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ΣΔΥΝΗΚΖ    ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1 – Νηαµαπόσωµα 
 

 
Γενικά 
 

Οπιζµόρ. 
 

Νηαµαξόρσµα ηερληθά λνείηαη µίγµα από άµµν θνληνδέµαηνο θαη άξγηιν, ζε πνζνζηό θπµαηλόµελν 
από 5% µέρξη 7% ηνπ όγθνπ ηεο πνζόηεηαο ηεο άµµνπ. Η άξγηινο απνηειεί ηελ ζπλδεηηθή ύιε 
µεηαμύ ησλ θόθθσλ ηεο άµµνπ θαηά ηε δηάζηξσζε θαη ζπµπύθλσζή ηνπ. 
 

Ανηικείµενο. 
 

Η πξνδηαγξαθή απηή πεξηιαµβάλεη ηα πιηθά, ηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη παξαζθεπήο ηνπ µίγµαηνο 
(ληαµαξόρσµα) θαη ηνλ ηξόπν δηάζηξσζεο απηνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο. 
 

 
1.  Τλικά  ζύνθεζηρ ηος µίγµαηορ. 
 

1. Αδπανέρ ςλικό. 
 

Σν ρξεζηµνπνηνύµελν αδξαλέο πιηθό γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ληαµαξνρώµαηνο, είλαη άµµνο 
θνληνδέµαηνο (θσδηθόο Αξηζµόο (052) ηνπ Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηαπηζηώζεσο πιηθώλ) θαη ε νπνία 
άµµνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 
 

1.1       Να έρεη νµνηόµνξθε πνηόηεηα, λα ζπλίζηαηαη δε από ζθιεξά, πγηή, αλζεθηηθά, θαζαξά 
ηεµµαρίδηα ζξαπζηώλ πιηθώλ ηξαρείαο επηθάλεηαο θαη απειιαγµέλα πξνζµίμεσλ νξγαληθώλ ή άιισλ 
επηβιαβώλ νπζηώλ. 
 

1.2       Σν αδξαλέο πιηθό ππνβαιιόµελν ζηελ δνθηµαζία αλζεθηηθόηεηαο ζε απνζάζξσζε (πγεία) 
µε  ζεηηθό  λάηξην,  δελ  πξέπεη  λα  παξνπζηάδεη  απώιεηα  βάξνπο  µεγαιύηεξνπ ηνπ  9% 
ζύµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 2.5.4. ηεο Π.Σ.Π. ηνπ Τ.Γ. Έξγσλ. 
 

1.3       Σν  ιεπηόθνθθν  αδξαλέο  πιηθό  πξέπεη  λα  είλαη  νµαιήο  θνθθνµεηξηθήο  δηαβάζµηζεο 
ζύµθσλα µε ηνλ Πίλαθα 1 ηεο παξαγξάθνπ 2.5.6. ηεο ηδίαο Π.Σ.Π. Σ87 ηνπ Τ.Γ. Δξγσλ (θόθθνη 
δηαζηάζεσλ από 0,074 ρηι. µέρξη 2,40 ρηι.). 
 

 
2. ςνδεηική ύλη. 
 

Η ρξεζηµνπνηνύµελε άξγηινο, ζαλ ζπλδεηηθή ύιε ησλ θόθθσλ ηεο άµµνπ πξέπεη λα πξνέξρεηαη 
από ηηο αλώηεξεο ζηξώζεηο απνθαιππηνµέλνπ ιαηνµείνπ (θαπάθηα) απειιαγµέλε μέλσλ 
πξνζµίμεσλ (ξίδεο, ρόξηα, πέηξεο, ζβώινπο θ.ι.π.( ). 
 
 
 
3. Παπαζκεςή  µίγµαηορ  (ληαµαξόρσµα) – αλαινγίεο 
 

3.1. Γενικά. 
 

Γηα λα παξαζθεπαζζεί έλα θαιό µίγµα πξέπεη όρη µόλνλ ηα µεηαμύ ησλ θόθθσλ θελά ηεο άµµνπ λα 
είλαη πιήξε µε άξγηιν, (ζπλδεηηθή ύιε), αιιά θαη νη θόθθνη ηεο άµµνπ λα είλαη πεξηβεβιεµέλνη µε 
απηή, πξνο ηνύην επηβάιιεηαη ε µεραληθή αλάµημε ησλ πιηθώλ άµµνπ θαη αξγίινπ επί αξθεηό ρξόλν 
ώζηε λα επηηεπρζεί νµνηνγελήο δηαζπνξά ηεο αξγίινπ, ε δε πνζόηεο ηεο αξγίινπ λα είλαη ηέηνηα 
ώζηε θαηά ηε ζπµπύθλσζε ην µίγµα λα γίλεη ζπµπαγέο θαη ηνύην ζα επηηεπρζεί µε δνθηµέο ζε 
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έθηαζε ελόο ηεηξαγσληθνύ µέηξνπ (ζπµπεππθλσµέλνπ πάρνπο 3 εθ.), πξνζζέηνληαο δηαδνρηθά, 
δηαθνξεηηθή πνζόηεηα αξγίινπ από 5 µέρξη 7% ηεο πνζόηεηαο ηεο άµµνπ, πάληνηε µε παξνπζία 
ηεο επίβιεςεο. 
 

 
3.2. Μησανική ανάµιξη 
 

Η αλάµημε ησλ πιηθώλ άµµνπ θαη αξγίινπ πξέπεη λα γίλεηαη µέζα ζε αλαµηθηήξα ζθπξνδέµαηνο 
(µπεηνληέξα). Πξνο ηνύην ην αδξαλέο πιηθό θαη ε ζπλδεηηθή ύιε ζα ηίζεληαη µέζα ζηνλ αλαµηθηήξα 
θαη ζε νµνηόµνξθε ρξνηά. Σν µίγµα (ληαµαξόρσµα) ζα παξαζθεπάδεηαη ζε ηόζε πνζόηεηα όζε 
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 

 
4. Πποεηοιµαζία  ηηρ  επιθάνειαρ επίζηπωζηρ 
 

4.1. Πξν ηεο δηαζηξώζεσο ηνπ παξαζθεπαζµέλνπ µίγµαηνο (ληαµαξόρσµα) πξέπεη λα γίλεη µε 

µέξηµλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλάδνρνπ ηειηθόο έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο πξνο δηαπίζησζε ηνπ 
πξνγξαµµαηηζζέληνο γεσµεηξηθνύ ζρήµαηνο ηεο δηαηνµήο ηεο θνλίζηξαο. Δάλ ε επηθάλεηα έδξαζεο 
δελ αληαπνθξίλεηαη πξνο ην πξνγξαµµαηηζµέλν γεσµεηξηθό ζρήµα, ηόηε ζα γίλνπλ νη απαηηνύµελεο 
ζπµπιεξσµαηηθέο εξγαζίεο δηαµόξθσζεο, µε πιηθό πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ε ππόβαζε. 
 
 
5. Γιάζηπωζη      ηος     µίγµαηορ 
 

5.1. Σν µίγµα (ληαµαξόρσµα) ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηελ πξνεηνηµαζζείζα επηθάλεηα έδξαζεο θαη 
ζα δηαζηξσζεί νµνηόµνξθα µε δηαµνξθσηήξα (GRΑDER) πνπ θέξεη laser ή άιιε παξόµνηα 
ειεθηξνληθή δηάηαμε  ζε πάρνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηε µειέηε, δειαδή µέζνπ πιάηνπο 3 εθ. µεηά 
ηελ πιήξε ζπµπύθλσζή ηνπ. 
 

 
5.2.  Μεηά  ηελ  νµνηόµνξθε  δηάζηξσζε  ηνπ  ληαµαξνρώµαηνο  ζε  όιε  ηελ  επηθάλεηα  ηεο 
θνλίζηξαο ζα γίλεη νµνηόµνξθε δηαβξνρή. 
Αλαινγία όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη ζα αλαµηγλύνληαη µέρξηο όηνπ ην µίγµα απνθηήζεη 
νµνηόµνξθε ρξνηά. Σν µίγµα (ληαµαξόρσµα) ζα παξαζθεπάδεηαη ζε ηόζε πνζόηεηα όζε απαηηείηαη 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 

 
6. ςµπύκνωζη 
 

6.1. Αµέζσο µεηά ηε δηάζηξσζε θαη νµνηόµνξθε δηαβξνρή ηνπ πιηθνύ ζα αξρίζεη  ε ζπµπύθλσζε 
µε νδνζηξσηήξα ζηαηηθό µε ιείνπο θπιίλδξνπο βάξνπο µέρξη 500ργξ. 
 

6.2. Η θπιίλδξσζε ζα γίλεηαη παξάιιεια πξνο ην µεγάιν άμνλα ηεο θνλίζηξαο. 
 

Οπνηαδήπνηε µεηαηόπηζε ηνπ πιηθνύ  πνπ ζα δεµηνπξγεζεί, πξέπεη λα δηνξζώλεηαη µε αθαίξεζε ή 
πξνζζήθε  λένπ  πιηθνύ  όπνπ  απαηηείηαη  θαη  αµέζσο  ζα  επαλαθπιηλδξώλεηαη  µέρξηο  όηνπ  ε 
επηθάλεηα θαηαζηεί ιεία  θαη νµνηόµνξθνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα  δνζεί γηα ηελ µε 
θαηαζηξνθή ή µεηαηόπηζε ησλ θξαζπέδσλ. 
 

Όπος δεν είναι δςναηή η σπήζη ηος οδοζηπωηήπα ηο ςλικό (νηαµαπόσωµα) θα ζςµπςκνούηαι µε 
άλλα µησανικά µέζα καηά ηην κπίζη ηος Αναδόσος. 
 

6.3. Η θπιίλδξσζε θαη ε δηαβξνρή ηνπ πιηθνύ ζα ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν µέρξηο όηνπ 
επηηεπρζεί ε πιήξεο ζπµπύθλσζε απηνύ. 
 

6.4. Μεηά ηελ πιήξε ζπµπύθλσζε ηνπ πιηθνύ πξέπεη ην πάρνο ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηεο 
θνλίζηξαο λα είλαη µέζνπ πάρνπο 3 εθ. 
 

 
7.  Σελικόρ έλεγσορ ηος πάσοςρ ζηπώζεωρ ηος νηαµαποσώµαηορ. 
 

7.1. Αµέζσο µεηά ηελ ηειηθή θαη πιήξε ζπµπύθλσζε ηνπ πιηθνύ ην πάρνο ζα µεηξάηαη ζε δύν 
ηνπιάρηζηνλ ζεµεία αλά ζηξέµµα ζπλνιηθά. 
 

7.2. Οη µεηξήζεηο ζα γίλνληαη µε δηαλνίμεηο δνθηµαζηηθώλ νπώλ ή άιισλ θαηαιιήισλ µεζόδσλ. Σα 
ζεµεία γηα µεηξήζεηο ζα εθιέγνληαη από ηελ Τπεξεζία. 
 

7.3. Όπνπ µία µέηξεζε δεηθλύεη απόθιηζε από ην ππό ηεο µειέηεο απαηηνύµελν πάρνο (δειαδή 3 
εθ.) ζα εθηεινύληαη επηπξόζζεηνη µεηξήζεηο ζε δηαζηήµαηα µηθξόηεξα. 
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7.4. Οπνηαδήπνηε πεξηνρή (ηµήµα) δείρλεη απόθιηζε από ην ζπµβαηηθό πάρνο, ζα δηνξζώλεηαη µε 
αθαίξεζε ή µε πξνζζήθε πιηθνύ, ζα µνξθώλεηαη θαη ζα ζπµππθλνύηαη ζύµθσλα µε ηα 
αλαγξαθόµελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 6.1, 6.2, 6.3. 
 

7.5. Η δηάλνημε ησλ νπώλ θαη ε επαλαπιήξσζε απηήο µε ην ίδην πιηθό θαη ε ζπµπύθλσζε ζα γίλεη 

µεξίµλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ θαη                                                                                          
 



 

                                                   TEXNIKH  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 
 
 
 

Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα , ηνπνζέηεζε θαη γξακκνγξάθεζε πνδνζθαηξηθνύ 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα, ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο . 

 
Ο όξνο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο όπνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ πεξηγξάθεη λήκαηα πνιπαηζπιελίνπ πνπ 
πξνζνκνηάδνπλ κε θπζηθό γξαζίδη ηα νπνία ζπγθξαηνύληαη ζε κηα εηδηθή βάζε, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πιηθώλ πιήξσζεο. Η βάζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζα απνηειείηαη από 100% πνιππξνππιέλην θαη από 
πνιπνπξεζάλε δύν ζπζηαηηθώλ ή πνιπεζηέξα επελδπκέλε κε ιάηεμ, κε δπλαηόηεηα απνζηξάγγηζεο πδάησλ. 

 
Σα πιηθά πιεξώζεσο ζα είλαη ραιαδηαθή άκκνο θαη θόθθνη ειαζηηθνύ (SBR). Θα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIFA (Quality Concept for Football Turfs, Handbook of 
requirements, ηζρύνπζα έθδνζε). 

 
Σα ειάρηζηα απαηηνύκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα βάζεη πξναλαθεξζέλησλ 
πξνδηαγξαθώλ είλαη : 



 

 

 

 
ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Αληνρή λήκαηνο 12.000 dtx 

ύλζεζε ίλαο 100% πνιπαηζπιαίλην 

Διάρηζην πάρνο ίλαο 220 micron κm 

 Διάρηζην πιάηνο 

ίλαο 

 
΄Τςνο Πέινπο 

(πξνεμέρνλ ηεο βάζεο) 

 
Αξηζκόο Κόκπσλ 

1,00 mm 

 60 mm Μέζνδνο παξαγσγήο ζπζαλσηή (DIN 61151 

 7.500 / m2 

 Διάρηζην Οιηθό Βάξνο 

Ιλώλ 

 
Διάρηζην ζπλνιηθό 

βάξνο ηάπεηα 

 
Γηαπεξαηόηεηα λεξνύ 

(ύκθσλα κε ην 

ΔΝ12616) 

1.200 gr/m2 

 2.200 gr/m2 

  
>180MM/h 

Υξώκα Γίρξσκν αλνηθηό θαη ζθνύξν πξάζηλν 



 

Υλικά πλήρωσης 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Υαιαδηαθή Άκκνο ηξνγγπιή , πιπκέλε θαη ζηεγλσκέλε, κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

≤1,3mm, βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 15 kg /m2 

 
Κόθνη Διαζηηθνύ (SBR) 

Κνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο από 0,5 mm έσο 2,5mm , απαιιαγκέλνη από 

μέλα 

ζηνηρεία θαη ζθόλε, θαζαξόηεηαο θαηά 99,9%, θηιηθνί σο πξνο ην 

πεξηβάιινλ , βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 15 kg /m2 

            
 

                  Τλικά γπαμμογπάθηζηρ 
 
 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σερλεηόο ριννηάπεηαο 
 

ηδίσλ πξνδηαγξαθώλ 

 Η έλσζε ησλ ηεκαρίσλ γξακκνγξάθεζεο θαη ππόινηπνπ ριννηάπεηα ζα 
γίλεη κε 

 
ρξήζε εηδηθώλ ηαηληώλ ή θαη θόιιαο, αλζεθηηθώλ ζε πγξαζία, πςειέο θαη 
ρακειέο 

όπσο ν αλσηέξσ ζε ζεξκνθξαζίεο θαη γήξαλζε, όκνηα κε ηα ηεκάρηα ριννηάπεηα ή ζα 
είλαη 

ισξίδεο πιάηνπο 10cm , ελζσκαησκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην ριννηάπεηα. 

χρώματος λευκοφ. 
 

 

 

Αλαιπηηθόηεξα : 

Δπίζηξσζε επηθάλεηαο αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε ειαζηηθνζπλζεηηθό ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, κε ειαζηηθή 
ππόβαζε από ίλεο ζπζαλσηέο, πάρνπο πέινπο 60ρηι, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-06-02 
"Βινςλικά δάπεδα", επηθνιινύκελνπ κε ζπκβαηή θόιια ζε ιείν, επίπεδν, θαζαξό θαη ζηεγλό ππόζηξσκα. 

Η πνηόηεηα ηνπ λήκαηνο ηνπ ειαζηηθνζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην (100%), ζηα 

12.000Dtex θαη΄ ειάρηζην θαη ζα δηαζέηεη θύξηα ππόβαζε από πνιππξνππιέλην θαη δεπηεξεύνπζα από Latex, 

θαζώο θαη εληζρπηηθό πιέγκα κε πξνζηαζία θαηά ησλ ππεξηώδσλ αθηηλνβνιηώλ. Η ειαζηηθή απηή ππόβαζε ζα 

έρεη δπλαηόηεηα απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ κε θαηάιιειεο εμόδνπο δηαξξνήο. Σν ύςνο πέινπο ζα είλαη 60ρηι 

θαη’ ειάρηζηνλ. Σν ζπλνιηθό βάξνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.200gr/m2 θαη ην βάξνο ηνπ πέινπο 1.200gr/m2. 

Σα ξνιά, αθνύ απισζνύλ, ζπγθνιινύληαη ζηηο ελώζεηο κε εηδηθέο ηαηλίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζηξώλεηαη 
πνιπνπξεζάλε δπν ζπζηαηηθώλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη άξξεθηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο. Η πιήξσζε ηνπ 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα γίλεηαη κε ραιαδηαθή άκκν θνθθνκεηξίαο ≤1,3mm, κε ελδεηθηηθή θαηαλάισζε 

ηνπιάρηζηνλ 15 Κgr/m2 θαη θόθθσλ θανπηζνύθ 0,5ρηι- 2,5 ρηι κε ελδεηθηηθή θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 15 

Κgr/m2. 

Η γξακκνγξάθεζε ηνπ γεπέδνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα θη ε καθξνδσία απηνύ θαη ηεο γξακκνγξάθεζεο. 

Η πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ζα ζπλδέεηαη από πηζηνπνηεηηθό FIFA , ISO 9001 ή αληίζηνηρν πεξί 



 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθώλ δαπέδσλ όια ηα ζρεηηθά επίζεκα 

πηζηνπνηεηηθά από δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη γξαπηή εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ από ηελ πξνκεζεύηξηα 
εηαηξία. 

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνζπλζεηηθό ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, πποϋποθέηει ηην 

έγγπαθη ζύμθωνη γνώμη ηηρ ςπηπεζίαρ, καηόπιν έγκπιζηρ ηων ζσεηικών πιζηοποιηηικών και ηος 
δείγμαηορ, ηα οποία θα καηαηεθούν εγκαίπωρ ζηην Τπηπεζία. 

Η ηνπνζέηεζε γίλεηαη από εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε απνδεδεηγκέλε πξνγελέζηεξε εκπεηξία ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε έληερλε θαη άξηηα ηνπνζέηεζή ηνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηνπ ειαζηηθνζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, νη ισξίδεο 
ηεξκάησλ, ε εηδηθή θόιια, ε κεηαθνξά, ε ηνπνζέηεζε, ε γξακκνγξάθεζε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
πξνδηαγξαθέο θαη παξάδνζε πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίαο έηνηκν πξνο ρξήζε. 

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ήκα πηζηνπνίεζεο ( Field certificate) ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα (ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη 
ηύπνο ηάπεηα), ζύκθσλα κε ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ππάξρνλ γήπεδν 
πνδνζθαίξνπ (ηνπνζεηεκέλν κε ηζνδύλακα πιηθά) πιεξώζεσο, ραιαδηαθή άκκν θαη θόθθνπο ειαζηηθνύ (sbr) ην 
νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ «FIFA QUALITY CONCEPT FOR 
FOOTBALL TURF»- 1 OR 2 STAR, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε. 

Δίηε α) Έθζεζε ειέγρνπ πνηόηεηαο (FIFA LABORATORY TEST REPORT) εγθεθξηκέλνπ από ηελ FIFA εξγαζηεξίνπ 
, ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ( ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηύπνο ηάπεηα), ζύκθσλα κε ην νπνίν 
λα έρεη πηζηνπνηεζεί (δνθηκαζκέλν κε ηζνδύλακα πιηθά πιεξώζεσο ) ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ «FIFA 
LABORATORY TEST-1 ή 2 STAR», είηε β) Δξγαζηεξηαθή έθζεζε απόδνζεο ( laboratory performance report) 
εγθεθξηκέλνπ από ηε FIFA Δξγαζηεξίνπ, ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα       ( ίδηνο θαηαζθεπαζηήο 
θαη ηύπνο ηάπεηα), δνθηκαζκέλνπ κε ηζνδύλακα πιηθά πιεξώζεσο θαηά ην πξόηππν ΔΝ 15330-1:2013 (δνθηκέο 
αλαγλώξηζεο αλζεθηηθόηεηαο, αληνρήο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιειεπίδξαζεο κπάιαο-ηάπεηα θιπ.), 
ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη όηη ν ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ. 

Πηζηνπνίεζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 ελ ηζρύ. 

ύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γεπέδσλ 
άζιεζεο, ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Ο πξνο πξνκήζεηα ζπλζεηηθόο ηάπεηαο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 18035- 

7:2002-06 «Αζιεηηθά γήπεδα-ριννηάπεηαο από πιαζηηθή ύιε». 

Σεύρνο νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη θαιήο ρξήζεο ηνπ ριννηάπεηα. 

Έγγξαθε παξνρή εγγύεζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα θαη ηνλ δηαγσληδόκελν ζε 
ζπλδπαζκό θαιήο ρξήζεο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα λα θαιύπηεη ηοςλάσιζηον ηνλ ειάρηζην απαηηνύκελν από ηελ 
ππεξεζία ρξόλν ησλ πένηε (5) εηών. 

Τπεύζπλε δήισζε όηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρη ιάβεη γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα 
θαηαζθεπαζζεί ην έξγν θαη έρεη εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη κεηά ηελ αλάζεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηελ 
αιιαγή ή ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ αγνξά ή όηη δελ 
παξάγνληαη πιένλ. 



 

Βεβαίσζε ή ππεύζπλε δήισζε από ηνλ αλάδνρν όηη ηα πιηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλζεηηθό ριννηάπεηα 
είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη όρη ηνμηθά, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό δηεζλώο 
αναγνωρισμένου νξγαληζκνύ. 

Όια ηα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

Πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο αληίζηνηρσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζπλζεηηθώλ ηαπήησλ ζηελ Διιάδα από ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

Τπεύζπλε Γήισζε όηη ηα πιηθά πιήξσζεο εθπιεξώλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο FIFA , όπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο FIFA GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ή FIFA Quality Concept for football 
turfs, Handbook of Requirements, ηζρύνπζα έθδνζε. 

Έλα ( 1) δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20εθ. x 20εθ. θαη 
έλα δείγκα από ηα πιηθά πιήξσζεο , 30ml (πεξίπνπ) ραιαδηαθή άκκν θαη 30ml (πεξίπνπ) ειαζηηθνύ 
(SBR). 

 
H γπαμμογπάθηζη ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζα γίλεη κε ηνπνζέηεζε ισξίδσλ  ριννηάπεηα  ηδίσλ  
πξνδηαγξαθώλ ,πάρνπο 10 εθαηνζηώλ ζε ρξώκα ιεπθό, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ή 
ζα είλαη ελζσκαησκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην ριννηάπεηα. Η έλσζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ 
ριννηάπεηα θαη ηεο γξακκνγξάθεζεο ζα γίλεη κε ρξήζε εηδηθώλ ηαηληώλ ή θαη θόιιαο, αλζεθηηθώλ ζε 
πγξαζία, πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γήξαλζε, όκνηα κε ηα ινηπά ηεκάρηα ριννηάπεηα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα, ν αλάδνρνο ζα 
πηζηνπνηήζεη ηνλ εγθαηαζηεκέλν ριννηάπεηα κε ηα πιηθά πιήξσζεο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλν 
εξγαζηήξην ηεο δηεζλνύο νκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθό FIFA 
RECOMMENDED TWO STARS γηα ην γήπεδο ηος  Αγ.Γημηπίος  κε δαπάλε ηνπ ίδηνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πηζηνπνίεζεο δελ θαιύπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο ηεο FIFA , ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο επεκβάζεηο ,κε δηθή ηνπ 

δαπάλε, έσο λα ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηεο FIFA θαη λα ιάβεη ην αλσηέξσ ζήκα πηζηνπνίεζεο. 
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