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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο Γήκνο  Οξρνκελνύ ζηα πιαίζηα ηεο απαηηνύκελεο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ γεπέδσλ , ζπληάζζεη ηελ 
παξνύζα κειέηε κε ηίηιν : Βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ  γεπέδνπ ηεο Τ.Κ  Αγ.Γεκεηξίνπ ,ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ ,  ζρεηηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεηο – 
πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ηνλ εξαζηηερληθό θαη επαγγεικαηηθό αζιεηηζκό. Η παξνύζα κειέηε 
αλαθέξεηαη ζηηο θάησζη εξγαζίεο: 

 Φσκαηνπξγηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ππόβαζεο εγθαηάζηαζεο ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζηε Τ.Κ Αγ.Γεκεηξίνπ 
 

 Δξγαζίεο κόξθσζεο – ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζθάθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπΑγ.Γεκεηξίνπ 

 Γηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή δύν ζπιιεθηήξησλ απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ ζηηο δύν κεγάιεο 
πιεπξέο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζην γήπεδν ηεο Τ.Κ Αγ.Γεκεηξίνπ. 

 Πξνκήζεηα , κεηαθνξά , ηνπνζέηεζε θαη γξακκνγξάθεζε πηζηνπνηεκέλνπ θαηά FIFA ζπλζεηηθνύ 
ριννηάπεηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεηά ησλ πιηθώλ πιήξσζήο ηνπ (ραιαδηαθή άκκν θαη θόθθνη ειαζηηθνύ 
(SBR)). Τα πιηθά πιεξώζεσο ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο FIFA (QualityConceptforFootballTurfs, Handbookofrequirements, ηζρύνπζα έθδνζε) ζην γήπεδν ηεο 
Τ.Κ Αγ.Γεκεηξίνπ. 

 Καηαζθεπή πεξίθξαμεο αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε ηελ απαξαίηεηε είζνδν παηθηώλ θαη πξνπνλεηώλ ζην γήπεδν 
ηεο Τ.Κ Αγ.Γεκεηξίνπ. 

 

 Απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο ζην γήπεδν Αγ.Γεκεηξίνπ. 

 
Οη απαηηνύκελεο θαζαξέο δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ γηα εξαζηηερληθή θαηεγνξία βάζεη πξναλαθεξζέλησλ 
πξνδηαγξαθώλ είλαη 100 κ ρ 64,00 κ πνπ καδί κε ηηο πξνβιεπόκελεο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο αζθαιείαο ( ειάρηζηε 
βνεζεηηθή πεξηνρή πιάγηαο γξακκήο 5,00 κ θαη 5,00 κ ειάρηζηε βνεζεηηθή πεξηνρή νπίζζηαο γξακκήο ) ε επηθάλεηα 
πνπ ζα επηζηξσζεί κε ζπλζεηηθό ριννηάπεηα ζα είλαη 105,00 κ ρ 69,00 κ = 7.245,00 κ2 . 
 

Αλαιπηηθόηεξα ζα απαηηεζνύλ : 
Υωματοςπγικέρ επγασίερ για την κατασκεςή ςπόβασηρ εγκατάστασηρ σςνθετικού σλοοτάπητα 

 

Θ’ αθαηξεζεί πιήξσο θαη ζα απνκαθξπλζεί ε ζηξώζε ηνπ ππάξρνληνο ραιηθηνύ ζε βάζνο 30 εθ. 

Θα αθνινπζήζεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κόξθσζεο – ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζθάθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ ε νπνία ζα δηακνξθσζεί κε δηπιή ξύζε, κε θνξθηά ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηνπ γεπέδνπ θαη 

θιίζεηο 5‰ πξνο ηηο ζπιιεθηήξηεο ηάθξνπο. 

Σηηο δπν κεγάιεο πιεπξέο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζα δηαλνηρηνύλ ζπιιεθηήξηεο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη πιάηνπο 

60 εθ. θαη ειαρίζηνπ βάζνπο 50 εθ. 

Σηνλ ππζκέλα ησλ ηάθξσλ ζα ηνπνζεηεζεί ρνλδξόθνθθε άκκνο ιαηνκείνπ πάρνπο 10 εθ. θαη πάλσ ζε απηό ζα 

ηνπνζεηεζεί εύθακπηνο, θπκαηνεηδήο, εκηδηάηξεηνο, απνζηξαγγηζηηθόο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ από HDPE 

δηπινύ ηνηρώκαηνο, κε απιαθσηή επηθάλεηα κε κηθξνζρηζκέο θαηά ηα 2/3 (νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 200 mm). Η 

θιίζε ηνπ ππζκέλα ησλ απνζηξαγγηζηηθώλ θαλαιηώλ ζα είλαη 6‰ κέρξη ηνλ ηειηθό απνδέθηε. Αθνινπζεί ε 

πιήξσζε ηεο ηάθξνπ κε ηα πιηθά ηεο ππόβαζεο ζηξώζε πιηθνύ ηεο Π.Τ.Π. Ο180 πάρνπο 20 εθ. 

Πάλσ ζηε ζηξώζε απηή ηνπνζεηνύληαη δύν ζηξώζεηο πάρνπο 5 εθ. από ζθύξα νδνζηξσζίαο . 



Η πιήξσζε  όιεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ  γεπέδνπ (κεηά ηελ εθζθαθή) ζα γίλεη κε ζθύξα ζε  κία ζηξώζε πάρνπο 15 

εθ , ε  δεύηεξε ζηξώζε ζα γίλεη κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ(γαξκπίιη) ζε πάρνο  8 εθ,θαη ε ηξίηε ζηξώζε ζα 

γίλεη κε ληακαξόρσκα πάρνπο  7 εθ . 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα απνηειέζνπλ ηελ ππόβαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα. 

 

Δγκατάσταση σςνθετικού σλοοτάπητα 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ πάλσ ζηελ ήδε έηνηκε ππόβαζε ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο ν νπνίνο πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρεη ζέζεη ε FIFA . 

Η εθπιήξσζε ζα απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ζε αλαγλσξηζκέλν από ηε FIFA 

εξγαζηήξην ή κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ ζήκαηνο απνδνρήο ηνπ από ηε FIFA (FIFA Recνmmendedmark). 

Τν πέινο ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζα γεκηζηεί κε κίγκα ραιαδηαθήο άκκνπ θαη θόθθσλ ειαζηηθνύ 

ζπγθεθξηκέλεο θνθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ζε αλαινγία θαη κέγεζνο θόθθσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εθάζηνηε 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

Η γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζα γίλεη κε ισξίδεο ζπλζεηηθνύ 

ριννηάπεηα ιεπθνύ ρξώκαηνο, ηδίσλ αθξηβώο πξνδηαγξαθώλ θαηά ηα ινηπά κε εθείλεο ηνπ ππόινηπνπ 

ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα θαη πιάηνπο ζύκθσλα κε ηα όζα θαζνξίδνληαη από ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό 

ηεο FIFA. 

 

Πεπίυπαξη αγωνιστικού σώπος 

 

Γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ αζινπκέλσλ ν αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

απνηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ζεαηώλ ζε απηόλ από νπνηνδήπνηε ζεκείν . 

Η πεξίθξαμε ζα απνηειείηαη από θηγθιηδώκαηα κε εληζρπκέλν κεηαιιηθό πιέγκα θαη ππνζηπιώκαηα ύςνπο   2,00 κ , 

ζύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Καηαζθεπή ζηεζαίνπ γηα ηελ πάθησζε ηεο πεξίθξαμεο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη δύν εζηίεο πνδνζθαίξνπ. 

 

 

 

                                                 Οξρνκελόο     17-04-2019                                                   
 

                                                             Η    ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

                                                            Λεκνληά Σηακαηάθε                                   

 

                                                          Αξρηηέθησλ Μεραληθόο                                    
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