίνπ, 

6. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Ρντηίθσλ, 

7. Γεκνηηθφ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ρντηίθσλ, 

8. Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ αξαβαιίνπ, 

9. Γεκνηηθφ Γήπεδν Φαζνπχξγνπ. 

Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, εθζθαθέο, θαζαηξέζεηο θαη απνμειψζεηο θαηε-
ζηξακκέλσλ/ θζαξκέλσλ πιαθνζηξψζεσλ θαη επηζηξψζεσλ θαη πεξηθξάμεσλ, ζπξψλ θαη δαπέ-
δσλ, κεηαιιηθψλ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ. 

Δξγαζίεο πιήξνπο θαη επηκεινχο πξνζηαζίαο δηαβξσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επηζθεπψλ ε-
πηρξηζκάησλ θαη ζθπξνδεκάησλ, κνλψζεσλ θαη ρξσκαηηζκψλ παληφο είδνπο κε ηε ρξήζε ηθξησ-
κάησλ φηαλ θαη φπσο απαηηνχληαη. 

Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο μπιίλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη 
κεηαιιηθψλ πεξηθξάμεσλ. 

Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ θαη ζπαηνπιαξηζκάησλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ θαη ζθπξνδεκά-
ησλ. 



Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ WC (ληνπδηέξεο, κπα-
ηαξίεο ληπηήξσλ, ραξηνζήθεο θ.ιπ.). 

 
ην Γεκνηηθφ Γήπεδν Φαζνπχξγνπ πξνβιέπεηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο. 
 
ηα Γεκνηηθά Γήπεδα Άλσ Καζηξηηζίνπ, Βξαρλεΐθσλ, Εαξνπριεΐθσλ, Πεηξσηνχ, αξαβα-

ιίνπ, Φαζνπχξγνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο πιήξνπο ειεθηξνθσηηζκνχ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηεμα-
γσγή πξνπνλήζεσλ θαη αγψλσλ ηε λχρηα. 

 
ην ζχλνιφ ηνπο νη εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ απφ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. 

Θα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα επίζεκα Πξφηππα, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξα-
θέο ηεο παξνχζαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, 
νχησο ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη δνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά άξηην. 

 
 

Β. ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
Με ηελ παξνχζα κειέηε, πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά θπξίσο νη θάησζη βαζηθέο νηθνδνκηθέο 

θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο: 

 

Β.1. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Β.1.1. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ 
 
 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε: 
1. πληήξεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλ θαη φπνπ ππάξρνπλ, 
3. Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε 

πάρνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, 
4. Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ κε πιαθίδηα, 
5. Καζαίξεζε θαη απνμήισζε μχιηλεο ζχξαο θαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα, 
6. Βαςίκαηα εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ απνδπηεξίσλ φπνπ απαηηείηαη, 
7. Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ πεξηθξάμεσλ ζηηο Αλαηνιηθή θαη Βφξεηα πιεπξέο ηνπ 

γεπέδνπ, 
8. Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζηελ είζνδν ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. 
 
 

Β.1.2. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΒΡΑΥΝΔΨΚΧΝ 
 
 Οη ελ ιφγσ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ πξσηίζησο ζε: 
1. πληήξεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλ θαη φπνπ ππάξρνπλ, 
2. Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε 

πάρνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, 
3. Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ κε πιαθίδηα, 
4. Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
5. Πιήξεο ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο ζηα απνδπηήξηα. 
 
 

Β.1.3. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΡΗΟΤ 
 
 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε: 



1. πληήξεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 
αλ θαη φπνπ ππάξρνπλ, 

2. Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε 
πάρνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, 

3. Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ κε πιαθίδηα, 
4. Βαςίκαηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ απνδπηεξίσλ φπνπ απαηηείηαη 

θαη ηζηκεληνρξσκαηηζκφο ηνπ ηνηρείνπ ηεο πεξίθξαμεο, 
5. Πιήξεο ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο ζηα απνδπηήξηα, 
6. Σνπνζέηεζε αζιεηηθνχ ειαζηηθνζπλζεηηθνχ δαπέδνπ ζην γήπεδν ηνπ ράληκπσι 

ζηε Νφηηα πιεπξά ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. 
 

Δπηπιένλ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Ρίνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο: 

 ρνιαζηηθφο έιεγρνο ζηε πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαη αχμεζε ηνπ χ-
ςνπο ηεο πεξίθξαμεο θαηά 2,00m κε ζπξκαηφπιεγκα ηεηξαγσληθήο νπήο, δηαζηάζεσλ 
5 cm θαη βάξνπο 2,5 kg/m2, κε ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ2'', θαηά κήθνο ηεο 
Βφξεηαο πιεπξάο ηνπ γεπέδνπ επί ηεο νδνχ Πηηίηζεο. 

 ην γήπεδν ράληκπσι (ζηελ Νφηηα πιεπξά ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο), ζα θαηα-
ζθεπαζηεί αζιεηηθφ δάπεδν εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ρπηή ειαζηηθή αληηνιηζζεηηθή ηειηθή 
επέλδπζε. 

 
 

Β.1.4. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΡΟΨΣΗΚΧΝ 
 
 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε: 
1. Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε 

πάρνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, 
2. Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ κε πιαθίδηα, 
3. Πιήξεο ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο ζηα απνδπηήξηα. 
 
 

Β.1.5. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΡΟΨΣΗΚΧΝ 
 
 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε: 
1. Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζηνλ ρψξν πνπ νδεγεί ζηηο θεξθίδεο, 
2. Σζηκεληνρξσκαηηζκφο θεξθίδσλ, 
3. Πιήξεο ηνπνζέηεζε ςεπδνξνθήο ζηα απνδπηήξηα, 
4. πληήξεζε- επηζθεπή ηεο πεξίθξαμεο ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ παξαθεηκέλνπ γεπέδνπ 

κπάζθεη. 
 
 

Β.1.6. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΑΡΑΒΑΛΗΟΤ 
 
 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε: 
1. πληήξεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 

αλ θαη φπνπ ππάξρνπλ, 
 
 
 
Αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζε θάζε γήπεδν, νη εξγαζίεο πνπ 

ζα γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

 Υηέληζκα ηνπ εθάζηνηε γεπέδνπ µε εηδηθή βνχξηζα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα αγσ-



ληζηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ αλφξζσζε ηεο ίλαο ηνπ ηάπεηα θαη ηελ νκνηνγελή δηαλνµή ησλ 
ειαζηηθψλ θφθθσλ θαη ηελ νκαιφηεηα. 

 ρνιαζηηθφο έιεγρνο ζην θάζε γήπεδν πνδνζθαίξνπ γηα πηζαλέο απνθνιιήζεηο. 

 Απνμήισζε θζαξκέλσλ- θαηαζηξαθέλησλ ηµεµάησλ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη ην-
πνζέηεζε λένπ φπνπ θξηζεί απαξαίηεην. 

 πγθφιιεζε ησλ ζεκείσλ πνπ ζα εληνπηζζνχλ φηη έρνπλ απνθνιιήζεηο. Απηά ζα πξέ-
πεη λα θαζαξηζηνχλ επηκειψο θαη λα ζπγθνιιεζνχλ µε πνιπνπξεζαληθή θφιια δχν 
ζπζηαηηθψλ θαη εηδηθή ηαηλία ζπγθφιιεζεο. 

 πκπιήξσζε ηξίκκαηνο ειαζηηθψλ θφθθσλ ζε φια ηα γήπεδα. 
 

 

Β.1.7. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΦΑΘΟΠΤΡΓΟΤ 
 
 ην Γεκνηηθφ Γήπεδν Φαζνπχξγνπ πξνβιέπεηαη αλαθαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνχ 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπνζέηεζε πνδνζθαηξηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο. 
 
 
Β.1.7.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 
 
Σν γήπεδν έρεη δηαζηάζεηο αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξα-

θέο, είλαη κεηαβιεηέο θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ρψξνπ. 

Γηαζηάζεηο θαζαξνχ αγσληζηηθνχ ρψξνπ γεπέδνπ: 99,85κ. * 56,70κ.. Έηζη αλ ζεσξήζνπ-

κε ζαλ βάζε ηεο κειέηεο ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο (99,85κ. * 56,70κ.) θαη ηηο πεξηκεηξηθέο ισ-

ξίδεο αζθαιείαο 2,00κ. ε ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ ζα επηζηξσζεί κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα είλαη: 

- πλνιηθφ κήθνο: 2,00 + 99,85 + 2,00 = 103,85κ. 

- πλνιηθφ πιάηνο: 2,00 + 56,70 + 2,00 = 60,70κ., ήηνη 103,85μ. * 60,70μ. = 

6.303,70η.κ., κε ζηξνγγπινπνίεζε: 6.305,00η.μ. (θαζαξή επηθάλεηα αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ισ-

ξίδεο αζθαιείαο). 

ηηο δχν κηθξφηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη ηα δχν ηέξκαηα, κε ηελ απαξαίηεηε γξακκν-

γξάθεζε. 

 
 
Β.1.7.2. ΣΔΥΝΖΣΟ (ΤΝΘΔΣΗΚΟ) ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

Α. Τποδομή 

Ζ ππνδνκή ηνπ γεπέδνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηζνπέδσζε- δηακφξθσζε- θαζαξηζκφ ηνπ γε-

πέδνπ, ηε θαηαζθεπή ζηξψζεσο ππφβαζεο θαη βάζεο νδνζηξσζίαο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκεί-

νπ κεηαβιεηνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο, γηα ηελ απφδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θιίζεσλ ηεο ε-

πηθάλεηάο ηνπ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή, θαηά κήθνο ηνπ γεπέδνπ ζηηο δπν πιεπξέο θαη 

ζηε κηα θαηά πιάηνο (δπηηθά) έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαλαιηνχ γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ. Σν βάζνο ξνήο ησλ δπν ηκεκάησλ ηνπ θαλαιηνχ ζα μεθηλά απφ ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα κε βάζνο ξνήο 0,15κ. θαη κε θιίζε 0,5% ζα θαηαιήγεη βφξεηα ζε απνδέθηε κε 



βάζνο ξνήο 0,65κ. θαη 0,75κ. αληίζηνηρα, ελψ ην ηκήκα ηνπ θαλαιηνχ θαηά πιάηνο, ζα κνηξάζεη ηε 

θιίζε ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά. Πάλσ ζην θαλάιη ζα ηνπνζεηεζεί ζράξα ειεθηξνπξεζζαξηζηή, 

γαιβαληζκέλε. 

 Καηφπηλ, ζα γίλεη θαηαζθεπή ειαζηηθήο ππφβαζεο κηαο ζηξψζεο, ζχκθσλε κε ηα έγγξα-θα 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλνκέλνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ειαζηηθή ππφβα-ζε 

ζα είλαη ρπηή, θαηαζθεπαζκέλε επί ηφπνπ (insitu) ή πξνθαηαζθεπαζκέλε. Ζ ρπηή ζα απνηε-ιείηαη 

απφ ειαζηηθνχο θφθθνπο ζπλήζσο SBR, ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε πνιπνπξεζάλε, νη νπνίνη 

αθνχ αλακηρζνχλ ζε εηδηθφ καιαθηήξα δηαζηξψλνληαη κε finisher πνπ θέξεη παιηλδξνκηθή 

ζεξκαηλφκελε πιάθα. 

Ζ θαηαζθεπή ειαζηηθήο ππφβαζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη: 

• Πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πξνζηαζία γηα ηνπο παίθηεο θαη πην μεθνχξαζηε επηθάλεηα παηγληδηνχ. 

• Μεγαιψλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ριννηάπεηα απνξξνθψληαο ε ίδηα θαη φρη ν ριννηάπεηαο ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θξαδαζκνχο. 

• Γελ επηηξέπεη ηε ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ γεκίζκαηνο επεηδή ιφγσ ηεο ειαζηηθφηεηάο ηεο επη-

ηπγράλνληαη κηθξνθηλήζεηο ηνπο. 

• Μεηψλεη ηε θαηαζηξνθή ηεο βάζεο φπνπ είλαη ξακκέλα ηα λήκαηα ηνπ ριννηάπεηα αθνχ απηά 

δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε θάπνην ζθιεξφ αδξαλέο πιηθφ (άζθαιην, 3Α, ληακαξφρσκα). 

 
 

 Β. Ποδοζθαιρικός Υλοοηάπηηας 
 

 Πάλσ ζηελ ειαζηηθή ππφβαζε ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο 

γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ έρεη θαζνξίζεη 

ε FIFA. Ζ εθαξκνγή ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηάπεηα ζα γίλεη απφ απνδεδεηγκέλα έκπεηξνπο επαγ-

γεικαηίεο, κε ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ίλεο πολσαιθσλενίοσ, μονό-

κλωνες, κε πξνζηαζία θαηά ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ θαη ηεο δέζηεο. Οη ίλεο, χςνπο 50 τιλ. 

ηνπιάρηζηνλ, ζα είλαη ξακκέλεο πάλσ ζε πδαηνπεξαηή βάζε ηεο νπνίαο ε πάλσ επηθάλεηα ζα 

είλαη σθαζμένο πολσαιθσλένιο, κε πξνζηαζία θαηά ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ, άξξεθηα ζπλδε-

δεκέλν κε ηε θάησ επηθάλεηα απφ Latex θ.ιπ. ή άιιε αληηζηνίρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πηζηνπνηε-

κέλνο απφ ηε FIFA. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πιήξσζε ηνπ πέινπο κε κίγκα ταλαζιακής άμμοσ θαη κόκκων ε-

λαζηικού (SBR). Σα πιηθά πιεξψζεσο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIFA (Quality Concept for Football Turfs, Handbook of Requirements, ηζ-

ρχνπζα έθδνζε). 

Ζ ραιαδηαθή άκκνο ζα είλαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηζφθνθθνο θαη ζηξνγγπιή, πιπκέλε 

θαη απνμεξακέλε θαη κε κέγεζνο θφθθσλ ηνπιάρηζηνλ 0,3 ρηι.– 1,2 ρηι.. 



Σν ειαζηηθφ δελ ζα έρεη μέλα ζηνηρεία θαζψο θαη ζθφλε, ζα είλαη ζηξνγγπιήο θαηά ην δπ-

λαηφλ θνθθνκεηξίαο θαη κε κέγεζνο θφθθσλ 0,5 ρηι.– 2,5 ρηι.. 

Σέινο ζα γίλεη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ κε ισξίδεο ζπλζεηηθνχ ριννηά-

πεηα ιεπθνχ ή θηηξίλνπ ρξψκαηνο (ηδίσλ αθξηβψο πξνδηαγξαθψλ θαηά ηα ινηπά κε εθείλεο ηνπ 

ππνινίπνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα) πιάηνπο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη α-

πφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ FIFA. 

πγθεθξηκέλα ν πνδνζθαηξηθφο ριννηάπεηαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο ελάτιζηα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 
Διάρηζηεο απαηηνχκελεο νλνκαζηηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Σχπνο πξντφληνο   πλζεηηθφο ριννηάπεηαο ηειεπηαίαο γεληάο, κε γέκηζκα απφ 
ραιαδηαθή άκκν θαη ειαζηηθνχο θφθθνπο θαηάιιεινο γηα 
πνδφζθαηξν 

χλζεζε ίλαο    Δηδηθά επεμεξγαζκέλν πνιπαηζπιαίλην κε πξνζηαζία θαηά 
     ησλ ππεξησδψλ αθηίλσλ θαη ηεο δέζηεο 
Υξσκαηηζκφο    Αγσληζηηθφο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο πξάζηλνο 
     Γξακκέο: άζπξεο ή θίηξηλεο 
Σχπνο λήκαηνο   Δηδηθά επεμεξγαζκέλν πνιπαηζπιέλην κε πξνζηαζία θαηά 

ησλ ππεξησδψλ αθηηλψλ θαη ηεο δέζηεο, κνλφθισλν, δχν 
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθψλ RAL ηνπ πξαζίλνπ 

Ύςνο πέινπο πάλσ απφ ην 
πξσηνγελέο ππφζεκα   50 ρηι. ηνπιάρηζηνλ    + - 5% 
Βάξνο λήκαηνο ζε decitex  12.800- 16.000 (FIFA lab test report)  + - 10% 
Πάρνο λήκαηνο   350- 400κm     + - 10% 
πξξαθέο    8.500 ειάρηζην (ISO 1763:1986)  + - 10% 
Τδξνπεξαηφηεηα   >180 ρηι./h 
Γέκηζκα    Κάησ ζηξψζε: Υαιαδηαθή άκκνο, πιπκκέλε θαη απφμεξα- 

κέλε, ζηξνγγπιφθνθθε ζε πνζνζηφ >80% (ΔΝ 14955), πε- 
ξίπνπ 0,3- 1,2 ρηι. 
Πάλσ ζηξψζε: θφθθνη καχξνπ ειαζηηθνχ SBR, 0,5- 2,5 
ρηι. (ΔΝ 933-1) 

 
 

Δπίζεο ζηε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ απνηειέζκαηα εξγα-

ζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ απφ εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα: 

Καηαζθεπή 

Πξσηνγελήο ππφβαζε 

Γεπηεξνγελήο ππφβαζε 

Αληνρή ζπζάλσλ ζηε βίαηε αθαίξεζε 

Πιάηνο ξνιινχ 

Μήθνο ξνιινχ 

Δγθαηάζηαζε 

Αλαθιεμηκφηεηα 

ηαζεξφηεηα ρξσκάησλ 



Αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ζηε θσηηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα 

πιεξείηαη ην ζρεηηθφ Δπξσπατθφ Πξφηππν κεζνδνινγίαο ειέγρσλ ΔΝ 13501-1. 

 Ο ηχπνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ηερλεηνχ ριννηάπεηα ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο ηερληθέο πξν-

δηαγξαθέο νη νπνίεο ζα απνδεηθλχνληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζθφκηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ (θαη ησλ αληηζηνίρσλ κεηαθξάζεσλ απφ ην ΤΠ.ΔΞ. ή απφ θνξείο ζχκθσλα απφ 

ηελ 479/ 1997 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ.) απφ αλεμάξηεηα εξγαζηήξηα εληφο πέληε εκεξψλ απφ 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο επί πνηλήο εθπηψζεσο. Απνδεθηά ζεσξνχληαη κφλν ηα πηζην-

πνηεηηθά θαηά ηα πξφηππα ησλ FIFA ή UEFA πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εξγαζηήξηα: Labosport, 

ISA Sport, IBV (INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA), ACOUSTO-SCAN PTY Ltd, 

SportsLabsLtd, Norges Βyggforskningsinstitutt θαη IST Consulting GMBH ή ηελ ίδηα ηε FIFA θαη 

ηελ UEFA ή άιια εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα απφ απηέο (δει. εξγαζηήξηα πνπ είλαη δεκνζηεπκέλα 

ζηηο ηζηνζειίδεο FIFA/ UEFA θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ). 

 Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ριννηάπεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζην-

πνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΝ 9001:2008, ΔΝ 14001:2004, ηα νπνία ζα 

έρνπλ εθδνζεί απφ αξκνδίσο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη βεβαίσζε «FIFA PREFFERED PRODUCER», ε νπνία ζα εθδίδεηαη απφ ηε FIFA. 

Δπηπιένλ, ν πξνζθεξφκελνο ριννηάπεηαο ζα πξέπεη: 

• Να έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ έλα γήπεδν παγθνζκίσο πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ Παγθφζ-

κηα Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ FIFA κε ζήκα FIFA Recommended Mark. (Σα πηζηνπνηεηηθά απ-

ηά αξθεί λα έρνπλ εθδνζεί άπαμ θαη δελ παίδεη ξφιν ε εκεξνκελία «ιήμεο» ηζρχνο ηνπο πνπ 

αλαγξάθνπλ θαη ε νπνία είλαη ε εκεξνκελία επαλεμέηαζεο ηεο ζπλνιηθήο γεπεδηθήο εγθαηάζηα-

ζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε ν ριννηάπεηαο κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ). 

•Να πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο DIN V 18035-7:2014-10 πεξί κε- ηνμηθφηεηαο/ νηθνινγηθήο ζπκβα-

ηφηεηαο/ βξαδπθαπζηφηεηαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κε ηνμηθφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιη-

θψλ ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηζπκεηφ, θαζψο ην γήπεδν ζα κείλεη 

εθηεζεηκέλν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην βξφρηλν λεξφ πνπ ζα ην δηαπεξλά ζα πξέπεη λα 

θαηαιήγεη θαηά ην δπλαηφλ θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν ηνμηθψλ νπζηψλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

• Να πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο FIFA ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζηε ρξήζε. 

Πξνο απφδεημε ησλ άλσ ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαη κεηαθξάζεηο 

ΤΠ.ΔΞ. ή απφ θνξείο ζχκθσλα κε ηελ 479/ 1997 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. επί πνηλήο απφ-

θιεηζκνχ. 

 
ΔΓΓΤΖΔΗ ΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΣΑΠΖΣΑ 

Απαηηείηαη έγγξαθε εγγχεζε ηξηψλ (3) εηψλ γηα ηα πιηθά, ηελ εξγαζία θαη ηελ δηαηήξεζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηνλ παξαγσγφ, ηνλ αλάδνρν θαη/ ή θαη ηνλ πηζηνπνηεκέ-

λν εθαξκνζηή- ζπληεξεηή. 



Ζ ηήξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη επί πνηλήο απνξ-

ξίςεσο κε ηε θαηάζεζε πξσηνηχπσλ θαη επηζήκσο κεηαθξαζκέλσλ ζηελ Διιεληθή, ησλ πηζην-

πνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θαη απνηειεζκάησλ δνθηκαζηψλ ειέγρνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε, πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηά-

ηίζεληαη θαη βεβαίσζε ηνπ παξαγσγηθνχ νίθνπ αλαθνξηθά ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνλ δηαγσληδφκελν. 

Δπίζεο θάζε ππνςήθηνο ζα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά, έλα (1) δείγκα ηνπ πξνζθεξνκέ-

λνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20εθ. Υ 20εθ. θαη έλα (1) δείγκα απφ ηα πξνζ-

θεξφκελα πιηθά πιεξψζεσο, πεξίπνπ 30ml ραιαδηαθή άκκν θαη πεξίπνπ 30ml θφθθνπο ειαζηη-

θνχ (SBR). 

 
Γ. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηα δχν ηέξκαηα πνδνζθαίξνπ. 

 

Γ.1. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
 
Όιεο νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε 

Σερληθή Έθζεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 
ηεο παξνχζαο. 

 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

επί ηφπνπ ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα Μεραληθνχ. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφλ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ 

ελληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξψ (1.988.846,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ 15 %, ησλ Γ.Δ. θαη ηνπ Ο.Δ. 18 % θαη ηνπ Φ.Π.Α. 
24% θαη ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 2021, ΑΔΠ 001 κε 
θσδηθφ έξγνπ 2021ΔΠ00100004 θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2021 ζηνλ Κ.Α. 64-7336.00003 θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο 
πνιπεηήο δαπάλε, κε θαηαλνκή πνζνχ 500.000,00 € γηα ην έηνο 2021 θαη 1.488.846,00 € γηα ην 
έηνο 2022. 
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ΠΑΣΡΑ, 04 . 12 . 2019 
 

 ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο πληάμαο Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Ζ Γηεπζχληξηα 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-
Ζ/Μ 

   

   

Γεψξγηνο θίγγαο 
Αγξνλ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Μαξία Εέξβα 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Διέλε Αιεμνπνχινπ 
Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

 
 

 


		2021-07-22T10:30:21+0300
	NIKOLAOS MORAITIS




