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1 Εισαγωγή   

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναβάθμιση των χώρων άθλησης της Δημοτικής 

Ενότητας Γέρακα. Το πρώτο αθλητικό κέντρο είναι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της 

περιοχής, το δεύτερο αθλητικό κέντρο είναι το κολυμβητήριο του Δήμου και το τρίτο 

είναι η περιοχή με τα ανοιχτά γήπεδα της περιοχής. Η διεκπεραίωση των 

παρεμβάσεων που θα αναλυθούν στα παρακάτω κεφάλαια, θα γίνει σταδιακά, βάσει 

των προτεραιοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων.    

 

 

Εικόνα 1: 1o Αθλητικό Κέντρο Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Κλειστό γήπεδο μπάσκετ 

και ανοιχτά γήπεδα τένις και μπάσκετ) 
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Εικόνα 2: 2o Αθλητικό Κέντρο Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Κολυμβητήριο – πισίνα 

και ανοιχτά γήπεδα τένις και μπάσκετ) 

 

 

Εικόνα 3: 3o Αθλητικό Κέντρο Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Ανοιχτά γήπεδα 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ) 
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2 1ο  Αθλητικό Κέντρο Γέρακα (κλειστό μπάσκετ) 

 

2.1 Περιγραφή Περιοχής Μελέτης και Υφιστάμενης Διάταξης 
συγκροτήματος 

 

Το πρώτο αθλητικό κέντρο Γέρακα αποτελείται από ένα κεντρικό κλειστό κτίριο που 

στεγάζει το γήπεδο μπάσκετ και τους βοηθητικούς χώρους αυτού καθώς και από 

ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ.  

 

Εικόνα 4: Σχέδιο Γενικής Διάταξης 1ου Αθλητικού Κέντρου Δ.Ε. Γέρακα. 

 

Το αθλητικό αυτό συγκρότημα βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο της δημοτικής 

ενότητας Γέρακα που περιβάλλεται από την οδό Γέρακα, την οδό Ηρακλείας, την οδό 

Νισύρου και την οδό Αντικυθήρων.  

 

Η κύρια είσοδος του συγκροτήματος έχει χωροθετηθεί επί της οδού Ηρακλείας, όπου 

λειτουργούν τα εκδοτήρια και το κυλικείο και η δευτερεύουσα επί της οδού 

Κυκλάδων, όπου βρίσκεται ο φύλακας και οι χώροι υγιεινής. 
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Εικόνα 5: Είσοδοι συγκροτήματος 

 

Ο κλειστός όγκος βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου, όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 4 που προηγήθηκε και εκατέρωθεν αυτού διαμορφώνονται υπαίθριες κερκίδες, 

που εξυπηρετούν τα 8 υπαίθρια γήπεδα τένις, μπάσκετ και βόλεϊ.  

 

 

Εικόνα 6: Άποψη υπαίθριων κερκίδων επί της ανατολικής όψης του κτιρίου και 

υπαίθριων γηπέδων από την οδό Ηρακλείας. 

 

Κύρια είσοδος – 
εκδοτήρια/κυλικειο 

Δευτερεύουσα 
είσοδος – 
φύλακας / wc 
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Εικόνα 7: Άποψη υπαίθριων κερκίδων επί της ανατολικής όψης του κτιρίου και 

υπαίθριων γηπέδων από την οδό Κυκλάδων. 

 

 

Εικόνα 8: Άποψη υπαίθριων κερκίδων επί της δυτικής όψης του κτιρίου και 

υπαίθριων γηπέδων από την οδό Κυκλάδων. 
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Η θέση σήμανσης του γηπέδου εντοπίζεται στη γωνία της οδού Ηρακλείας με την οδό 

Γέρακα, που είναι κεντρική αρτηρία του Δήμου. Είναι μία κατακόρυφη μεταλλική 

κατασκευή 1.50 * 4.00μ, η οποία είναι ορατή από μεγάλη απόσταση. 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Διασταύρωση οδού Γέρακα και Ηρακλείας – σήμανση αθλητικού κέντρου 
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2.2  Επεμβάσεις και επισκευές 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να επισημανθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στη λειτουργία του συγκροτήματος και να αντιμετωπιστούν με 

άμεσο, αποτελεσματικό και παράλληλα οικονομικό τρόπο. 

Ένα από τα βασικά θέματα-προβλήματα είναι η μη προφυλαγμένη από τον ήλιο και 

τη βροχή κύρια είσοδος του Αθλητικού κέντρου, όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία 

που ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 10: Είσοδος αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Ηρακλείας – (εκδοτήρια 

εισιτηρίων και κυλικείο) 

 

Πάνω από την υπαίθρια είσοδο είναι κατασκευασμένο ένα χωροδικτύωμα, το οποίο 

σημαίνει την είσοδο και από το οποίο είναι αναρτημένα τα σώματα φωτισμού. Το 

χωροδικτύωμα αυτό καλύπτει τις προαναφερθείσες ανάγκες, αλλά δεδομένου ότι δεν 

έχει στοιχεία πλήρωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί της ουσίας ως στέγαστρο. 

Γι’ αυτό το σκοπό, κάτω από το χωροδικτύωμα και μπροστά από το κυλικείο είναι 

διαμορφωμένη μία μεταλλική πέργκολα ύψους 2,50μ και μήκους 9,00, ενώ μπροστά 

από τα εκδοτήρια και συγκεκριμένα πάνω από την πόρτα εισόδου υπάρχει ένα μικρό 

μεταλλικό στέγαστρο-τέντα. 

Η πέργκολα μπροστά από το κυλικείο, χρήζει συντήρησης και επανασχεδιασμού 

προκειμένου να παρέχει ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες και προστασία από 

τη βροχή κατά τους χειμερινούς. Έτσι καταρχήν προτείνουμε να συντηρηθεί και να 
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βαφτεί με τα κατάλληλα υλικά, που αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. Επιπλέον 

θεωρούμε σκόπιμη την τοποθέτηση συστήματος υφάσματος-τέντας, όπως αυτό 

αναλύεται επίσης στο κεφάλαιο της επιλογής υλικών. 

Συμμετρικά ως προς την είσοδο, προτείνουμε την κατασκευή μίας ίδιας με την 

υφιστάμενη μεταλλικής πέργκολας καλυμμένης με ανθεκτικό ύφασμα ανοιχτού 

χρώματος, για λόγους ομοιομορφίας και αισθητικής αρμονίας. 

Μελλοντικά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αντίστοιχες μεταλλικές κατασκευές και 

στη συμμετρική είσοδο επί της οδού Κυκλάδων προκειμένου να προστατευθεί ο 

χώρος φύλακα και οι χώροι υγιεινής. 

 

Ένα δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα είναι οι υγρασίες που παρουσιάζονται 

εσωτερικά του κλειστού γηπέδου στη συναρμογή των τοίχων με τις εξωτερικές 

υπαίθριες κερκίδες εκατέρωθεν του κτιρίου. 

 

Εικόνα 11: Κερκίδες επί της ανατολικής όψης του κτιρίου 
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Εικόνα 12: Κερκίδες επί της δυτικής όψης του κτιρίου 

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των υγρασιών, προτείνουμε κατά μήκος 

όλων των ομάδων των κερκίδων, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική παρειά 

του κλειστού κτιριακού όγκου, να γίνουν οι κατάλληλες επαλείψεις και επιστρώσεις, 

με υλικά που αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο που ακολουθεί, έτσι ώστε να 

δοθεί ελαφριά ρύση προς τον υπαίθριο χώρο και να μην παρουσιάζεται συγκέντρωση 

των όμβριων υδάτων ανάμεσα στο ρίχτι και το πάτημα των κερκίδων και κατ’ 

επέκταση στη συναρμογή με το εσωτερικό του κτιρίου. 
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Εικόνα 13: Προβληματικά σημεία συναρμογής όπου θα εφαρμοστούν τα νέα υλικά 

   

Εν συνεχεία θα γίνει συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων ανοιχτών γηπέδων 

στην ανατολική και στη δυτική πλευρά του οικοπέδου εκατέρωθεν του κλειστού 

γυμναστηρίου.  

Θα εφαρμοστούν δύο μέθοδοι ανάλογα με το υφιστάμενο δάπεδο. 

Όπου υπάρχει φθαρμένο ταρτάν, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. Θα 

προηγηθεί τρίψιμο γηπέδου με τριβείο για την απομάκρυνση της σαθρής στρώσης 

τάπητα. Κατόπιν θα γίνει αθαρισμός της επιφάνειας και ψεκασμός με primer 

πολυουρεθάνης.  Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή στρώσης πάχους 

0,8cm ή 1cm από ελαστικούς κόκκους EPDM χρώματος κόκκινου, κοκκομετρικής 

διαβάθμισης 1-4mm με ανάμιξη πολυουρεθάνη ως συνδετικό υλικό. Το μίγμα 

αναμιγνύεται σε ειδικό μαλακτήρα και διαστρώνεται επιτόπου (χυτό) με ειδικό 

μηχάνημα (θερμαντικό finisher) στο επιθυμητό πάχος.  

Όπου έχει εφαρμοστεί πλαστικοποίηση δαπέδου, θα γίνει αντικατάσταση 

υφιστάμενης φθαρμένης πλαστικοποίησης. Θα υλοποιηθεί αρχικά αποκατάσταση 

απορροής ομβρίων υδάτων. Μετά θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης φθαρμένης 

πλαστικοποίησης και καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά υπολείμματα.  
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Θα ακολουθήσει προεπάλειψη – στοκάρισμα της ασφαλτικής υποδομής σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος εμπλουτισμένου με χαλαζιακή 

άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο. Με τη συγκεκριμένη εργασία 

επιτυγχάνεται εξομάλυνση (έως βάθος 2-3mm) της επιφάνειας υποδομής και η 

συγκόλληση της τελικής στρώσης. Τέλος θα πραγματοποιηθεί επίστρωση της τελικής 

επιφάνειας του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με 

πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλ. άμμος), σε τρεις 3 τουλάχιστον 

διασταυρούμενες στρώσεις συνολικής κατανάλωσης έως 2,50 Kg/m2. Το συνολικό 

πάχος του τάπητα θα είναι 1,6-2,0mm.  

Η εργασία για την πλαστικοποίηση του γηπέδου θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. ανοικτών γηπέδων. 

  Εικόνα 14: Απόσπασμα τοπογραφικού με τα προς επισκευή γήπεδα. 
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 Εικόνα 15: Γήπεδα ανατολικά του κλειστού γηπέδου 
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 Εικόνα 16: Γήπεδα δυτικά του κλειστού γηπέδου 
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Μετά την επισκευή των γηπέδων ή παράλληλα με αυτή θα πραγματοποιηθούν 

εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα με τα υλικά που περιγράφονται στο παρακάτω 

κεφάλαιο καθώς και βάψιμο της μεταλλικής περίφραξης των δύο εισόδων, της κύριας 

και της δευτερεύουσας. 

 

Εικόνα 17α: Κεντρικό τμήμα βόρειας και νότιας περίφραξης 
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Εικόνα 17β: Ανατολικό τμήμα βόρειας και νότιας περίφραξης 
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Εικόνα 18: Νότια περίφραξη – υφιστάμενη κατάσταση 
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Εικόνα 19: Βόρεια περίφραξη – υφιστάμενη κατάσταση 

 

Οι εξωτερικοί χρωματισμοί υπολογίζονται κατά κύριο λόγο από τα σχέδια των όψεων 

και βοηθητικά από τα σχέδια των κατόψεων και των τομών. Τα σχέδια που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ποσοτήτων είναι τα εγκεκριμένα σχέδια της 

πολεοδομίας.  
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Εικόνα 20: Νότια όψη συγκροτήματος (Σχέδιο Α09) και νότια όψη κλειστού 

γυμναστηρίου(Τομή Γ-Γ / Σχέδιο Α05)  
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  Εικόνα 21: Βόρεια όψη συγκροτήματος (Σχέδιο Α08) και βόρεια όψη κλειστού   

γυμναστηρίου (Τομή Ζ-Ζ’ / Σχέδιο Α07)  

 

Οι επιφάνειες των κερκίδων και οι χρωματισμοί αυτών έχουν αναφερθεί σε παραπάνω 

παράγραφο του ίδιου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην επισκευή των κερκίδων 

τόσο της ανατολικής πλευράς όσο και της δυτικής του συγκροτήματος. Σ’ αυτή την 

παράγραφο ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τα βαψίματα των ενδιάμεσων τοίχων των 

κερκίδων, του τοίχου πίσω από τις κερκίδες αλλά ούτε και τον επιμέρους όψεων και 

στοιχείων που απαρτίζουν το συγκρότημα.  
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  Εικόνα 22: Ανατολική όψη συγκροτήματος (Σχέδιο Α09)  

  Εικόνα 23: Ανατολική όψη συγκροτήματος (Σχέδιο Α09) 

   Εικόνα 24: Κάτοψη δωμάτων για βοηθητικούς υπολογισμούς (Σχέδιο Α03) 
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Στις παρακάτω αποσπάσματα των εγκεκριμένων σχεδίων της πολεοδομίας 

απεικονίζονται οι επιφάνειες των επιμέρους κτιρίων των δύο εισόδων που δεν ήταν 

ορατές στα σχέδια κύριων όψεων του συγκροτήματος.  Σ’ αυτές τις τομές είναι 

ορατοί και κάποιοι εκ των εσωτερικών χώρων στους οποίους θα γίνει αναφορά σε 

επόμενη παράγραφο.  

 

 

 

Εικόνα 25: Τομές κτιρίων κύριας – νότιας εισόδου (Τομή Α-Α’ & Β-Β’ / Σχέδια Α04 & 

Α05 αντίστοιχα) 
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Εικόνα 26: Τομές κτιρίων δευτερεύουσας – βόρειας εισόδου (Τομή Η-Η’ & Θ-Θ’ / 

Σχέδια Α05 & Α04 αντίστοιχα) 
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Εικόνα 27: Εγκάρσια τομή κερκίδων και κλειστού γυμναστηρίου (Τομή Δ-Δ’ / Σχέδιο 

Α06) 

 

Για τους εσωτερικούς χρωματισμούς και τους υπολογισμούς των επιφανειών τους 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατόψεις και οι τομές του κλειστού γυμναστηρίου καθώς και τα 

αποσπάσματα των σχεδίων που απεικονίζονται στις εικόνες 25, 26 και 27. Ουσιαστικά 

έχουμε δύο επίπεδα, αυτό της εισόδου και αυτό του αγωνιστικού χώρου. Στα παρακάτω 

διαγράμματα απεικονίζονται τμηματικά οι πτέρυγες και στα δύο αυτά επίπεδα του 

αθλητικού συγκροτήματος.  
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  Εικόνα 28: Νότια κτίρια κάτοψης επιπέδου εισόδου (Σχέδιο Α02) 
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  Εικόνα 29: Βόρεια κτίρια κάτοψης επιπέδου εισόδου (Σχέδιο Α02) 
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   Εικόνα 30: Δυτική πτέρυγα κάτοψης επιπέδου εισόδου (Σχέδιο Α02) 

   Εικόνα 31: Ανατολική πτέρυγα κάτοψης επιπέδου εισόδου (Σχέδιο Α02) 

 

Εικόνα 32: Εγκάρσια τομή κλειστού γυμναστηρίου και εσωτερική όψη τοίχων 

(Σχέδιο Α06) – (Βλέπε και τομή Δ-Δ’ / εικόνα 27) 
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  Εικόνα 33: Ανατολική πτέρυγα κλειστού γυμναστηρίου κάτοψης επιπέδου εισόδου 

 

  Εικόνα 34: Δυτική πτέρυγα κλειστού γυμναστηρίου κάτοψης επιπέδου εισόδου  

(Σχέδιο Α02) 

 

 

Εικόνα 35: Κατά μήκος τομή κλειστού γυμναστηρίου και εσωτερική όψη τοίχων 

(Σχέδιο Α09)  
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Εικόνα 36: Νότια πτέρυγα κλειστού γυμναστηρίου κάτοψης επιπέδου αγωνιστικού 

χώρου (Σχέδιο Α01) 
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Εικόνα 37: Βόρεια πτέρυγα κλειστού γυμναστηρίου κάτοψης επιπέδου αγωνιστικού 

χώρου (Σχέδιο Α01) 
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Οι αποχρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν τόσο για τους τοίχους εσωτερικά και εξωτερικά 

όσο και για τις μεταλλικές επιφάνειες είναι όμοιες ή παραπλήσιες με τις υφιστάμενες 

προκειμένου να μην αλλοιωθεί η υπάρχουσα μορφολογία και αισθητική του 

συγκροτήματος. 

 

Στη συνέχεια προτείνεται αντικατάσταση της υφιστάμενης προσωρινής αντλίας ομβρίων 

στην ίδια ακριβώς θέση με την υφιστάμενη. 

 

Ένα τελευταίο θέμα είναι η έλλειψη σήμανσης του γηπέδου. Ενώ όπως προαναφέρθηκε 

στο παραπάνω κεφάλαιο υπάρχει η κατάλληλη υποδομή - πυλώνας για την τοποθέτηση 

πινακίδας, δεν υπάρχει επιγραφή με τα στοιχεία του συγκροτήματος. Προτείνουμε να 

τοποθετηθεί στο υφιστάμενο μεταλλικό πλαίσιο μία περίοπτη και φωτεινή κατασκευή 

διπλής όψης, προκειμένου να είναι ευδιάκριτη και από τα δύο ρεύματα της οδού Γέρακα. 

Παρακάτω αναλύονται τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Εικόνα 38: Θέση υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού επιγραφής επί του 

τοπογραφικού 

Οδός Γέρακα  

Οδός Ηρακλείας  

Θέση υφιστάμενου 
μεταλλικου σκελετου 
επιγραφής 
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2.3  Επιλογές υλικών – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η βασική επιδίωξη είναι η αποκατάσταση των φθορών, η συντήρηση και βελτίωση  

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς επίσης και η προσθήκη υλικών  συμβατών 

με την υπάρχουσα κατάσταση. Η μορφολογία και η λειτουργία των χώρων δεν 

αλλάζει αλλά με τη χρήση των κατάλληλων υλικών αναδεικνύεται και ανανεώνεται. 

 

 Μεταλλικός σκελετός στεγάστρων  

Η προσθήκη νέου στεγάστρου μπροστά από την γραμματεία θα είναι μεταλλική 

κατασκευή παρόμοιου σκελετού, υλικού και διαστάσεων με την  υφιστάμενη στην 

αντικριστή θέση. Με μήκος 9,00μ, πλάτος 2,50μ και ύψος 2,50μ θα τοποθετηθεί στην 

υπάρχουσα υποδομή, με απλές διατομές (κοιλοδοκοί) 10Χ10εκ. (κολώνες, 

περιμετρικές δοκοί) και 5Χ10εκ. (εσωτερικές δοκοί), (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας 

S235J, στο ίδιο ύψος από το δάπεδο εργασίας, και με ίδιο τρόπο σύνδεσης, στήριξης, 

πάκτωσης με τον υφιστάμενο σκελετό, με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση.   

 

Εικόνα 39: υφιστάμενος μεταλλικός σκελετός 
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Η εργασία συναρμολόγησης, ανύψωσης, και στερέωσης θα περιλαμβάνει: 

- υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής 

κ.λπ. 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 

EPDM κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 

 

 

Εικόνα 40: Θέση νέου στεγάστρου 
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Εικόνα 41: Παλιό και νέο στέγαστρο 

 

 

 

Εικόνα 42: Όψη στεγάστρου
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 Υλικά προετοιμασίας σιδηρών επιφανειών (αστάρια) για 

σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

Η προετοιμασία των σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς είναι 

επιβεβλημένη για καλύτερη αντισκωριακή προστασία. Θα προηγηθεί τρίψιμο με 

σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε 

μία στρώση. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ.) ή 

έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητών ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ.). 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ.), 

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ0. 

 

 χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με ελαιοχρωματισμούς, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. Θα έχει προηγηθεί απόξεση και καθαρισμός με 

ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 

συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.  

Θα πρέπει να έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 

εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, 

επενδύσεων κλπ) ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) και τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή 
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προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), να χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 

αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή του προϊόντος 

θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται 

το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

 

 Εξωτερικό σταθερό οριζόντιο σύστημα σκιασμού με μη διάτρητο 

ύφασμα 

Οι μεταλλικοί φορείς στις εισόδους μπορούν θα επενδυθούν με πετάσματα  

ηλιοπροστασίας (πανιά) με μη διάτρητο ύφασμα, σε λευκή απόχρωση, σταθερά,   

χωρίς  χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για επαρκή σκιασμό. Η μορφή πέργκολας 

των στεγάστρων θα συνδυαστεί με μια ελικοειδή περιτύλιξη των πανιών γύρω από τις 

μεταλλικές δοκίδες. 

 

      

Εικόνα 43: Σταθερό  σύστημα  σκιασμού 

 

Τα πανιά θα πρέπει να έχουν παραχθεί με ειδικές επεξεργασίες υψηλής τεχνολογίας 

στην ύφανση, βαφή και αδιαβροχοποίηση. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να: 

 
• Προστατεύουν απόλυτα από την υπεριώδη ακτινοβολία U.V. του ήλιου 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       37 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

• Έχουν ≪high technology weaving structure≫, δηλαδή αν ανοίξουμε μια τρύπα στο 

τεντόπανο με ένα αιχμηρό εργαλείο, το σκίσιμο δεν θα προχωρήσει στο υπόλοιπο 

ύφασμα 

• Έχουν άριστη εμφάνιση, να μην ξεχειλώνουν και τα χρώματά τους να είναι 

οικολογικά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο  

• Έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια πραγματική γραπτή εγγύηση 

• Έχουν τέλεια εφαρμογή στα σημεία στήριξης 

• Είναι ειδικής επεξεργασίας για απόκτηση βραδυφλεγίας 

• Είναι 100% αδιάβροχο  

• Έχουν βάρος 480 gr/m2 

• Παρέχουν μέγιστη ασηψία 

• Είναι με ειδική επεξεργασία επίστρωσης για πλήρη συσκότιση προσφέροντας 

μοναδικές συνθήκες δροσιάς και παράλληλα να αναπνέουν 

• Είναι κατάλληλα για ψηφιακή εκτύπωση με βέλτιστα αποτελέσματα στην απόδοση 

των χρωμάτων 

Η επιφάνεια που θα καλυφθεί είναι 9,00*2,50=22,50m². Πιο συγκεκριμένα θα 

χρησιμοποιηθούν τρείς λωρίδες εμβαδού 22,50:3=7,5m² και μήκους  10,00m  και 

πλάτους  0,80m έκαστη. Η λωρίδες, όπως δείχνει και η παραπάνω εικόνα θα 

περάσουν εναλλάξ (πάνω και κάτω) από 5 ενδιάμεσες οριζόντιες κοιλοδοκούς και θα 

στερεωθεί στις εξωτερικές –ακραίες δοκούς  μήκους 2,50m.

 

 Εξωτερικό κινητό οριζόντιο σύστημα σκιασμού με μη διάτρητο 

ύφασμα 

Μελλοντικά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, εναλλακτική πρόταση επένδυσης των 

μεταλλικών φορέων στις εισόδους είναι και η εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου 

πετάσματος ηλιοπροστασίας (τέντα) με μη διάτρητο ύφασμα, λευκού χρώματος, που 

θα εξασφαλίζει σκιασμό και στεγανότητα με τοποθέτηση συστήματος περιελίξεως και 

κινήσεως, το οποίο θα ενσωματώνεται στον οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς 

αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους  (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή. Το 

συγκεκριμένο σύστημα δεν περιλαμβάνεται στην τρέχουσα μελέτη. 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       38 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Εικόνα 44: Κινητό  σύστημα  σκιασμού

 

 ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

Για την στεγανοποίηση των εξωτερικών κερκίδων σκυροδέματος που αποτελούν την 

οροφή του γηπέδου, και την αντιμετώπιση της εμφάνισης υγρασίας στο εσωτερικό  

Θα πρέπει να προβλεφθεί η επάλειψη των επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό 

ελαστομερές  γαλάκτωμα, στεγανωτικό που θα σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία 

στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής 

μεμβράνη. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με την σήμανση CE ως προϊόν 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Η 

εργασία θα πραγματοποιηθεί με ψήκτρα ή ρολλό. Θα έχει προηγηθεί καθαρισμός της 

επιφανείας και κατόπιν επάλειψη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Η 

επιφάνεια που θα επαλειφθεί περιλαμβάνει το σύνολο των κερκίδων E=1122,24m² 

 

 τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 

Η εξωτερική επιφάνεια στο σύνολο των εξωτερικών κερκίδων θα επιστρωθεί με 

τσιμεντοκονία πάχους 3cm  των δύο στρώσεων τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 

τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Η επίστρωση θα γίνει με ελαφριά κλίση προς 

τα κάτω για την απορροή των ομβρίων. Η εφαρμογή θα γίνει σε συνολική επιφάνεια 

Ε=1122,24m² 
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Εικόνα 45: Εξωτερικές κερκίδες

 

Εικόνα 46: Τομή εξωτερικών κερκίδων 

 

 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες 

βάσεως διαλύτου 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το 

λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες.  

Η προετοιμασία των επιφανειών θα γίνει με πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση. 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την 
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προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή 

έτοιμων χρωματισμένων 

 

 ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 Η τελική επεξεργασία θα γίνει με υδροχρωματισμούς με τσιμεντόχρωμα επιφανειών 

σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να 

επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά.  

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 

προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 

όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για 

την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) 

ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά 

την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ). Επίσης τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή 

προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 

αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή του προϊόντος 

θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Οι βαφές θα γίνουν με βάση τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet). Το προσωπικό που χειρίζεται το 

εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Πλαστικές, ακρυλικές βαφές για χρωματισμούς σπατουλαριστούς 

εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως 

Οι χρωματισμοί θα είναι σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 

Θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση 

χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή σταρένιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δύο στρώσεις με πρόβλεψη για τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα 

και την εργασία. 
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Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ.) ή 

ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ.) 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ.), 

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

 

 Πλαστικές βαφές για χρωματισμούς σπατουλαριστούς επί 

εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, ακρυλικής βάσεως 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δυο διαστρώσεις. 

Η προετοιμασία της επιφανείας θα γίνει με σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος 

υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 

στρώσεις με πρόβλεψη για τα υλικά και τα μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και 

την εργασία. 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ., καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ.) ή 

ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ.) 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό 
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από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Φωτεινή επιγραφή διπλής όψης 

Η νέα πλευρική φωτεινή επιγραφή θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο και πλεξιγκλάς, ή 

εύκαμπτο υπόστρωμα 3Μ. 

Η κατασκευή της επιγραφής θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενο μεταλλικό πλαίσιο, 

προφίλ αλουμινίου περιμετρικά και σε όψη βινύλιο (εύκαμπτο υπόστρωμα) ή 

πλεξιγκλάς με ανάρτηση της επιγραφής στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της 

επιφάνειάς της. Τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της 

πινακίδας, θα είναι όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. Η μεταφορά της 

επιγραφής και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,  θα πρέπει να 

γίνει με κατάλληλη συσκευασία για την αποφυγή χαράξεων και φθορών. 

Μέχρι την τοποθέτηση και στερέωση της επιγραφής επί του φορέα στήριξης θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί η προσωρινή κάλυψή της με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και 

να αφαιρεθεί όταν αυτό θα απαιτηθεί.  

Ο φωτισμός της πινακίδας στην επιγραφή θα επιτευχθεί από led module που είναι 

οικονομικά στην κατανάλωση και οικολογικά για το περιβάλλον χωρίς να 

χρησιμοποιούν αέριο ως πηγή φωτισμού. 
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Εικόνα 47: Φορέας στήριξης φωτεινής επιγραφής 

 

 Ακρυλικό δάπεδο για εξωτερικά γήπεδα 

Αφού πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός  της υφιστάμενης επιφάνειας των 

εξωτερικών γηπέδων με  ξύσιμο και ισοπέδωση της, αρχίζει η εφαρμογή της τελικής 

επένδυσης – επικάλυψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και χαλαζιακή άμμο πάχους 

περίπου 1,00 – 2,00 mm και με την εφαρμογή μιας δεύτερης στρώσης εάν απαιτείται 

για την συμπλήρωση του πορώδους του ασφαλτικού τάπητα.  

Είναι σημαντικό να ελεγχθεί αν στην επιφάνεια έμειναν σημάδια από την σπάτουλα ή 

και άλλες ατέλειες οφειλόμενες σε κακή εφαρμογή τις ισοπέδωσης. 

Σε τέτοια περίπτωση, ξύνονται με την βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, και μετά από 

έναν φροντισμένο καθαρισμό του υποβάθρου του δαπέδου. 

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η εξωτερική θερμοκρασία (αέρας) θα πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ 5ο και + 35ο c. Η εφαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιείται υπό 

βροχή ή ομίχλη.  

Κατόπιν θα τοποθετηθεί το ακρυλικό δάπεδο πάχους 1,50 – 2,50mm στο τερέν των 

γηπέδων με ένα πέρασμα 2 έως 3 επιστρώσεων, με διαδοχική εφαρμογή ειδικής 

πάστας στο χρώμα ή τα χρώματα που απαιτούνται και συνολική κάλυψη περίπου 
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0,500g / τ.μ. ανά χέρι περάσματος από ακρυλικό σύνθετο ελαστομερές. Μετά από 

την ωρίμανση των στρωμάτων του αθλητικού τάπητα το γήπεδο θα παρέχει μεγάλη 

ταχύτητα παιξίματος, το δάπεδο θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με  καμία απαίτηση 

συντήρησης και με ιδιαίτερη αντίσταση στην ακτίνες UV και τις  κακές καιρικές 

συνθήκες. Το σύστημα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένο σύμφωνα 

με διεθνείς κανονισμούς. 

Το σύστημα συνίσταται από το στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών 

ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά m2 (κατά κανόνα 2 η 3 

χέρια). 

Πριν από την εφαρμογή ενός χεριού από το προϊόν πρέπει να περιμένουμε να έχει 

τελείως στεγνώσει το προηγούμενο με σκοπό την εξαφάνιση των μικροατελειών του 

υποβάθρου ενώ κάθε χέρι πρέπει να περνιέται σταυρωτά με το προηγούμενο. Το 

σύστημα συνίσταται στο στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών ώστε να 

έχομε μια ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά μ2 ( κατά κανόνα 2 η 3 χέρια ). Πριν 

από κάθε χέρι θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς όλη η επιφάνεια. Το υλικό προτού 

χρησιμοποιηθεί θα διαλύεται σε καθαρό νερό σε ποσοστό 20%, σε περίπτωση 

ιδιαίτερα θερμών ημερών. Με ανέμους αυτή η διάλυση μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς. 

Το προϊόν θα απλώνεται χρησιμοποιώντας μεγάλες γομμαρισμένες σπάτουλες. 

Τέλος πραγματοποιείται η χάραξη τις γραμμογράφησης του αγωνιστικού χώρου με  

χρώμα διαγράμμισης μια ιδιαίτερα δυνατή ακρυλική ρητίνη για να αποφεύγονται 

πιθανά ξεχειλίσματα. 

 

 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  

Θα τοποθετηθεί νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στην θέση του προσωρινού. 

Θα είναι δίδυμο πλήρες, με Q=6 m3/h, H=7mΥΣ,  με τον πίνακα αυτοματισμού και 

όλα τα τυπικά και μικροϋλικά σε πλήρη λειτουργία. 
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3 Δεύτερο Αθλητικό Κέντρο (κολυμβητήριο) 

 

3.1 Περιγραφή Περιοχής Μελέτης και Υφιστάμενης Διάταξης 
συγκροτήματος 

 

Το δεύτερο αθλητικό κέντρο Γέρακα αποτελείται από μία κολυμβητική δεξαμενή και 

από τέσσερα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και τένις.  

 

Εικόνα 48 Άποψη Γενικής Διάταξης 1ου Αθλητικού Κέντρου Δ.Ε. Γέρακα. 

 

Το αθλητικό αυτό συγκρότημα βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο της δημοτικής 

ενότητας Γέρακα που περιβάλλεται από τις οδούς Λεωνίδα, Κόνωνος, Αριστογείτονος 

και Μιλτιάδου. Η κύρια είσοδος του συγκροτήματος έχει χωροθετηθεί επί της οδού 

Λεωνίδα. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι ανατολικά των υπαίθριων γηπέδων κατά 

μήκος της κύριας οδού Λεωνίδα. 
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Εικόνα 49: Σχέδιο Γενικής Διάταξης 2ου Αθλητικού Κέντρου Δ.Ε. Γέρακα. 

 

 

Εικόνα 50: Κάτοψη κολυμβητικής δεξαμενής. 
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3.2  Επεμβάσεις και επισκευές 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να επισημανθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στη λειτουργία του συγκροτήματος και να αντιμετωπιστούν με 

άμεσο, αποτελεσματικό και παράλληλα οικονομικό τρόπο. 

 

Στο συγκεκριμένο αθλητικό συγκρότημα παρουσιάζονται μόνο τοπικές φθορές, οι 

οποίες εντοπίζονται στις σχάρες απορροής υδάτων, που είναι κατασκευασμένες 

περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής σε δύο ζώνες. Επιπλέον σε κάποιες περιοχές 

τα πλακάκια εκατέρωθεν των ζωνών με τις σχάρες απορροής υδάτων χρήζουν 

αντικατάστασης. 

 

Επιπρόσθετα θα κατασκευαστούν νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

υποστηρικτικές στην ομαλή λειτουργία της πισίνας. (βάση υποσταθμού και αντλιών 

θερμότητας, στέγαστρο ηλιακών συλλεκτών). 

 

 Εικόνα 51: Κάτοψη ζωνών απορροής όμβριων υδάτων περιμετρικά της 

κολυμβητικής δεξαμενής, όπου εντοπίζονται οι τοπικές φθορές στις σχάρες και τα 

πλακάκια. 
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Εικόνα 52: Τομές ζωνών απορροής όμβριων υδάτων περιμετρικά της κολυμβητικής 

δεξαμενής, όπου εντοπίζονται οι τοπικές φθορές στις σχάρες και τα πλακάκια. 

 

Εικόνα 53α: Διαστάσεις περιοχών που χρήζουν επισκευής κατά μήκος της 

κολυμβητικής δεξαμενής 
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Εικόνα 53β: Διαστάσεις περιοχών που χρήζουν επισκευής εγκάρσια της 

κολυμβητικής δεξαμενής 

 

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί επισκευή της περίφραξης, εσωτερικά και εξωτερικά 

βαψίματα καθώς και συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων γηπέδων με την 

ίδια αντιμετώπιση που αναφέρθηκε και για τα γήπεδα του 1ου Αθλητικού κέντρου. 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποσπάσματα των εγκεκριμένων σχεδίων της 

πολεοδομίας που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνουν οι υπολογισμοί των 

επιφανειών για τις προαναφερθείσες εργασίες.  

 

Εικόνα 54: Ενδεικτική εικόνα της υφιστάμενης περίφραξης του κολυμβητηρίου 
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Εικόνα 55: Κάτοψη περιμετρικών περιφράξεων και κερκίδων (Σχέδιο Α02) 
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 Εικόνα 56: Γήπεδα δυτικά της κολυμβητικής δεξαμενής (Σχέδιο Τ01) 
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Εικόνα 57: Κάτοψη υπόγειων χώρων (Σχέδιο Π01) 

       Εικόνα 58: Τομή Α-Α (Σχέδιο Α03) 

       Εικόνα 59: Τομή Β-Β (Σχέδιο Α04) 
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  Εικόνα 60: Τομή Γ-Γ (Σχέδιο Α04) 

  Εικόνα 61: Τομή Δ-Δ (Σχέδιο Α04) 
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Οι εργασίες που αναλύθηκαν παραπάνω αφορούν ως επί το πλείστον εργασίες 

συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Πέραν αυτών θα κατασκευαστεί εκ νέου 

στη νότια πλευρά της κολυμβητικής δεξαμενής στέγαστρο για τη στήριξη ηλιακών 

συλλεκτών και εκτός του γηπέδου θα γίνει κατασκευή στο πρανές αριστερά της 

βοηθητικής νότιας εισόδου στους υπόγειους χώρους κατασκευή για την τοποθέτηση 

του υποσταθμού της ΔΕΗ και των αντλιών θερμότητας. Τόσο οι ηλιακοί συλλέκτες 

όσο και οι αντλίες θερμότητας περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τ2(τεχνική 

έκθεση και τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ). 

  

 

Εικόνα 62: Περιοχή τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και 

υποσταθμού 

 

Περιοχή τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών 

Περιοχή τοποθέτησης υποσταθμού 

και αντλιών θερμότητας 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       55 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Εικόνα 62α: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – απόσπασμα τοπογραφικού 

διαγράμματος 

Στο πρανές νότια της πισίνας, που ουσιαστικά είμαι το φυτεμένο δώμα των μηχανολογικών 

υπόγειων υφιστάμενων χώρων, θα τοτοθετηθεί το στέγαστρο των ηλιακών συλλεκτών. Αρχικά 

θα γίνει εκσκαφή 14,70*2,90 και θα αποκαλυφθεί η υφιστάμενη πλάκα του υπογείου. Πάνω 

στην πλάκα θα εδραστούν τα τέσσερα θεμέλια της κατασκευής του στεγάστρου, όπως 

απεικονίζεται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο λεπτομερειών και στο αντίστοιχο σχέδιο στατικών. 

Ουσιαστικά η υποκείμενη πλάκα θα λειτουργήσει ως σκυρόδεμα καθαριότητας. Όπως φαίνεται 

και στις εικόνες που ακολουθούν τα θεμέλια διαστάσεων 0,60*2,90m θα κατασκευαστούν με 

τρόπο ώστε ο άξονας των βασικών φορέων στήριξης του στεγάστρου να ταυτίζεται με τον 

άξονα της υποκείμενης δοκού. 
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Εικόνα 62β: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – κάτοψη βάσης στήριξης 

 

Εικόνα 62γ: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – κάτοψη βάσης στήριξης και 

οπλισμός υποκείμενης υφιστάμενης οροφής Η/Μ χώρων. 

 

Αφού κατασκευαστούν τα θεμέλια, θα εδραστούν- αγκυρωθούν σ αυτά με βάσει τα σχέδια 

λεπτομερειών και στατικών οι τέσσερις βασικοί φορείς στήριξης της κατασκευής. Πρόκειται για 

8 IPE 200. Πιο συγκεκριμένα οι φορείς είναι 4 με μήκος 1,80m και 4 με μήκος 5,00m 

συγκολλημένοι μεταξύ τους υπό γωνία 115° και τοποθετημένοι επί του εδάφους υπό γωνία 70° 

έτσι ώστε η γωνία της επιφάνειας έδρασης των συλλεκτών με τον οριζόντιο άξονα να είναι 45°. 

 

1 2 3 4 

Άξονας 4 βασικών φορέων στήριξης στεγάστρου 

Υποκείμενο δοκάρι υφιστάμενης πλάκας υπογείου 
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Εικόνα 62δ: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – άνοψη στεγάστρου 

 

Οι τέσσερις προαναφερθέντες φορείς τοποθετούνται ανά δύο με απόσταση 4,00m μεταξύ 

τους και σε απόσταση 2,25m από τον εγκάρσιο άξονα της κατασκευής. Στις αποστάσεις 

των 4,00m, ανάμεσα στο IPE 200 τοποθετούνται χιαστί, όπως απεικονίζεται παραπάνω 

στην άνοψη του στεγάστρου αλλά και παρακάτω στην κύρια όψη, αντιανέμια Φ4 για 

διαφραγματοποίηση και ενίσχυση της κατασκευής. 

 

Εικόνα 62ε: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – κάτοψη τελικής επιφάνειας 

στεγάστρου 
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Κατά μήκος της κατασκευής επί των βασικών φορέων τοποθετούνται δευτερεύτοντες δοκοί 

και συγκεκριμένα 8 IPE120 σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους (αξονικά απέχουν 0,70m ο ένας από 

τον άλλο). Τέλος τοποθετείται το τελικό σανίδωμα πάχους 2εκ. και έτσι δημιουργείται μία 

τελική επιφάνεια επί της οποίας στερεώνονται οι ηλιακοί συλλέκτες. 

 

Εικόνα 62στ: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – κύρια όψη στεγάστρου από 

την περιοχή της πισίνας 

 

Μεταξύ των θεμελίων σκυροδέματος τοποθετείται κηπευτικό χώμα και αποκαθίσταται η 

τελική επιφάνεια του διαμορφωμένου εδάφους στην αρχική της μορφή. Επιπλέον και για 

αισθητικούς λόγους αλλά και για ενίσχυση των βασικών φορέων τοποθετούνται 4 κοιλοδοκοί 

τετραγωνικής διατομής 80*80*3mm υπό κλίση 75°. 
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Εικόνα 62ζ: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – τομή στεγάστρου επί του 

υφιστάμενου πρανούς στη νότια πλευρά της πισίνας και επί της υφιστάμενης οροφής των 

υπόγειων μηχανολογικών χώρων 

 

Στην παρακάτω εικόνα και στο αντίστοιχο σχέδιο της στατικής μελέτης, απεικονίζονται 

λεπτομερώς οι φορείς και τα δευτερεύοντα κατασκευαστικά στοιχεία του μεταλλικού 

στεγάστρου με πλήρη διαστασιολόγηση και ανάλυση του τρόπου στήριξης, πάκτωσης και 

σύνδεσης. 

Παρειές υφιστάμενης πλάκας υπογείου 

yypoυφιστάμενης πλάκας 

υπογείου 

Μεταλλικοί ορθοστάτες 

Παρειές υποκείμενης δοκού 

Άξονας κατασκευής και υφιστάμενης δοκού 
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Εικόνα 62η: Ηλιακοί συλλέκτες σε μεταλλικό στέγαστρο – κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

στεγάστρου 
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Εικόνα 63: Περιοχή τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και 

υποσταθμού 

Στη νότιο όριο του οικοπέδου, εκτός του περιφραγμένου χώρου της κολυμβητικής 

δεξαμενής και αριστερά-δυτικά της υφιστάμενης δευτερεύουσας εισόδου των 

υπόγειων μηχανολογικών εγκαταστέσεων, υπάρχει ένα υφιστάμενο φυτεμένο πρανές 

επί του οποίου τοποθετείται η βάση έδρασης του υποσταθμού της ΔΕΗ και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

Εικόνα 63α: Υποσταθμός και αντλίες θερμότητας  - απόσπασμα τοπογραφικού 

διαγράμματος 

 

Περιοχή τοποθέτησης υποσταθμού 

και αντλιών θερμότητας 
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Το υφιστάμενο πρανές έχει μεγάλη κλίση και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η 

κατασκευή αναλληματικού τοίχου αντιστήριξης. Καταρχήν γίνεται εκσκαφή σε βάθος 

3,25m από το υφιστάμενο κράσπεδο και με κλίση εδάφους 1 προς 3 όπως 

απεικονίζεται στο σχέδιο στατικών και στο σχέδιο οικοδομικών λεπτομερειών. 

 

Εικόνα 63β: Υποσταθμός και αντλίες θερμότητας  - κάτοψη κατασκευών υποστήριξης 

Η/Μ εξοπλισμού 

 

Εν συνεχεία κατασκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης όπως απεικόνιζεται λεπτομερώς στο 

σχέδιο Σ3 και κατόπιν υλοποιείται η πλάκα επί της οποίας θα τοποθετηθούν το 

προκατασκευασμένο κτίσμα του υποσταθμού, τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 

οποίου αναλύονται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και οι αντλίες θερμότητας στην 

ανατολική περιοχή. 

 

Εικόνα 63γ: Υποσταθμός και αντλίες θερμότητας – κύρια όψη κατασκευών 

υποστήριξης Η/Μ εξοπλισμού 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       63 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Εικόνα 63δ: Υποσταθμός και αντλίες θερμότητας – πλευρικές όψεις κατασκευών 

υποστήριξης Η/Μ εξοπλισμού 

 

Οι αντλίες θερμότητας για λόγους ασφαλείας είναι  περιφραγμένες  με πλέγμα βροχίδας 

5*5εκ. , το οποίο στηρίζεται σε μεταλλικές γωνίες 5*5εκ. περιμετρικά και σε μεταλλικά  

ταυ 5*5εκ. στις ενδιάμεσες συνδέσεις ,  όπως απεικονίζεται στο αντίστοιχο 

κατασκευαστικό σχέδιο.  Στην  κύρια όψη θα κατασκευαστεί πόρτα επίσκεψης της 

εγκατάστασης, ενώ στην οροφή θα κατακευαστεί δίφυλλη συρόμενη πόρτα με πλέγμα 

όπως και η υπόλοιπη περίφραξη προκειμένου να μπορούν να αφαιρεθούν οι ανλτίες σε 

περίπτωση βλάβης και κατόπιν να μπορούν να επανατοποθετηθούν με ασφάλεια. 

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι σε όλα τα ανοιγόμενα τμήματα 

της εν λόγο κατασκευής τοποθετούνται μηχανισμοί – κλειδαριές ασφαλείας λόγω του 

υψηλού κόστους αλλά και της επικινδυνότητας των μηχανημάτων. 
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Στο παρακάτω κεφάλαιο αναλύονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι 

φάσεις των εργασιών. 

Οι αποχρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν τόσο για τους τοίχους εσωτερικά και 

εξωτερικά όσο και για τις μεταλλικές επιφάνειες είναι όμοιες ή παραπλήσιες με τις 

υφιστάμενες προκειμένου να μην αλλοιωθεί η υπάρχουσα μορφολογία και αισθητική 

του συγκροτήματος. 

 

 

3.3  Επιλογές υλικών – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Η βασική επιδίωξη είναι η αποκατάσταση των φθορών, η συντήρηση και βελτίωση  

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς επίσης και η προσθήκη υλικών  συμβατών 

με την υπάρχουσα κατάσταση. Η μορφολογία και η λειτουργία των χώρων δεν 

αλλάζει αλλά με τη χρήση των κατάλληλων υλικών αναδεικνύεται και ανανεώνεται. 

 

• Κεραμικά πλακίδια 20x10 cm, κολλητά 

Η αντικατάσταση των φθαρμένων κεραμικών πλακιδίων θα γίνει με νέα, 

εφυαλωμένα, ιδίου χρώματος και διαστάσεων με τα υφιστάμενα (20X10cm)  

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ‘Επενδύσεις με κεραμικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’, οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή 

αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg 

τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 

χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται η τοποθέτηση των πλακιδίων με τσιμεντοκονία ή  

κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η αρμολόγηση, ο τελικός 

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 

υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. Η επιφάνεια 

των πλακιδίων προς αντικατάσταση είναι Ε = 26m² 
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Εικόνα 64: Κεραμικά πλακίδια περιμετρικά της πισίνας και υφιστάμενες σχάρες 

 

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, πλαστικές 

Οι νέες σχάρες θα είναι κατασκευασμένες από PP , σε αντιστοιχία με τις υφιστάμενες, 

με ειδική επεξεργασία ενάντια στις ακτίνες UV , αρσενικές - θηλυκές που θα 

ενώνονται μεταξύ τους με κρίκους ( 5 τεμάχια = 0,975 m), σε διαστάσεις: Ύψος 

22mm  Πλάτος 295mm. Ο αριθμός των τεμαχίων που θα απαιτηθούν υπολογίζεται σε 

335 τεμάχια δεδομένου ότι το συνολικό μήκος των φθορών εκτιμάται στα 65μ. 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλαστικό εύκαμπτο ρολό. 
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Εικόνα 65: Ενδεικτικές πλαστικές σχάρες υδροσυλλογής σε τεμάχια(πάνω εικόνα) 

και σε εύκαμπτο ρολό(κάτω εικόνα) 
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 Πλαστικές, ακρυλικές βαφές για χρωματισμούς σπατουλαριστούς 

εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως 

Οι χρωματισμοί θα είναι σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-

ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 

Θα πραγματοποιηθεί προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση 

χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δύο στρώσεις με πρόβλεψη για τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,τα ικριώματα και 

την εργασία. 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή 

ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ) 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό 

από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

 

 Πλαστικές βαφές για χρωματισμούς σπατουλαριστούς επί 

εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, αλκυδικής βάσεως 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δυο διαστρώσεις. 

Η προετοιμασία της επιφανείας θα γίνει με σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος 

υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 

στρώσεις με πρόβλεψη για τα υλικά και τα μικροϋλικά επί τόπου,τα ικριώματα και την 

εργασία. 
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Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή 

ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ) 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό 

από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Υλικά προετοιμασίας σιδηρών επιφανειών (αστάρια) για 

σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

Η προετοιμασία των σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς είναι 

επιβεβλημένη για καλύτερη αντισκωριακή προστασία. Θα προηγηθεί τρίψιμο με 

σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε 

μία στρώση. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 

πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την 

προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή 

έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 

εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ). 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό 

από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
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χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ0. 

 

 χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με ελαιοχρωματισμούς, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. Θα έχει προηγηθεί απόξεση και καθαρισμός με 

ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 

συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.  

Θα πρέπει να έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 

εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, 

επενδύσεων κλπ) ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) και τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή 

προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), να χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 

αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή του προϊόντος 

θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται 

το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

 

 Ακρυλικό δάπεδο για εξωτερικά γήπεδα 

Αφού πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός  της υφιστάμενης επιφάνειας των 

εξωτερικών γηπέδων με  ξύσιμο και ισοπέδωση της, αρχίζει η εφαρμογή της τελικής 

επένδυσης – επικάλυψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και χαλαζιακή άμμο πάχους 

περίπου 1,00 – 2,00 mm και με την εφαρμογή μιας δεύτερης στρώσης εάν απαιτείται 

για την συμπλήρωση του πορώδους του ασφαλτικού τάπητα.  

Είναι σημαντικό να ελενχθεί αν στην επιφάνεια έμειναν σημάδια από την σπάτουλα ή 

και άλλες ατέλειες οφειλόμενες σε κακή εφαρμογή τις ισοπέδωσης. 

Σε τέτοια περίπτωση, ξύνονται με την βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, και μετά από 

έναν φροντισμένο καθαρισμό του υποβάθρου του δαπέδου. 
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Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η εξωτερική θερμοκρασία (αέρας) θα πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ 5ο και + 35ο c. Η εφαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιείται υπό 

βροχή ή ομίχλη.  

Κατόπιν θα τοποθετηθεί το ακρυλικό δάπεδο πάχους 1,50 – 2,50mm στο τερέν των 

γηπέδων με ένα πέρασμα 2 έως 3 επιστρώσεων, με διαδοχική εφαρμογή ειδικής 

πάστας στο χρώμα ή τα χρώματα που απαιτούνται και συνολική κάλυψη περίπου 

0,500g / τ.μ ανα χέρι περάσματος από ακρυλικό σύνθετο ελαστομερές. Μετά από την 

ωρίμανση των στρωμάτων του αθλητικού τάπητα το γήπεδο θα παρέχει μεγάλη 

ταχύτητα παίξίματος, το δάπεδο θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με  καμμία απαίτηση 

συντήρησης και με ιδιαίτερη αντίσταση στην ακτίνες UV και τις  κακές καιρικές 

συνθήκες. Το σύστημα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένο σύμφωνα 

με διεθνείς κανονισμούς. 

Το σύστημα συνίσταται από το στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών 

ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά m2 (κατά κανόνα 2 η 3 

χέρια). 

Πριν από την εφαρμογή ενός χεριού από το προϊόν πρέπει να περιμένουμε να εχει 

τελείως στεγνώσει το προιγούμενο με σκοπό την εξαφάνιση των μικροατελειών του 

υποβάθρου ενώ κάθε χέρι πρέπει να περνιέται σταυρωτά με το προηγούμενο. Το 

σύστημα συνίσταται στο στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών ώστε να 

έχομε μια ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά μ2 ( κατά κανόνα 2 η 3 χέρια ). Πριν 

από κάθε χέρι θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς όλη η επιφάνεια. Το υλικό προτού 

χρησιμοποιηθεί θα διαλύεται σε καθαρό νερό σε ποσοστό 20%, σε περίπτωση 

ιδιαίτερα θερμών ημερών. Με ανέμους αυτή η διάλυση μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς. 

Το προϊόν θα απλώνεται χρησιμοποιώντας μεγάλες γομμαρισμένες σπάτουλες. 

Τέλος πραγματοποιείται η χάραξη τις γραμμογράφησης του αγωνιστικού χώρου με  

χρώμα διαγράμμισης μια ιδιαίτερα δυνατή ακρυλική ρητίνη για να αποφεύγονται 

πιθανά ξεχειλίσματα. 

 

 Ακρυλικό δάπεδο για εξωτερικά γήπεδα 

Αφού πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός  της υφιστάμενης επιφάνειας των 

εξωτερικών γηπέδων με  ξύσιμο και ισοπέδωση της, αρχίζει η εφαρμογή της τελικής 

επένδυσης – επικάλυψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και χαλαζιακή άμμο πάχους 

περίπου 1,00 – 2,00 mm και με την εφαρμογή μιας δεύτερης στρώσης εάν απαιτείται 

για την συμπλήρωση του πορώδους του ασφαλτικού τάπητα.  
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Είναι σημαντικό να ελενχθεί αν στην επιφάνεια έμειναν σημάδια από την σπάτουλα ή 

και άλλες ατέλειες οφειλόμενες σε κακή εφαρμογή τις ισοπέδωσης. 

Σε τέτοια περίπτωση, ξύνονται με την βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, και μετά από 

έναν φροντισμένο καθαρισμό του υποβάθρου του δαπέδου. 

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η εξωτερική θερμοκρασία (αέρας) θα πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ 5ο και + 35ο c. Η εφαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιείται υπό 

βροχή ή ομίχλη.  

Κατόπιν θα τοποθετηθεί το ακρυλικό δάπεδο πάχους 1,50 – 2,50mm στο τερέν των 

γηπέδων με ένα πέρασμα 2 έως 3 επιστρώσεων, με διαδοχική εφαρμογή ειδικής 

πάστας στο χρώμα ή τα χρώματα που απαιτούνται και συνολική κάλυψη περίπου 

0,500g / τ.μ. ανά χέρι περάσματος από ακρυλικό σύνθετο ελαστομερές. Μετά από 

την ωρίμανση των στρωμάτων του αθλητικού τάπητα το γήπεδο θα παρέχει μεγάλη 

ταχύτητα παίξίματος, το δάπεδο θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με  καμμία απαίτηση 

συντήρησης και με ιδιαίτερη αντίσταση στην ακτίνες UV και τις  κακές καιρικές 

συνθήκες. Το σύστημα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένο σύμφωνα 

με διεθνείς κανονισμούς. 

Το σύστημα συνίσταται από το στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών 

ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά m2 (κατά κανόνα 2 η 3 

χέρια). 

Πριν από την εφαρμογή ενός χεριού από το προϊόν πρέπει να περιμένουμε να εχει 

τελείως στεγνώσει το προιγούμενο με σκοπό την εξαφάνιση των μικροατελειών του 

υποβάθρου ενώ κάθε χέρι πρέπει να περνιέται σταυρωτά με το προηγούμενο. Το 

σύστημα συνίσταται στο στρώσιμο στην επίπεδη επιφάνεια κάποιων χεριών ώστε να 

έχομε μια ελάχιστη κατανάλωση ½ κιλό κατά μ2 ( κατά κανόνα 2 η 3 χέρια ). Πριν 

από κάθε χέρι θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς όλη η επιφάνεια. Το υλικό προτού 

χρησιμοποιηθεί θα διαλύεται σε καθαρό νερό σε ποσοστό 20%, σε περίπτωση 

ιδιαίτερα θερμών ημερών. Με ανέμους αυτή η διάλυση μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς. 

Το προϊόν θα απλώνεται χρησιμοποιώντας μεγάλες γομμαρισμένες σπάτουλες. 

Τέλος πραγματοποιείται η χάραξη τις γραμμογράφησης του αγωνιστικού χώρου με  

χρώμα διαγράμμισης μια ιδιαίτερα δυνατή ακρυλική ρητίνη για να αποφεύγονται 

πιθανά ξεχειλίσματα. 

 

 Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² 

Για την υπόβαση του γηπέδου μπιτς-βόλλεϋ  θα χρειαστεί στρώση γεωυφάσματος 

διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       72 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από φυλλάδιο 

τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής 

του σε παρεμφερή έργα. 

Τα ενσωματομένο υλικό θα προσκομίζεται στο εργοτάξιο στην εργοστασιακή του 

συσκευασία επί της οποίας θα αναγράφεται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα 

στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 

προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, 

με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Για τις κατασκευές σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, 

κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα 

του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, για την ανέγερση-συναρμολόγηση και αποξήλωση του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, 

B500C και δομικά πλέγματα) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την μελέτη, θα 

προσεγγιστεί στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον με τοποθέτησή του 

σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Η εκτέλεση εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 

οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

Οι πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνονται: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν. 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C 

(S500s) 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την μελέτη,  με 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 

σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-

02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’. 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 

οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

Η παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων θα γίνει επί τόπου, με φορητούς 

αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
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οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 

ημερήσια απαίτηση μέχρι 50m3 σκυροδέματος.  

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και 

την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 

των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.  

 

 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

Για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θα χρεαστεί η παραγωγή ή προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς 

χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 ‘Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’, 

01-01-02-00 ‘Διάστρωση σκυροδέματος’, 

01-01-03-00 ‘Συντήρηση σκυροδέματος’, 

01-01-04-00 ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’, 

01-01-05-00 ‘Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’, 

01-01-07-00 ‘Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών’. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την 

θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος 

και πυργογερανό. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εκάστοτε 

απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 

των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 

χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη 

του Aναδόχου. 

β. Η πρόβλεψη για τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και 

επιβραδυντικών πήξεως).  

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

 

 Μεταλλική περίφραξη αντλιών θερμότητας 

 

Η μεταλλική περίφραξη είναι τραπεζοειδούς κάτοψης και έχει ύψος 3,00m. 

 Στην πρόσοψη τοποθετούνται ορθοστάτες ύψους 3,00m και στις πλάγιες όψεις 

ορθοστάτες κυμαινόμενου ύψους. Οι γωνιακοί ορθοστάτες είναι  και δοκάρια μήκους 

10,40m. Οι γωνιακοί ορθοστάτες είναι ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς 

διατομή(ισοσκελείς γωνίες) με ποιότητα χάλυβα S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 

κατά DIN 17100) και με ανοχές κατά EN 10056. Οι διαστάσεις των ισοσκελών γωνιών 

που επιλέγονται είναι 50*50*7mm και ως εκ τούτου βάρους 5,15kg/m. Ίδιας 

ποιότητας χάλυβα και ανοχής ΕΝ 10055 είναι και οι ενδιάμεσοι ορθοστάτες. Οι 

διατομές αυτές είναι μορφής «ταυ» και επίσης διαστάσεων 50*50*7mm. Τα τρέχοντα 

μέτρα όλων των διατομών καθώς και η τοποθέτησή τους απεικονίζονται με σαφήνεια 

στο αντίστοιχο σχέδιο. 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                       77 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ανάμεσα στα φέροντα στοιχεία θα τοποθετηθεί γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων 

με βρόχους τετραγωνικού σχήματος(ηλεκτροσυγκολητό). Πρόκειται για γαλβανισμένο 

σύρμα ημίσκληρο σε φύλλα διαστάσεων 2,00*5,00 σε δέμα 10 τεμαχίων των 450kg. 

Μεταλλικά γαλβανισμένα πανέλα έχουν εσωτερική βροχίδα 50Χ50mm, λάμα 25Χ2 

mm και στρογγυλό φ5 mm. Τα στοιχεία θα ηλεκτροσυγκοληθούν μεταξύ τους 

σύμφωνα με τη μέθοδο του DIN24537 ώστε να αποφευχθεί η αφαίρεση υλικού από 

τις λάμες. Το συγκολλητό πλέγμα σε φύλλα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο 

ημίσκληρο σύρμα το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται. 

 

Τα υποστυλώματα θα πακτωθούν στο έδαφος σε οπές 500Χ500 mm και θα 

σφραγιστούν με σκυρόδεμα.  

Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου (100%) σε όλα τα τοποθετούμενα 

μεταλλικά στοιχεία και επιφάνειες και βερνικοχρωματισμοί σιδηρών στοιχείων με 

ελαιόχρωμα δύο στρώσεων.  

Εκσκαφή θεμελίων διαστάσεων 500Χ500 mm για την πάκτωση των υποστυλωμάτων  

Σκυρόδεμα C16/20 για τη σφράγιση των υποστυλωμάτων IPN-100 και των 

κεκλιμένων κοιλοδοκών  

Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής  

Τα άχρηστα υλικά και τα απορρίμματα της εργολαβίας θα απομακρυνθούν από το 

χώρο του με έξοδα και ευθύνη του εργολάβου. 

Στις εργασίες επιγραμματικά περιλαμβάνονται τα εξής: 

• η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του 

συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

• η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η 

διευθέτηση της στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 

• η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

• η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

• η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

• η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων(αν χρειαστεί) 

• οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

 

Στην οροφή της κατασκευής τοποθετούνται πόρτες περίφραξης συρόμενες, δίφυλλες, 

γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 ή και βαμμένες, σε αποχρώσεις RAL από: 

-Πλαίσιο από ορθογώνιους κοιλοδοκούς με εσωτερικό πλέγμα σαν αυτό που 

περιγράφηκε παραπάνω. 
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-Στοπ ασφαλείας. 

-Ορθοστάτη κλεισίματος από κοιλοδοκό, πύργο συγκράτησης από κοιλοδοκούς και 

ράουλα τεφλόν. 

-Δύο μεταλλικά ενισχυμένα ράουλα για την κύλισή της. 

-Οδηγό από ενεστραμμένο UPN100, και γωνία 30/30/3. 

Συνδιάζονται με όλους τους τύπους περιφράξεων και δέχονται ηλεκτρικό 

μηχανισμό(μελλοντικά)(δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη). 

 

Στην πρόσοψη τοποθετείται με βάση το αντίστοιχο αρχιτεκτονικό σχέδιο, ανοιγόμενη 

μονόφυλλη πόρτα, γαλβανισμένη εν θερμώ κατα ISO 1461 ή γαλβανισμένη και 

βαμμένες σε αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή. 

Αποτελούμενη από: 

-Πλαίσιο από ορθογώνιους κοιλοδοκούς με εσωτερικό πλέγμα  

-Ορθοστάτες από κοιλοδοκό. 

-Κλειδαριά 

Οι πόρτες κατασκευάζονται χωρίς φάσες(κοιλοδοκούς 50*50*5mm)  
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4 3ο Αθλητικό κέντρο (Ανοιχτά γήπεδα) 

 

4.1 Περιγραφή Περιοχής Μελέτης και Υφιστάμενης Διάταξης 
συγκροτήματος 

 

Το τρίτο αθλητικό κέντρο Γέρακα καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο που 

περιβάλλεται από τις οδούς Τερψιχόρης, Έκτορα, Αθηνάς, Ανδρομέδας, Ουρανίας και 

Κλειούς. 

 

Εικόνα 66: Άποψη Γενικής Διάταξης 3ου Αθλητικού Κέντρου Δ.Ε. Γέρακα. 

 

Περιλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και δύο γήπεδα μπάσκετ. Το γήπεδο 

ποδοσφαίρου περιβάλλεται από τις οδούς Τερψιχόρης, Έκτορας και Αθηνάς. 

Περιμετρικά του γηπέδου επί των οδών Τερψιχόρης και Έκτορα είναι 

κατασκευασμένο τοιχείο αντιστήριξης με πλέγμα περίφραξης. Στη γειτνίαση του 

γηπέδου με τον εσωτερικό αδιαμόρφωτο χώρο του γηπέδου είναι κατασκευασμένες 

κερκίδες σε μεταλλικό σκελετό. Η είσοδος του γηπέδου γίνεται επί της οδού 

Τερψιχόρης όπου είναι κατασκευασμένος και χώρος φύλακα. 
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Εικόνα 67: Άποψη Γηπέδου ποδοσφαίρου από την οδό Έκτορα 

 

 

Εικόνα 68: Άποψη Γηπέδου ποδοσφαίρου από την οδό Τερψιχόρης 
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Εικόνα 69: Άποψη Γηπέδου ποδοσφαίρου από την οδό Αθηνάς 

 

 

Εικόνα 70: Άποψη Γηπέδου ποδοσφαίρου από την οδό Ουρανίας 
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Τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ περιμετρικά περιβάλλονται από υψηλή περίφραξη – 

πλέγμα σε μεταλλικούς πασάλλους. 

 

Εικόνα 71: Άποψη Γηπέδων μπάσκετ από την οδό Κλειούς 

 

 

Εικόνα 72: Άποψη Γηπέδων μπάσκετ από την οδό Τερψιχόρης 
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Ο χώρος ανάμεσα στις δύο ενότητες γηπέδων δεν είναι διαμορφωμένος. 

Περιβάλλεται από τις οδούς Ουρανίας, Ανδρομέδας και Αθηνάς, από τη δυτική 

παρειά του χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου, από την οδό Τερψιχόρης και από την 

ανατολική και νότια παρειά του χώρου των γηπέδων μπάσκετ. 

 

Εικόνα 73: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από την οδό Ουρανίας 

 

 

Εικόνα 74: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από τη διασταύρωση των οδών Ουρανίας 

και Ανδρομέδας 
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Εικόνα 75: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από την οδό Ανδρομέδας 

 

 

Εικόνα 76: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από την οδό Αθηνάς 
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Εικόνα 77: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από την οδό Τερψιχόρης και την είσοδο 

του γηπέδου ποδοσφαίρου 

 

 

Εικόνα 78: Άποψη αδιαμόρφωτου χώρου από την οδό Άνοιξης 

 

Όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης ο εν 

λόγω υπαίθριος χώρος είναι συνεπίπεδος με τις οδούς Τερψιχόρης και Κλειούς ενώ 

επί των οδών Ουρανίας, Ανδρομέδας και Αθηνάς υπάρχουν πρανή κυμαινόμενου 

ύψους 1 έως 1.5μ. 
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4.2 Επεμβάσεις και επισκευές 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να κατασκευαστούν δύο νέα υπαίθρια γήπεδα, 

ένα beach volley και ένα 5χ5 στον ελεύθερο αδιαμόρφωτο υφιστάμενο χώρο του 

οικοδομικού τετραγώνου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 

υπαίθριων χώρων άθλησης με τους ήδη διαμορφωμένους χώρους των γηπέδων 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ. 

 

 

Εικόνα 79: Γενική Διάταξη προτεινόμενης χωροθέτησης νέων γηπέδων 

 

 

Υφιστάμενα 
γήπεδα μπάσκετ 

Υφιστάμενο  γήπεδο 
ποδοσφαίρου 

Προτεινόμενη θέση 
νέου γηπέδου 
beach volley 

Προτεινόμενη θέση 
νέου γηπέδου 5χ5 

Τοιχεία 
αντιστήριξης 
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Προτείνουμε την κατασκευή του γηπέδου beach volley μεταξύ των γηπέδων μπάσκετ 

και της οδού Ουρανίας με είσοδο από την οδό Κλειούς. Επιπλέον προτείνουμε την 

κατασκευή του γηπέδου 5χ5 μεταξύ του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου και την 

οδού Ανδρομέδας. Δεδομένου ότι η μεγαλύτερη έκταση του αδιαμόρφωτου χώρου 

βρίσκεται στη στάθμη της οδού Τερψιχόρης και Κλειούς τα δύο νέα γήπεδα θα 

κατασκευαστούν σ αυτή τη στάθμη και θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης 

ύψους 1.5 μ κατά μέσο όρο  παράλληλα με τις οδούς Αθηνάς, Ανδρομέδας και 

Ουρανίας προκειμένου να καλυφθεί η υφιστάμενη υψομετρική διαφορά.  

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEYBALL 

Το ανοικτό γήπεδο beach volley είναι επί της ουσίας μια απλή κατασκευή, ειδική για 

υπαίθριους χώρους που μαζί με τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις και το νέο 

γήπεδο 5χ5 θα αποτελέσει μία ενιαία αισθητικά και λειτουργικά αθλητική κυψέλη. Θα 

οριστεί ως γήπεδο μία έκταση τουλάχιστον 16Χ24. Η κατεύθυνση του θα είναι από 

τον Βορρά προς το Νότο, ώστε να μην ενοχλεί ο ήλιος τους αθλητές στην μεγαλύτερη 

διάρκεια των αγώνων. 

Θα κατασκευαστεί ένα επίπεδο σκάμμα στις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου 

(24x16m) με μέγιστο βάθος 1m. Πάνω από το φυσικό έδαφος δημιουργούμε ένα 

στρώμα ακατέργαστου, αδρανούς και απορροφητικού υλικού (κροκάλες) πάχους από 

40 έως 60cm. Μέσα σε αυτό το στρώμα τοποθετούμε σε διάφορες διευθύνσεις 

διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος  για την διαφυγή των 

υδάτων. Σκεπάζουμε το παραπάνω στρώμα με απορροφητικό γεωύφασμα πάχους έως 

5cm, για να μην διαφεύγει η άμμος. 

Βρίσκουμε το κέντρο του αγωνιστικού χώρου και τοποθετούμε τις μεταλλικές βάσεις 

(1x1m) των στυλοβατών του φιλέ πάνω στο γεωύφασμα με κλίση 5% ώστε με την 

μετέπειτα τάση του φιλέ η κλίση να είναι μηδενική. Γεμίζουμε με επίπεδο στρώμα 

καθαρής από ξένα αντικείμενα, μαλακής και στεγνής άμμου. Το στρώμα αυτό πρέπει 

να έχει πάχος από 30 – 40 cm. Τοποθετούμε όλα τα άλλα υλικά (γραμμές, φιλέ, κλπ). 

Το περίγραμμα του γηπέδου μπορεί να οριοθετηθεί με τσουβαλάκια άμμου ή μία ζώνη 

τεχνητού χλοοτάπητα για την συγκράτηση της άμμου. Ορίζουμε με ένα ιμάντα ή 

υφασμάτινη ταινία τον αγωνιστικό χώρο 8Χ16, έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια 

τουλάχιστον 4 μέτρα από κάθε πλευρά. Πέρα από την περιμετρική γραμμή δεν 

υπάρχει άλλη. Στην μέση του γηπέδου και σε απόσταση 1 μέτρου έξω από κάθε 

πλευρά τοποθετούμε δύο μεταλλικούς στυλοβάτες που να εξέχουν από την άμμο 
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2.70μ. Τοποθετούμε τον φιλέ σε ύψος ανάλογα με την χρήση που προορίζεται (2.43 

για άνδρες, 2.24 για γυναίκες, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία για παιδιά). 

Περιμετρικά του γηπέδου θα κατασκευαστεί περίφραξη ανάλογη με των υφιστάμενων 

γηπέδων (μεταλλικό πλέγμα σε πασσάλους που είναι θεμελιωμένοι σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα) και θα τοποθετηθούν τα απαιτούμενα φωτιστικά σώματα προκειμένου να 

είναι επαρκής ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου κατά τις βραδινές ώρες. 

 

 

 

Εικόνα 80: Ενδεικτικές εικόνες γηπέδων beach-volley 
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Εικόνα 81: Ενδεικτικό σκαρίφημα κάτοψης  και τομής γηπέδου beach-volley. 
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5χ5 

 

Το δεύτερο γήπεδο που θα κατασκευαστεί είναι το μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5. 

Ο αγωνιστικός χώρος θα είναι ορθογώνιος, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Το 

μήκος της γραμμής πλαγίου θα είναι μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής εστίας.  

 

Το γήπεδο πιο συγκεκριμένα θα έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 18,00 Χ 38,00 μ. 

, έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τη fifa. Υπολογίζοντας 

τις περιμετρικές λωρίδες 1,50, και 1,00 μ. και το πάχος τοιχείου 0,25, το γήπεδο 

συνολικά έχει μήκος 41,00 μ. και πλάτος 21,00 μ. Στις δύο μικρότερες πλευρές 

τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητη γραμμογράφηση και εφοδιασμένα 

με το δίχτυ τους. 

 

Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα είναι από τεχνητό χλοοτάπητα και θα 

κατασκευαστεί με βάση τις προδιαγραφές και τις εργαστηριακές δοκιμές κατά ΕΝ: 

15330-1:2007 που έχει καθορίσει η FIFA (δοκιμές αναγνώρισης-ανθεκτικότητας- 

αντοχής στις κλιματολογικές συνθήκες, αλληλεπίδραση μπάλας - τάπητα) και 

αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο. 

 

Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται με την εσωτερική περίφραξη, ύψους 5,50 μ. 

με τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών. Θα έχει διπλή κλίση έτσι ώστε 

να καταλήγουν τα όμβρια στα δύο κανάλια απορροής που κατασκευάζονται κατά 

μήκος των πλευρών μήκους, σε επαφή με την περίφραξη και έξω απ’ αυτή στον 

περιμετρικό χώρο. Η στάθμη του χώρου αυτού βρίσκεται 15 εκ. χαμηλότερα της 

στάθμης του αγωνιστικού χώρου, για να γίνεται πιο εύκολα η απορροή των ομβρίων. 

Τέλος όπως και στα υφιστάμενα γήπεδα αλλά και στο νέο γήπεδο beach-volley αν ο 

χώρος χρησιμοποιείται και για νυχτερινές προπονήσεις, θα πρέπει να είναι 

εξοπλισμένος με τον κατάλληλο ηλεκτροφωτισμό και την απαιτούμενη υποδομή 

αυτού. 
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Εικόνα 82: Ενδεικτική εικόνα αντίστοιχου γηπέδου 5χ5 σε υπαίθριο στεγασμένο 

χώρο. 

 

Περιμετρικά των γηπέδων θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια, θα τοποθετηθούν απλά 

καθιστικά και θα φυτευθούν νέα δέντρα και θαμνώδη φυτά(βλέπε προϋπολογισμό). 

Τέλος πέραν των νέων επεμβάσεων θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος τοίχος 

αντιστήριξης που είναι κατασκευασμένος παράλληλα με την οδό Αθηνάς και νότια του 

γηπέδου ποδοσφαίρου. Στη θέση του θα κατασκευαστεί τοιχείο οπλισμένου 

σκυροδέματος. 
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Εικόνα 83: Υφιστάμενος τοίχος αντιστήριξης από alpha block που θα καθαιρεθεί. 

Εικόνα 84: Περιοχή κατασκευής νέου τοιχείου αντιστήριξης. 
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Αφού καθαιρεθεί ο υφιστάμενος τοίχος αντιστήριξης μήκους 64,00μ, μέσου ύψους 

2,00μ και πάχους 25εκ, θα γίνει εκσκαφή τοπική βάθους και εύρους 1,00μ. και θα 

κατασκευαστεί τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος ίδιων διαστάσεων. 

 

4.3 Επιλογές υλικών – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με 

περίβλημα γεωυφάσματος, με διάτρητους σωλήνες D 160 mm 

Για την υπόβαση του γηπέδου μπιτς-βόλλεϋ θα χρειαστεί προμήθεια πλαστικών 

σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. 

Στις εργασίες θα περιλαμβάνεται και τοποθέτηση σκύρων στραγγιστηρίου 

(μονοβάθμιο φίλτρο). 

 

 Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² 

Για την υπόβαση του γηπέδου μπιτς-βόλλεϋ  θα χρειαστεί στρώση γεωυφάσματος 

διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων 

και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από φυλλάδιο 

τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής 

του σε παρεμφερή έργα. 

Τα ενσωματομένο υλικό θα προσκομίζεται στο εργοτάξιο στην εργοστασιακή του 

συσκευασία επί της οποίας θα αναγράφεται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα 

στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 

προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, 

με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Kοκκώδες υλικό μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

Η υπόβαση του γηπέδου 5Χ5 θα περικλείει κόκκους διαστάσεων 0-200 mm από 

συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 
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200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχoμένου από το 

κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 

 

 Αδρανή υλικά πάχους 0,10 m 

Θα ακολουθήσει η κατασκευή στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m από θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή 

και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Μετά την προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, θα εφαρμοστεί 

διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

 Ασφαλτικό διάλυμα 

Για την προεπάλειψη της ανασφάλτωτης επιφάνειας θα επιλεχθεί ασφαλτικό διάλυμα 

τύπου ΜΕ-0 ή όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-

11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’. 

Αφού γίνει η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος θα γίνει μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση και θα παρασκευαστεί το ασφαλτικό διάλυμα με πρόνοια για 

την θέρμανση, την εναποθήκευση και την φύλαξη κλπ. 

Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα 

προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, η μεταφορά και 

διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal), η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη 

διάχυση (όταν απαιτείται) και η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης 

με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 

 Ασφαλτόμιγμα πάχους 0,05 m 

Η ασφαλτική ισοπεδωτική ή συνδετική στρώση, για την υπόβαση του γηπέδου 5Χ5  

θα πραγματοποιηθεί με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος’.  

Οι εργασίες θα παριλαμβάνουν: 
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• την παραγωγή, την προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και 

της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• την παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

συνθέσεως  

• την μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, την διάστρωσή του με 

fιnisher 

• τη σταλία των μεταφορικών μέσων 

• την κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 

να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• την πλήρη συμπύκνωση και επιμελή ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων 

ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• τις προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 

προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

 

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Για τις κατασκευές σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, 

κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα 

του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, για την ανέγερση-συναρμολόγηση και αποξήλωση του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, 

B500C και δομικά πλέγματα) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την μελέτη, θα 

προσεγγιστεί στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον με τοποθέτησή του 

σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Η εκτέλεση εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 

οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

Οι πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνονται: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2). 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν. 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C 

(S500s) 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την μελέτη,  με 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 

σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-

02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’. 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 

ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα 

οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 

τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 

πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 

ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 

Η παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων θα γίνει επί τόπου, με φορητούς 

αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 

κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
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οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 

ημερήσια απαίτηση μέχρι 50m3 σκυροδέματος.  

 

 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και 

την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 

των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.  

 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

Για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θα χρεαστεί η παραγωγή ή προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς 

χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 ‘Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’, 

01-01-02-00 ‘Διάστρωση σκυροδέματος’, 

01-01-03-00 ‘Συντήρηση σκυροδέματος’, 

01-01-04-00 ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’, 

01-01-05-00 ‘Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’, 

01-01-07-00 ‘Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών’. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την 

θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος 

και πυργογερανό. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εκάστοτε 

απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 

των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 

χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη 

του Aναδόχου. 

β. Η πρόβλεψη για τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και 

επιβραδυντικών πήξεως).  

γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

 

 Άμμος χειμάρρου ή ορυχείου 

Για το μπιτς-βόλεϋ απαιτείται η προμήθεια επί τόπου του έργου άμμου από ορυχείο, 

ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία, καθαρής, 

απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm. 

 

 Συνθετικός χλοοτάπητας 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν “ FIFA recommended 

Artificial Turf- 2 star ΄’ ώστε και ο αγωνιστικός χώρος να είναι συνολικά αποδεκτός 

από την FIFA. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές: 

Xρώμα : Πράσινο σε δύο αποχρώσεις ( Field green and olive green ) 

Υλικό νήματος : Πολυαιθυλένιο, μονόκλωνη ίνα 

Αντοχή νήματος : 11.000 dtex + 10 % 

Πλάτος νήματος : 80-240 micron 
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Δομή : Επίπεδη 

Βάρος νήματος : Περίπου 1164 g/m^2 + 10% 

Iστός υποστρώματος : Διπλός, πολυπροπυλένιο με επένδυση από λάτεξ σε σταρένιο 

Βουταδιένιο ( KRTW 1) 

Bάρος υποστρώματος : 1.180 g/m^2 

Συνολικό βάρος : 2.344 g/m^2 + 10% 

Ύψος πέλους : 60mm 

Aριθμός κόμπων : 8.190 ή 16.380 ραφές 

Πλάτος λωρίδας : 400cm 

Eίδος τοποθέτησης : Να μη συγκολλείται στο σύνολο της επιφάνειας.Οι άκρες των 

ρολών να συγκολληθούν μεταξύ τους. 

Γραμμές : Λευκές, πλάτους 50, 75 και 100 mm.Οι βασικές γραμμές και η μεσαία 

γραμμή να έχουν φυτευτεί στο εργοστάσιο, ως τούφες. Όλες οι άλλες γραμμές 

επικολλούνται κατά την διαδικασία τοποθέτησης. 

Γέμιση με άμμο : 22 kg/m^2 ( + 10 % ) 

Κοκκομετρική σύνθεση : 0.3/0.8 mm. Σε μορφή χαλικιών, πολλαπλά πλυμένο, 

στεγνωμένο με φωτιά, επί το πλείστον με στρογγυλλούς κόκκους ( τουλάχιστον 

80%) με τοποθέτηση υπό στεγνές καιρικές συνθήκες. 

Γέμιση καουτσούκ : Mαύρο ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ ( SBR ) , περίπου 

12 kg/m^2 

Κοκκομετρική σύνθεση : 0.5 / 2.00mm με τοποθέτηση υπό στεγνές καιρικές 

συνθήκες. 

 

 Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5 

Η εστία ποδοσφαίρου 5Χ5, (συμπεριλαμβάνεται το δίχτυ) έχει συνολικές διαστάσεις 

1,00Χ3,00Χ2,00 μ.  

Αποτελείται από τους ορθοστάτες και τον οριζόντιο άξονα τα οποία είναι μεταλλικοί 

σωλήνες διατομής Φ72 και έχουν σχήμα «Π» σε διαστάσεις σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές (2 μ. κάθε ορθοστάτης  και 3 μ. ο οριζόντιος άξονας εσωτερικά) 

 Η οριζόντια δοκός στα δύο άκρα της συγκολλάται, ενώ στο πίσω μέρος του 

γκολποστ υπάρχει συγκολλημένος  σωλήνας Φ 33 σε σχήμα ' [ ' για τη στήριξη του 

διχτυού. Στο πίσω μέρος του πλαισίου σχήματος «Π» από σωλήνα Φ72  ανα 10εκ 

συγκολουνται γατζακια, για τη στήριξη του διχτυού.  
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 Τα δίχτυα του μίνι γκολ ποστ ποδοσφαίρου κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο 2 

χιλ. και είναι πλεχτά διαφόρων χρωμάτων. Το ύψος του είναι 200 εκ., το μήκος του 

300 εκ. και το πλάτος του είναι 100 εκ. Οι εστιες υπαρχουν και σε αλουμινιο. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού είναι 

κατάλληλα να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται ειναι υψηλής αντοχής, μη τοξικά, φιλικά στο 

περιβάλλον και τον χρήστη 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών 

διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008 

 

 Φιλέ βόλλεϋ 

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της FΙΒΑ: 

Νήμα: Στριφτό 2,5mm 

Μπορντούρα: Λευκό Tarpaulin 5cm επάνω και κάτω, 4cm στα πλαϊνά με ξύλο 

διαμέτρου 1,8cm. 

Συρματόσχοινο: με επικάλυψη PVC 3,8mm επάνω και 3,5mm κάτω. 

Διαστάσεις: 9,75m x 91,50cm. 

 

 Μεταλλικοί κοιλοδοκοί ύψους ή πλευράς >160 mm 

Για την ανάρτηση του φιλέ θα χρειαστούν δύο μεταλλικοί ορθοστάτες όπως έχει ήδη 

αναλυθεί, που θα αποτελούν φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς, με 

ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, με τις  διαστάσεις, το 

σχέδιο, και την θέση ή το ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, που 

προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες 

(μπουλόνια), με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 

παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την 

μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων 

με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

 Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
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- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 

EPDM κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 

 Πάσσαλοι περιφραγμάτων – Σωλήνες κατασκευών Γαλβανισμένοι 

Οι πάσσαλοι των περιφραγμάτων θα είναι χαλυβδοσωλήνες ERW γαλβανισμένοι εν 

θερμώ για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις. Η ποιότητα του 

χάλυβα είναι ST 37-2 κατά DIN 17100. To γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 24441. 

Τοποθετούμε  πασσάλους με ύψος 5,50m, διατομής 1 1/4", διαμέτρου 42,4mm, 

πάχους 2,00mm και βάρους 1,99kg/m ανά 2,00m στηριγμένους στο έδαφος με 

σκυρόδεμα, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο λεπτομερειών. Οι ανοχές είναι κατά DIN 

2458. Τοποθετούμε τις αντηρίδες στους γωνιακούς πασσάλους καθώς και στα σημεία 

αλλαγής κατεύθυνσης. Ξετυλίγουμε και στερεώνουμε το πλεκτό συρματόπλεγμα 

στους πασσάλους με χιαστί σύρματα καθώς και τρείς (3) οριζόντιες σειρές.  Το μήκος 

των περιφράξεων είναι 80m+124m οπότε συνολικά απαιτούνται 102πάσσαλοι 5,50m 

ύψους. 

 

 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

Για τις περιφράξεις των γηπέδων θα χρησιμοποιηθεί συρματόπλεγμα ρομβοειδούς 

οπής, διαστάσεων 2,5*2,50 cm, πάχους 2,20mm και βάρους 1.0 kg/m2 

τοποθετημένο στους προαναφερθέντες πασσάλους. Το πλέγμα θα είναι γαλβανισμένο 

και η προμήθεια θα γίνει σε κουλούρες των 25 μέτρων (56kg/κουλούρα). 

Το συγκολλητό πλέγμα σε ρόλους κατασκευάζεται από ημίσκληρο γαλβανισμένο 

σύρμα, το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται. 

Το συρματόπλεγμα που απαιτείται είναι (80+124)*5,50=1122m² 

 

 Ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 Η τελική επεξεργασία των κατασκευών σκυροδέματος (π.χ. τοίχος αντιστήριξης)  θα 

γίνει με υδροχρωματισμούς, με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια 

ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά.  

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 

προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 

όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για 

την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) 
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ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά 

την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 

οικοδομικού χαρτιού κλπ). Επίσης τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή 

προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 

αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή του προϊόντος 

θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

Οι βαφές θα γίνουν με βάση τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet). Το προσωπικό που χειρίζεται το 

εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Αντισκωριακό σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς 

χρωματισμούς 

Για την κατάλληλη προετοιμασία των σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς 

χρωματισμούς. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή 

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’,   θα χρειαστεί τρίψιμο με 

σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε 

μία στρώση. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, ή έτοιμων,  

χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 

των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού 

κλπ) 

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό 

από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 

εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται 

το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  
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 χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με ελαιοχρωματισμούς, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. Θα έχει προηγηθεί απόξεση και καθαρισμός με 

ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 

συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.  

Θα πρέπει να έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 

εξοπλισμού, ή έτοιμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) και τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή 

προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), να χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 

αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή του προϊόντος 

θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

 Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού. Το προσωπικό που χειρίζεται 

το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).  

 

 Πλάκες πεζοδρομίων, νησίδων κλπ  

Όπου απαιτηθεί πλακόστρωση νέων πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, θα χρησιμοποιηθούν  

τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, 

αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 

πλατειών’’ 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των 

υλικών στερέωσης και αρμολόγησης, 

• η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-

κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη 

καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3, 

• η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 

τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 κηπευτικό χώμα 

Η προμήθεια κηπευτικού χώματος θα γίνει επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, 

εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και 

κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 

φυτών. 

 

 Καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι και ποώδη φυτά 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλλωπιστικών φυτών θα περιλαμβάνει 

προβλέψεις για την συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 

εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, των 

εργαλείων του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 

μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

09-01-00. 

 

 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

Συμπληρωματικά στον εξοπλισμό των γηπέδων προβλέται η προμήθεια, μεταφορά 

επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 

Αφού γίνει η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των 

καθιστικών, θα ακολουθήσει προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 

κατόπιν  συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με πρόβλεψη για τα πάσης 

φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και τη λήψη μέτρων 

προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων 

άλλων εργασιών του έργου. 

Τα καθιστικά θα έχουν σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, 

με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής ξυλείας, διαστάσεων 1,80 x 

0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. 
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