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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στον εκσυγχρονισµό του γηπέδου του ∆ηµοτικού Α-

θλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) του ∆ήµου Νάξου µε σκοπό τη δυνατότητα τέλεσης αγώνων 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την International Association of Athletics Federation 
(I.A.A.F.) 
 

Στο υφιστάµενο γήπεδο υπάρχει κονίστρα από χλοοτάπητα ο οποίος χρήζει ανακα-
τασκευής, και από περιµετρικό στίβο επιστρωµένο µε κουρασάνι. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 

Σύµφωνα µε τη µελέτη το γήπεδο θα διαµορφωθεί ώστε να περιλαµβάνει αγωνιστικό 
χώρο (κονίστρα 13.555 m2), στον οποίο έχουν προβλεφθεί: 
• Στίβος 6 διαδροµών 400µ επιστρωµένος µε ελαστικό τάπητα και ειδικό διάδροµο υγρού 

εµποδίου. Η κύρια ευθεία του στίβου θα επεκτείνεται πέραν των ηµικυκλίων, ώστε να 
είναι δυνατή η διεξαγωγή των αγωνισµάτων δρόµου των 100µ. και 110µ. 

• Γήπεδο ποδόσφαιρου 64x100µ. µε φυσικό χλοοτάπητα υπογείου αυτοµάτου αρδεύσεως. 
• 3 εγκαταστάσεις άλµατος εις ύψος. 
• 2 εγκαταστάσεις άλµατος εις µήκος 
• 2 εγκαταστάσεις άλµατος επί κοντώ 
• 2 εγκαταστάσεις ρίψεως δίσκου 
• 3 εγκαταστάσεις ρίψεως ακοντίου 
• 2 εγκαταστάσεις ρίψεως σφύρας 
• 4 εγκαταστάσεις ρίψεως σφαίρας 
 

Σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης  
Στην περιοχή (Α), όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά σχέδια προβλέπεται να κατασκευα-
στεί ο νέος χλοοτάπητας του γηπέδου. Ο νέος χλοοτάπητας ταυτίζεται σχεδόν µε τον υφι-
στάµενο. 
Στην περιοχή (Β), όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά σχέδια προβλέπεται η διαµόρφωση 
της  τελικής επιφάνειας από συνθετικό δάπεδο (τάπητας- ταρτάν). 
Στην περιοχή (Γ), όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά σχέδια προβλέπεται να κατασκευα-
στεί νέος χλοοτάπητας µε σπορά.  
 

Στις περιοχές βαλβίδων ρίψεων (σφαίρας, σφύρας, δίσκου), σκάµµατος και διαδρό-
µων αλµάτων µήκους, διαδρόµου υγρού εµποδίου, βαλβίδων άλµατος επί κοντώ, θα γίνουν 
κατασκευές σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. 
 

Η απορροή των οµβρίων από τον συνθετικό τάπητα του αγωνιστικού χώρου θα γί-
νεται µέσω καναλιού απορροής, που θα κατασκευαστεί όπως προβλέπεται από τα σχέδια της 
µελέτης. 
 

Η απορροή των οµβρίων από τον χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου θα γίνεται 
µέσω νέου αποστραγγιστικού δικτύου (τύπου ‘ψαροκόκαλο’) που θα κατασκευαστεί. 
 

Για την απορροή των οµβρίων από τον χλοοτάπητα της περιοχής (Γ) δεν προβλέπε-
ται ιδιαίτερη κατασκευή. Εκτιµάται ότι η επιφάνεια είναι µικρή και η απορροή θα γίνεται µέ-
σω του θραυστού υλικού της υποδοµής στο ‘ψαροκόκαλο’ και στις οπές της υφιστάµενης 
περιτοίχισης από λιθοδοµή.  
 

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δύο εγκαρσίων καναλιών επί της κυρίας ευθείας 
του στίβου µε µικρά φρεάτια ένθεν και ένθεν του διαδρόµου, ώστε να είναι δυνατή η διέ-
λευση καλωδίων, σε περίπτωση που απαιτηθεί στο µέλλον η όποια υπογείωση, χωρίς να 
τραυµατιστούν οι επιφανειακές στρώσεις. 
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Η άρδευση του χλοοτάπητα της κονίστρας προβλέπεται αυτόµατη, ενώ του περιµε-
τρικού χλοοτάπητα µη αυτόµατη. Το εσωτερικό δίκτυο άρδευσης του γηπέδου θα συνδέεται 
µε δεξαµενή υφιστάµενου αντλιοστασίου που τροφοδοτείται από το δίκτυο του δήµου.  

 
Για τον ηλεκτροφωτισµό του γηπέδου προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάµε-

νου παλαιού, φθαρµένου και διαβρωµένου συστήµατος φωτισµού µε νέο, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται παρακάτω. 
 

Η διαµόρφωση του γηπέδου και οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις απεικονίζονται στα 
σχέδια της µελέτης ως ακολούθως: 
 
Α/Α ΘΕΜΑ Κλίµακα 
Τ0 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα υφιστάµενης κατάστασης  1:1000 
Τ1 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα – Προβλεπόµενη διαµόρφωση χώρου 1:1000 
Α0 Γενική διάταξη έργων 1:500 
Α1 Οριζοντιογραφική χάραξη  1:500 
Α2 Υψοµετρική χάραξη  1:500 
Ε1 Προτεινόµενες παρεµβάσεις 1:500 
Υ1 ∆ίκτυο άρδευσης χλοοτάπητα 1:500 
00 Γενική οριζοντιογραφία αθλητικού χώρου 1:500 
∆0 Χωροθέτηση θέσεων αγωνισµάτων 1:500 
∆1a Ρίψεις – Σφαιροβολία 1:500 
∆1b Ρίψεις – Σφυροβολία 1:500 
∆1c Ρίψεις – Ακοντισµός 1:500 
∆1d Ρίψεις – ∆ισκοβολία 1:500 
∆2a Άλµατα – Επί κοντώ 1:500 
∆2b Άλµατα – Εις ύψος 1:500 
∆2c Άλµατα – Εις µήκος (απλούν και τριπλούν) 1:500 
∆3 Γήπεδο ποδοσφαίρου 1:500 
∆4 Αγωνίσµατα δρόµου 1:500 
Λ1 Λεπτοµέρεια τοµής ταπήτων γηπέδου 1:5 
Λ2α Περιµετρικό κανάλι απορροής (min βάθος) 1:5 
Λ2β Περιµετρικό κανάλι απορροής (max βάθος) 1:5 
Λ2γ Λεπτοµέρεια σχάρας 1:1 
Λ3 ∆ιαχωρισµός ταπήτων γηπέδου 1:5 
Λ4 Στήριξη κάθετης δοκού εστίας ποδοσφαίρου 1:5 
Λ5 Βαλβίδες ρίψεων – Κλωβός προστασίας ρίψεων σφύρας και δίσκου 1:50 
Λ6  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες βαλβίδων ρίψεων και στήριξη κλωβού 1:10 
Λ7α Λίµνη υγρού εµποδίου – Κάτοψη  1:20 
Λ7β Λίµνη υγρού εµποδίου – Τοµή  1:20 
Λ8α Κάτοψη σκάµµατος και βαλβίδων άλµατος εις µήκος 1:100 
Λ8β Τοµές σκάµµατος και βαλβίδων άλµατος εις µήκος  1:20 
Λ9 Βαλβίδα άλµατος επί κοντώ 1:10 
 
Β. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Για την έντεχνη κατασκευή των έργων απαιτείται σηµαντική ακρίβεια χαράξεων τό-
σο απόλυτη, όσον αφορά την «τοποθέτηση» του περιγράµµατος των έργων λόγω της ορια-
κής από άποψη διαστάσεων διατιθέµενης επιφάνειας, όσο και σχετική, ώστε να εξασφαλίζε-
ται ότι θα τηρηθούν οι εσωτερικές διαστάσεις και η ακριβής τοποθέτηση των κατασκευών. 

Για το λόγο αυτό και προ της έναρξης εργασιών θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο 
µε µέριµνα κι ευθύνη του, εντός του ευρύτερου χώρου του γηπέδου, αλλά εκτός του χώ-
ρου των προβλεποµένων κατασκευών, γεωδαιτικό δίκτυο ελέγχου αποτελούµενο από δύο 
τουλάχιστον τοποσταθερά σηµεία οριζοντιογραφικού ελέγχου αµοιβαίως ορατά και από τρία 
σηµεία υψοµετρικού ελέγχου (REPERES). Τα σηµεία αυτά θα µετρηθούν θα συσχετιστούν 
µεταξύ τους και δέον όπως το δίκτυο ενταχθεί στο κρατικό. Οι µετρήσεις θα γίνουν όσον 
αφορά στο οριζοντιογραφικό δίκτυο µε τη µέθοδο των ορθογωνίων συντεταγµένων και ό-
σον αφορά στο υψοµετρικό δίκτυο µε διπλές χωροσταθµήσεις ακριβείας. Η επίλυση του 
υψοµετρικού δικτύου θα γίνει µε συνόρθωση του κλειστού του βρόγχου. Η σήµανση των 
τοποσταθερών και των υψοµετρικών αφετηριών  (REPERES) θα είναι µεταλλική (ορειχάλκι-
νη) πακτωµένη σταθερά, ώστε να εξασφαλίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής έως και 
την οριστική παραλαβή του έργου. Οι πρωτογενείς µετρήσεις του δικτύου θα παραδοθούν 
στην υπηρεσία. 
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Το δίκτυο θα χρησιµοποιηθεί για την ακριβή χάραξη των κατασκευών και για τους 
απαιτούµενους ελέγχους. 

Μετά την εγκατάσταση του δικτύου θα γίνει αποτύπωση από τον ανάδοχο του υφι-
στάµενου περιγράµµατος του χώρου του γηπέδου και των πλησιέστερων στο χώρο του έρ-
γου υφιστάµενων κατασκευών σε κλίµακα 1:100, η οποία θα υποβληθεί στην υπηρεσία µαζί 
µε τα πρωτογενή στοιχεία. Η αποτύπωση θα είναι εξαρτηµένη από το εγκατασταθέν από τον 
ανάδοχο γεωδαιτικό δίκτυο. Τα σχέδια θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε αρχεία 
σύµφωνα µε το πρότυπο  DXF  ή DWG.  
 
Γ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Περιοχή (Α) 
Στην περιοχή αυτή θα κατασκευαστεί ο νέος χλοοτάπητας του γηπέδου. Ο νέος 

χλοοτάπητας ταυτίζεται σχεδόν µε τον υφιστάµενο.  
Συγκεκριµένα θα γίνει: 

α) πλήρης αποξήλωση του υφιστάµενου χλοοτάπητα και της υποδοµής έως βάθος 35 εκ. 
και η µετά προσοχής αφαίρεση των υφιστάµενων εκτοξευτήρων και ηλεκτροβανών του υ-
φιστάµενου συστήµατος άρδευσης και η παράδοσή τους στη διευθύνουσα υπηρεσία. 
β) κατασκευή στρώσης υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ O 180 τελικού συµπυ-
κνωµένου πάχους 5 εκ. 
γ) κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι), διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού ε-
νιαίου πάχους 3 εκ. 
δ) κατασκευή στρώσης είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπη-
τα.  
ε) εγκατάσταση του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα. 
 

Περιοχή (Β)  
Στην περιοχή αυτή θα κατασκευαστεί τελική επιφάνεια από συνθετικό δάπεδο (ταρ-

τάν). 
Συγκεκριµένα θα γίνει: 

α) υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου  
β) κατασκευή στρώσης υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ O 180 τελικού συµπυ-
κνωµένου πάχους 20 εκ.  
γ) κατασκευή στρώσης πάχους 10 εκ. µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 
δ) ασφαλτική προεπάλειψη 
ε) κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 (ισοπεδωτική) 
στ) ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της ασφαλτικής βάσης 
ζ) κατασκευή στρώσης 3,5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 
η) κατασκευή συνθετικού τάπητα πάχους επιφανείας 1,3 εκ. 
 

Περιοχή (Γ)  
Αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο του αθλητικού χώρου και επιφανειακά θα κατα-

σκευαστεί χλοοτάπητας.  
Συγκεκριµένα θα γίνει: 

α) υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ.   
β) κατασκευή στρώσης 10 εκ. εκ θραυστού υλικού από σκύρα σκυροδέµατος 
γ) κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι), διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού ε-
νιαίου πάχους 3 εκ. 
δ) κατασκευή στρώσης είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώµατος του χλοοτάπη-
τα.  
ε) δηµιουργία µε κατάλληλη σπορά του χλοοτάπητα. 
 
Περιµετρικό κανάλι απορροής οµβρίων  

Θα κατασκευαστεί κανάλι απορροής οµβρίων από σκυρόδεµα µήκους 400µ, και µε-
ταβλητού βάθους (min βάθος 0,285µ,  max βάθος 0,850µ) στην εσωτερική περίµετρο του 
στίβου, για την απορροή των οµβρίων από τον συνθετικό τάπητα. Το κανάλι θα καλύπτεται 
από µεταλλική εσχάρα πλάτους 0,23εκ (λάµα 5/20) µε διάκενα 1εκ µετά των απαιτουµένων 
σιδηρογωνιών στηρίξεως και µικροϋλικών.  
 
∆ίκτυο αποστράγγισης χλοοτάπητα 

Προβλέπεται η κατασκευή κεντρικής αποχετευτικής τάφρου µήκους 145 µ. περίπου, 
πλάτους 60 εκ.,  στην οποία θα τοποθετηθεί σωλήνας στράγγισης  Φ0,30 και θα συµπληρω-
θεί µε σκύρα. Προβλέπεται επίσης κατασκευή δευτερευουσών τάφρων αποστράγγισης πλά-
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τους 45 εκ., συνολικού µήκους 760 µ. περίπου, οι οποίες θα πληρωθούν µε σκύρα. Το σώ-
µα των σκύρων θα περιβάλλεται από γεωϋφασµα.  Οι τάφροι θα διαµορφωθούν σε βάθη 
κάτω από την κατασκευή των στρώσεων του γηπέδου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και µε 
κατάλληλες κλίσεις (µεγαλύτερες του  0,6%), ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η απορροή 
των οµβρίων υδάτων. 
 
Περιµετρικό κράσπεδο διαχωρισµού ταπήτων γηπέδου 

Θα κατασκευαστεί κράσπεδο διαχωρισµού ταπήτων από σκυρόδεµα:  
α) στην οριογραµµή διαχωρισµού ταπήτων στις θέσεις των δύο κυκλικών αποτµήσεων όπως 
περιγράφεται στα σχέδια της µελέτης. 
β) κατά µήκος των εσωτερικών ευθυγραµµιών και των διαδρόµων αλµάτων µήκους και  
γ) στην εξωτερική διαχωριστική οριογραµµή του περιµετρικού συνθετικού τάπητα που περι-
βάλλει τον στίβο 6 διαδροµών. 
 
Κινητό πλαστικό κράσπεδο εσωτερικής οριογραµµής στίβου 

Το προς την κονίστρα όριο της πρώτης διαδροµής, όπως και του διαδρόµου παρά-
καµψης που οδηγεί στην λίµνη στήπλ, θα οριοθετηθεί µε την τοποθέτηση λευκών πλαστι-
κών κρασπέδων, κινητών κατά τεκµήριο, ώστε να αφαιρούνται και να προστατεύονται από 
την γήρανση, όταν ο στίβος δεν χρησιµοποιείται για τέλεση αγώνων. 
Τα παραπάνω κράσπεδα θα τοποθετηθούν µετά την ολοκλήρωση της γραµµογράφησης, 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 όδευση 
των οµβρίων που συγκεντρώνουν οι επιφάνειες του συνθετικού τάπητα προς το περιφερικό 
κανάλι απορροής. 

Τα διαχωριστικά κράσπεδα στίβου θα είναι από Ρ.V.C. ή ελαστικό (ΝΕΟΡRΕΝΕ ή άλ-
λο ανάλογο) διατοµής ανεστραµµένου U. πλάτους 5εκ. σε χρώµα λευκό σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισµού (Ι.Α.Α.F.). Το σύστηµα 
πάκτωσης θα είναι κινητό από αλουµίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που θα στερεώνεται σε κα-
τάλληλες υποδοχές που θα δηµιουργηθούν στην επιφάνεια του στίβου, ώστε να είναι δυνα-
τή η αφαίρεση ή η επανατοποθέτησή τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση. 
 
Εγκάρσια κανάλια υπογείωσης καλωδίων 

Θα κατασκευαστούν δύο (2) κανάλια µήκους 14,5µ πλάτους 1,0µ µετά φρεατίων 
2,0Χ0,8 
 
Εστίες ποδοσφαίρου - Κατασκευές στήριξης κάθετων δοκών εστιών ποδοσφαίρου 

Προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) κατασκευών στήριξης καθέτων δοκών ε-
στιών ποδοσφαίρου και η προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 
(goal-post) αλουµινίου. Οι εστίες θα είναι κινητές, από στρογγυλό Φ120 χιλ. κανονικών 
διαστάσεων και ολυµπιακών προδιαγραφών, µε το αντίστοιχο δίχτυ, τη βάση στήριξης της 
και τις αντηρίδες, πλήρως και ασφαλώς τοποθετηµένες στον τόπο του έργου, έτοιµες για 
χρήση. 
 
Εγκαταστάσεις αλµάτων µήκους 

Προβλέπεται: 
α) κατασκευή δύο (2) σκαµµάτων µήκους µε άµµο θαλάσσης, καθαρών εσωτερικών διαστά-
σεων 4,00X9,00 µ., πλήρη και έτοιµα για χρήση 
β) κατασκευή οκτώ (8) βατήρων αλµάτων µήκους αναστρεφόµενων από ξυλεία δρυός ή 
οξιάς, µήκους 1,22 µ, πλήρεις και έτοιµοι για χρήση 
γ) κατασκευή διαδρόµων για τα αθλήµατα αλµάτων µήκους 
Για την κατασκευή των διαδρόµων προβλέπεται:  
γ1) υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου  
γ2) κατασκευή στρώσης υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ O 180 τελικού συ-
µπυκνωµένου πάχους 20 εκ.  
γ3) κατασκευή στρώσης πάχους 10 εκ. µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 
γ4) κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 (ισοπεδωτι-
κή) 
γ5) ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της ασφαλτικής βάσης 
γ6) κατασκευή στρώσης 3,5 εκ. και 2,8 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα ΠΤΠ Α-265 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
γ7) κατασκευή συνθετικού τάπητα επιφανείας 1,3 εκ. και 2,0 εκ., σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης 
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Λίµνη υγρού στίβου  
Προβλέπεται η κατασκευή µίας (1) λίµνης δρόµου µε φυσικά εµπόδια, σύµφωνα µε 

την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της µελέτης διαστάσεων 
και µορφής όπως ορίζονται στα σχέδια και τους διεθνείς κανονισµούς. 
 
Εγκαταστάσεις άλµατος επί κοντώ 

Προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) βαλβίδων του βατήρα άλµατος επί κοντώ, δια-
στάσεων και µορφής σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντί-
στοιχο πρότυπο σχέδιο έτοιµες για χρήση. 
 
Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα της σφαιροβολίας 

Προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφαι-
ροβολίας καθαρής εσωτερικής διαµέτρου D=2,135 µ. µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ., 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
 
Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα της δισκοβολίας 

Προβλέπεται: 
α) η κατασκευή δύο (2) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της δισκοβολίας  καθαρής εσωτε-
ρικής  διαµέτρου D=2.50 µ. µε  επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ. σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές 
β) η κατασκευή των απαιτουµένων βάσεων στηρίξεως των ορθοστατών των κλωβών προ-
στασίας και για τις δύο (2) προβλεπόµενες θέσεις διεξαγωγής του αγωνίσµατος, περιµετρικά 
των βαλβίδων ρίψεως του αθλήµατος της δισκοβολίας όπως αυτές περιγράφονται στο σχε-
τικό σχέδιο της µελέτης. 
γ) η προµήθεια ή κατασκευή και η εγκατάσταση ενός κλωβού προστασίας µε το απαιτούµε-
νο δίχτυ. 
 
Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα της σφυροβολίας 

Προβλέπεται:  
α) η κατασκευή δύο (2) βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφυροβολίας καθαρής εσωτε-
ρικής διαµέτρου D=2,135 µ. µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5 χιλ., σύµφωνα  
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
β) η κατασκευή των απαιτουµένων βάσεων στηρίξεως των ορθοστατών των κλωβών προ-
στασίας και για τις δύο (2) προβλεπόµενες θέσεις διεξαγωγής του αγωνίσµατος, περιµετρικά 
των βαλβίδων ρίψεως του αθλήµατος της σφυροβολίας όπως αυτές περιγράφονται στο σχε-
τικό σχέδιο της µελέτης. 
γ) η προµήθεια ή κατασκευή και η εγκατάσταση ενός κλωβού προστασίας µε το απαιτούµε-
νο δίχτυ. 
 
Σύστηµα άρδευσης χλοοτάπητα 

Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται µε καταιονισµό (τεχνητή βροχή). Το αρδευ-
τικό δίκτυο περιλαµβάνει την τοποθέτηση αυτοανυψούµενων εκτοξευτήρων (ΡΟΡ-UΡ) σε 
σταθερές θέσεις, οι οποίοι τροφοδοτούνται µέσω πλαστικών σωλήνων (βλέπε σχέδιο αρδευ-
τικού δικτύου), από την υδατοδεξαµενή, και η λειτουργία τους ελέγχεται από προγραµµατι-
στή µέσω ηλεκτροβανών. 
Εκτοξευτήρες - Ηλεκτροβάνες 

Οι Εκτοξευτήρες θα είναι, γραναζωτού ή κρουστικού τύπου. Οι εκτοξευτήρες που 
θα τοποθετηθούν εντός του αγωνιστικού χώρου θα φέρουν στην κεφαλή τους κύπελλο ε-
λαστικό από µαλακό θερµοπλαστικό υλικό καταλλήλων διαστάσεων, εντός του οποίου θα 
υπάρχει εδαφικό υπόστρωµα και θα αναπτύσσεται κανονικά χλοοτάπητας. 
Το  χείλος του  ελαστικού  κυπέλλου  της κεφαλής  των  εκτοξευτήρων  και το εδαφικό υ-
πόστρωµα που θα υπάρχει εντός του κυπέλλου θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια 
στάθµη µε το εδαφικό υπόστρωµα του χλοοτάπητα της γύρω περιοχής. 
Η σύνδεση των εκτοξευτήρων µε τους πλαστικούς σωλήνες τροφοδοσίας θα γίνει µέσω τρι-
πλών αρθρωτών βραχιόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την εύκολη ρύθµιση του ύψους και την 
οριζοντίωση τους. 
Οι δεκατρείς εκτοξευτήρες (οι τρεις που τοποθετούνται στο µεγάλο άξονα του γηπέδου και 
οι δέκα που τοποθετούνται παράπλευρα) θα έχουν ακτίνα εκτόξευσης από 28µ. έως 32µ. 
και παροχή νερού περίπου 18 m3  ανά ώρα σε πίεση λειτουργίας 6,5 ΑΤΜ. 
Οι δεκατρείς µεγάλοι εκτοξευτήρες (τρεις κεντρικοί και δέκα παράπλευροι) θα ενεργοποιού-
νται από τον προγραµµατιστή µέσω ηλεκτροβανών ανά ένας. 
Οι Ηλεκτροβάνες θα είναι τοποθετηµένες εντός ειδικών φρεατίων τα οποία θα βρίσκονται 
εσωτερικά και πλησίον του εσωτερικού κρασπέδου του στίβου και όχι επί της κεφαλής των 
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εκτοξευτήρων. Μεταξύ των ηλεκτροβανών και του περιµετρικού πλαστικού σωλήνα τροφο-
δοσίας τοποθετείται και χειροκίνητη σφαιρική βάνα αναλόγων διαστάσεων. 
Στην κεφαλή του δικτύου µετά την αντλία θα τοποθετηθούν κατά σειρά βαλβίδα αντεπι-
στροφής,  βάνα  σφαιρική  3", φίλτρο υδροκυκλωνικό και κεντρική  ηλεκτροβάνα (Master 
Valve) 

Στο σχέδιο του δικτύου άρδευσης φαίνονται λεπτοµερώς οι θέσεις των εκτοξευτή-
ρων, το είδος και οι διαδροµές των πλαστικών σωλήνων τροφοδοσίας των εκτοξευτήρων. 

 
Σηµειώνεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου, αδαπάνως, περιλαµβάνεται και η 

σύνταξη της µελέτης εφαρµογής του δικτύου και του συνόλου των εγκαταστάσεων που α-
παιτούνται, τα λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια και περιγραφή του δικτύου, που θα υπο-
βληθούν από αυτόν προς έγκριση στην υπηρεσία, πριν την εφαρµογή τους. 
 
Προγραµµατιστής 

Για τον αυτοµατισµό της άρδευσης θα χρησιµοποιηθούν επαγγελµατικοί προγραµ-
µατιστές άρδευσης ρεύµατος. 
Οι προγραµµατιστές  θα τοποθετηθούν σε χώρο στεγασµένο (αντλιοστάσιο ή άλλο παρα-
πλήσιο χώρο) και σε σηµείο προστατευµένο από την υγρασία και την σκόνη. 
Οι προγραµµατιστές θα συνδέονται µε τις ηλεκτροβάνες ενεργοποίησης των εκτοξευτήρων 
µέσω καλωδίων τύπου ΝΥΥ. Τα καλώδια από το αντλιοστάσιο µέχρι την είσοδο στο γήπεδο 
θα τοποθετηθούν µέσα σε πλαστικό σωλήνα ΡVC Φ75 - 4 ΑΤΜ και ανά 20 µ. θα υπάρχουν 
φρεάτια ελέγχου. 
 
Σωληνώσεις 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε χαντάκι βάθους 0,60 µ., πάνω σε στρώ-
µα. άµµου και θα πακτωθούν σε τρία έως τέσσερα σηµεία ανά έξι µέτρα µήκους σωλήνα, 
στα τέρµατα των σωληνώσεων και στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης αυτών. 
Ο ανάδοχος προ της έναρξης των εργασιών του δικτύου άρδευσης θα υποβάλει στην υπη-
ρεσία λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια και περιγραφή του δικτύου και των εγκαταστάσε-
ων προς έγκριση. 
 
∆ιαγράµµιση γηπέδου ποδοσφαίρου 

Προβλέπονται όλες οι εργασίες και υλικά για τη γραµµογράφηση του γηπέδου πο-
δοσφαίρου µε υδροασβεστόχρωµα αναµεµιγµένο κατάλληλα µε πλαστικό χρώµα πολυουρε-
θάνης.  
 
Συντήρηση χλοοτάπητα 

Προβλέπεται τετράµηνη συντήρηση των χλοοταπήτων. ∆ηλαδή αρδεύσεις, λιπάν-
σεις, κουρέµατα, βοτανίσµατα µε τα χέρια και χρήση ζιζανιοκτόνων, συµπληρωµατική επί-
στρωση ή σπορά αν χρειαστεί, ψεκασµοί προληπτικοί και κατασταλτικοί για ασθένειες και 
εντοµολογικές προσβολές του χλοοτάπητα και αερισµό χλοοτάπητα - εδάφους. 

 
Αντικατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 

Προβλέπεται η καθαίρεση των παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισµού, η καθαίρεση των 
βάσεων έδρασής τους, η κατασκευή νέων βάσεων και η εγκατάσταση νέων ιστών και συ-
στήµατος ηλεκτροφωτισµού. 

Οι νέοι ιστοί θα είναι σταθεροί βιοµηχανικού τύπου κωνικού σχήµατος µε βάση κυ-
κλική και ύψος 30 µέτρα, ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΜΕΚ 30/12ΣΚ. Ο κάθε ιστός θα έχει θυρίδα 
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ι-
στού.  

Οι ιστοί θα είναι πλήρως γαλβανισµένοι εν θερµώ, κατά ISO 1461. 
Οι ιστοί από ύψος 2,5 µ και πάνω θα φέρουν πλήρως γαλβανισµένη σκάλα ανόδου 

που θα προστατεύεται από οριζόντιες στεφάνες στη δε κορυφή τους θα κατασκευασθεί εξέ-
δρα επίσκεψης των προβολέων. 

Στη βάση του ο κάθε ιστός θα φέρει γαλβανισµένη πλάκα έδρασης,  η οποία θα συ-
γκολληθεί µε τον κορµό του ιστού  και θα πακτωθεί στη βάση έδρασης από σκυρόδεµα. Οι 
διαστάσεις θα είναι αναλόγων του φορτίου του, όπως αναλυτικά αυτό θα υπολογιστεί από 
τους κανονισµούς έργων πολιτικού µηχανικού, και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήµατος ορ-
θογωνίου τριγώνου. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη διέλευση 24 αγκυρίων Μ30Χ1000MM. Τα 
αγκύρια θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν ελικώσεις 
στο πάνω µέρος για τη τοποθέτηση 2 περικοχλίων σύσφιξης της πλάκας έδρασης. 
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Σηµειώνεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου, αδαπάνως, περιλαµβάνεται η σύ-
νταξη και υποβολή στην διευθύνουσα υπηρεσία πλήρους Στατικής µελέτης του ιστού (κορ-
µoύ, δικτύωµα κορυφής κλπ) και της βάσης έδρασης και αγκύρωσης, που θα κατασκευάσει 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (ΚΩΣ, ΝΕΑΚ κλπ), για τέτοιου είδους ιστούς. 

Ο φωτισµός θα αναφέρεται σε όλη την αγωνιστική επιφάνεια του σταδίου, δηλ. σε 
γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο. Η έντασή του θα κυµαίνεται σε επίπεδα πάνω από 350 LUX 
τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στο στίβο. 

Ο φωτισµός του γηπέδου θα επιτυγχάνεται µε 36 συνολικά προβολείς από χυτο-
πρεσσαριστό κράµα αλουµινίου που θα φέρουν ένα λαµπτήρα αλογονούχων µετάλλων ι-
σχύος 2 KW. Οι προβολείς θα αναρτηθούν ανά 9 σε 4 πλήρους γαλβανισµένους ιστούς ύ-
ψους 30 µέτρων .Η θέση των ιστών ορίζεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς στην περιοχή 
που βρίσκεται πίσω από τα τέρµατα, σε γωνία µεταξύ 10 και 25 µοιρών σε σχέση µε το µέσο 
της ευθείας του ‘άουτ’ που διέρχεται από το τέρµα και σε γωνία µεγαλύτερη από τις 5 µοί-
ρες σε σχέση µε το µέσο της ευθείας του πλάγιου ‘άουτ’. 

Η τροφοδότηση των προβολέων µε ηλεκτρικό ρεύµα θα γίνεται από πίνακες τύπου 
PILLAR που θα περιλαµβάνουν και τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων και θα 
τοποθετηθούν στη βάση κάθε ιστού. 

Η τροφοδότηση των PILLARS µε ρεύµα θα γίνεται από τον υφιστάµενο Γενικό Πίνα-
κα Φωτισµού και το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η 
πλήρης σύνδεση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Οι προβολείς θα είναι κατασκευασµένοι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή 
από συνδυασµό χυτοπρεσσαριστού κράµατος αλουµινίου και φύλλου αλουµινίου, ενδεικτι-
κού τύπου PHILLIPS powervision MVF024. 

Η κύρια ανακλαστική επιφάνεια του προβολέα θα είναι παραβολική ή παραβολοειδής 
εκ περιστροφής από αλουµίνιο µεγάλης καθαρότητας που θα έχει υποστεί ανοδείωση, σκλή-
ρυνση και στίλβωση. Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερµοκρασιακές µεταβο-
λές και θα στεγανοποιείται µε παρέµβυσµα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές θερµοκρασίες. To 
βάρος του καθενός δεν θα ξεπερνά τα 16 kg και οι εξωτερικές τους διαστάσεις θα είναι µέ-
γιστο 720mm X 600mm. Ο προβολέας θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ55. Ο προβολέας θα 
περιλαµβάνει δίχαλο στερέωσης είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από πλήρως γαλβανισµένο 
εν θερµώ χαλυβδοέλασµα και θα φέρει σύστηµα σκόπευσης µε ακίδα ή υποδοχή για σκό-
πευση. 

Οι χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες θα είναι ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης µε α-
λογονίδια, ισχύος 2000W/842LAMP, ενδεικτικού τύπου PHILLIPS ΜΗΝ/LA και τάση λειτουρ-
γίας 400V. Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης των λαµπτήρων θα είναι R> = 80 η δε θερµο-
κρασία χρώµατος Θ > = 4200 βαθµοί Κέλβιν. 

Για την ηλεκτροδότηση των προβολέων που βρίσκονται στην εξέδρα των ιστών θα 
χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ, ανηγµένα η τιµή τους προβλέπεται στην τιµή της µελέτης, 
ένα για κάθε προβολέα που θα τοποθετηθεί µέσα στους ιστούς και θα στερεώνεται σε αυ-
τούς µε περιλαίµια απόστασης. Από το κουτί διακλάδωσης µέχρι τον προβολέα θα χρησιµο-
ποιηθεί καλώδιο σιλικόνης ώστε να αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. 

Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε τη στεγανή διανοµή των πινάκων και µε τα τρί-
γωνα γείωσης (των οποίων η τιµή συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή της βάσης του 
ιστού), που θα κατασκευασθούν πλησίον του γενικού πίνακα φωτισµού όσο και πλησίον των 
πίλλαρ των ιστών. Θα πακτωθούν σιδηροσωλήνες διαµέτρου 2 1/2’’ και µήκους 2,5 µ στο 
έδαφος σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3-4 µ και θα συνδεθούν µεταξύ τους µε 
χάλκινο αγωγό γείωσης διατοµής 50 χ 5 χιλ. 

Το πιο πάνω άκρο κάθε σωλήνα θα βρίσκεται σε βάθος 0,4 µ και θα σκεπάζεται από 
φρεάτιο επίσκεψης 30 χ30 εκ. µε διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα. 

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων έναντι κεραυνού λόγω του µεγάλου ύψους 
των ιστών και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή θα κατασκευασθεί Σύ-
στηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1197 και 1412 
(αναφέρονται στο σχεδιασµό του ΣΑΠ και στην εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας). Το 
ΣΑΠ περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη: Α) Ακίδα FRANKLIN,  Β) Αγωγό Καθόδου,  Γ) Σύστη-
µα γείωσης. 

Στο ψηλότερο σηµείο κάθε ιστού πάνω σε ειδική βάση θα τοποθετηθεί µεταλλική α-
κίδα (Ακίδα FRANKLIN) Φ 30Χ1000χλ. ορειχάλκινη επινικελωµένη ενδεικτικού τύπου Ε-
ΛΕΜΚΟ 64 21 100.  

Η κάθε ακίδα µέσω ενός συλλεκτηρίου αγωγού καθόδου για την απαγωγή του ρεύ-
µατος του κεραυνού που θα αποτελείται από κράµα αλουµινίου AlMgSi Φ 9χλ. ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 40 009 θα συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης του ιστού. 

Ανά 20µ. περίπου ευθείας του συλλεκτηρίου αγωγού θα τοποθετηθούν συστολοδια-
στολικά ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 02 300. 
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Η στήριξη των συλλεκτηρίων αγωγών θα γίνει ανά 1 µ. περίπου και οπωσδήποτε σε 
κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού, ένα προ της αλλαγής και ένα µετά, µε κατάλληλα 
στηρίγµατα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Υπάρχουν για κάθε επιφάνεια 
κατάλληλα στηρίγµατα. 

Η ακίδα θα συνδεθεί µε τον αγωγό µε σφιγκτήρες ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 
200. 

Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα συνδεθούν µε ειδικούς συνδέσµους και ακροδέκτες µε το 
σύστηµα γείωσης που θα κατασκευασθεί στη βάση κάθε ιστού και σε απόσταση 6 ως 8 µέ-
τρα από αυτόν. 

Το σύστηµα γείωσης θα αποτελείται από δύο οµόκεντρους κλειστούς δακτυλίους 
από ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη διαστάσεων 30Χ3,5χλ ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 64 ΟΙ 130 σε διαφορετικό βάθος ο ένας από τον άλλον . 

Η εσωτερική ταινία θα τοποθετηθεί 50εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, 
ενώ η εξωτερική 80εκ από την επιφάνεια του εδάφους. Η µεταξύ των δύο ταινιών απόσταση 
θα είναι 40εκ. Οι δακτύλιοι θα στηρίζονται ανά 2µ. περίπου µε ειδικούς ορθοστάτες. 

Η σύνδεση των άκρων κάθε ταινίας θα πραγµατοποιείται µε τον σφικτήρα διασταύ-
ρωσης. Με τον ίδιο σφικτήρα θα γεφυρώνονται και µεταξύ τους οι ταινίες. 

Η τιµή της αντίστασης γείωσης µειώνεται όσο µεγαλώνει το µήκος της ταινίας που 
βρίσκεται στο έδαφος. Η απαίτηση της αντίστασης γείωσης του συστήµατος είναι κάτω από 
10Ω µετρούµενη µε ειδικό όργανο µέτρησης (γειώµετρο) που πληροί τις διεθνείς προδια-
γραφές. 

Λόγω του µεγάλου ύψους των ιστών για τη σήµανση τους θα τοποθετηθούν στη 
κορυφή κάθε ιστού δίδυµοι φανοί χαµηλής έντασης εµποδίων που θα φέρουν 2 φωτιστικά 
σώµατα ερυθρού χρώµατος µε λαµπτήρα 100W/220V. Για την αυτόµατη αφή και σβέση των 
φανών θα χρησιµοποιηθεί φωτοηλεκτρικό κύτταρο οδικού ηλεκτροφωτισµού µε ρελέ αυτο-
µατισµού. Οι φανοί θα τροφοδοτούνται µε ρεύµα από το πίνακα φωτισµού, ώστε να µην 
βρίσκονται τα πίλλαρ υπό συνεχή τάση, µε ξεχωριστά καλώδια ΝΥΜ 3Χ1.5 

 
Σηµειώνεται ακόµα ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται, αδαπάνως, να υποβάλλει προς 

έγκριση στην υπηρεσία φωτοτεχνική µελέτη του έργου, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµο-
θεσίας και των απαιτούµενων προδιαγραφών, για τέτοιου είδους αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Στόχος της φωτοτεχνικής µελέτης, είναι η επαλήθευση των φωτοτεχνικών στοιχεί-
ων  των ανωτέρω αναφεροµένων. 

Αναφορικά µε τα υλικά της αποξήλωσης του παλαιού συστήµατος ηλ/µού, σηµειώ-
νεται ότι, εκτός - όπως αναφέρεται – από την καθαίρεσή τους µε ευθύνη κι υποχρέωση του 
αναδόχου, προβλέπεται ακόµα ανηγµένα στο τιµολόγιο της µελέτης, η φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά (και η θαλάσσια), µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, των υφιστάµενων ιστών 
φωτισµού (πλην των προβολέων φωτισµού, οι οποίοι θα παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιοί-
κησης του Σταδίου), σε κατάλληλα εργοστάσια επεξεργασίας – ανακύκλωσης µετάλλων 
(scrap).  

 
∆.  ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Η σειρά των εργασιών εν γένει θα καθοριστεί από τον ανάδοχο µε την προϋπόθεση 
ότι θα τηρηθούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της ΕΣΥ. 

Ωστόσο, προ της οιασδήποτε άλλης κατασκευής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των παλαιών και διαβρωµένων ιστών φωτισµού 
και η καθαίρεση των παλαιών τσιµεντένιων βάσεων έδρασης των φωτιστικών ιστών και η 
τοποθέτηση των νέων.  

Επίσης, προ της οποιασδήποτε κατασκευής στρώση υπόβασης, βάσης, επίστρωσης 
θραυστού υλικού ή λιθοσυντίµµατος και εδαφικού υποστρώµατος, θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία:  
α) η κατασκευή των βάσεων των ιστών ηλεκτροφωτισµού και η τοποθέτηση των νέων ι-
στών  
β) η κατασκευή του περιµετρικού καναλιού απορροής,  
γ) η κατασκευή του κρασπέδου διαχωρισµού ταπήτων,  
δ) η κατασκευή των εγκαρσίων καναλιών και  
ε) η κατασκευή του αποστραγγιστικού δικτύου (‘ψαροκόκαλο’) και όλων των υποδοµών 
απορροής των σκαµµάτων και των βαλβίδων.  
Ακόµα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση των σωληνώσεων του αρδευτικού δι-
κτύου (σωληνώσεις καλωδιώσεις κλπ) και να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόµενες 
και απαραίτητες εργασίες των υπογείων τµηµάτων του έργου. 
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Με βάση τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η ενδιάµεση πιστοποίηση για πληρωµή εργασιών 
που δεν παρουσιάζουν την προαναφερόµενη αλληλουχία. 

 
  Ο Μελετητής 

 
 

Γεώργιος Ξυδόπουλος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 


