
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 

ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΕΡΓΟ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΔΓΟ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ 

  

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Σν γήπεδν Καξινβάζνπ δηαζέηεη θπζηθό ριννηάπεηα γηα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ν νπνίνο όκσο είλαη εληειώο 

αθαηάιιεινο πξνο ρξήζε. Παξνπζηάδεη κεγάιεο θζνξέο θαη είλαη αδύλαηε ε ζπληήξεζή ηνπ.   

2. ΠΡΟΣΑΗ  ΕΠΕΜΒΑΗ  

Θα πξαγκαηνπνηεζεί επίζηξσζε κε ηερλεηό (ζπλζεηηθό) ριννηάπεηα, πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα από 

πιηθό ηνπ ΠΣΠ 0155 (πάρνπο 20 εθ.) 

Πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε πθηζηάκελνπ ριννηάπεηα θαη ε αλαγθαία δηακόξθσζε θιίζεσλ ηνπ ππάξρνληνο 

ζηξώκαηνο 3Α κέρξη θαη λέα επηπξόζζεηε δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε γηα ηελ επίηεπμε θιίζεσλ ρσξίο επηπξόζζεηε 

όκσο απνδεκίσζε.  

Θα ηνπνζεηεζνύλ λέα θαλάιηα απνζηξάγγηζεο γεπέδνπ θαη απνξξνήο βξόρηλσλ λεξώλ πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ. 

Μεηά ηελ εηδηθή παζζάισζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ (κέηξεζε ησλ γξακκώλ ζήκαλζεο, ηνπνζέηεζε ησλ ηεξκάησλ θαη 

ησλ ζεκαηώλ ηνπ θόξλεξ) αθνινπζεί ην άπισκα ησλ ξνιώλ ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα, κε πιάηνο πεξίπνπ 4 m γηα λα 

επηηεπρζεί ε ειάρηζηε δπλαηή πνζόηεηα ζπλδέζεσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ην άπισκα, θνιιηνύληαη νη ζπλδέζεηο κε ηε ρξήζε εηδηθήο πιαζηηθήο ηαηλίαο, πάλσ ζηελ νπνία 

θνιιηνύληαη, κε θόιιεο κε βάζε ην πνιπνπξεζάλε δύν ζπζηαηηθώλ ηα άθξα ησλ ξνιώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θόιιεζεο ησλ άθξσλ θαη κεηά ην πιήξεο ζηέγλσκα ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ράξαμε ησλ γξακκώλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

ζηνλ ηερλεηό ριννηάπεηα ξνιώλ ιεπθνύ ρξώκαηνο πξνθαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, θέξνπζεο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

όπσο ν θπζηθόο ριννηάπεηαο. Γηα ηα ζεκεία έλσζεο, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία όπσο θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ 

άθξσλ ησλ ξνιώλ. 

Γηα ην πξώην ζηάδην έκθξαμεο, εηζάγεηαη ε ραιαδηαθή άκκνο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη γηα απηό ην είδνο επηζηξώκαηνο. 

Η εηζαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελόο απνθιεηζηηθνύ κεραλήκαηνο, ζρεδηαζκέλνπ γηα λα απνζέζεη ηελ αθξηβή 

πνζόηεηα ραιαδηαθήο άκκνπ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ηερλεηνύ ριννηάπεηα (πξνθαζνξηζκέλε από ηελ αλαθνξά ειέγρσλ 

πνπ αθνινπζεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο). Πξόθεηηαη γηα πνιύ ζεκαληηθό παξάγνληα, δεδνκέλνπ όηη αλ ε 

ελαπόζεζε γηλόηαλ ρσξίο έιεγρν, απηό ζα κπνξνύζε λα δηαθηλδπλεύζεη ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

Η πνζόηεηα ραιαδηαθήο άκκνπ πνπ εηζάγεηαη γηα απηό ην ζηξώκα έκθξαμεο είλαη ηέηνηα, ώζηε λα απνηξέπεη πηζαλέο 

θηλήζεηο ηνπ επηζηξώκαηνο, δηαηεξώληαο ηε ράξαμε ίζηα, εθηόο ηνπ όηη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθώλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ησλ δνλήζεσλ. 



Η δηαδηθαζία ελαπόζεζεο ηεο άκκνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ε άκκνο θαη ν ηερλεηόο ριννηάπεηαο είλαη ζηεγλά, 

θαη όρη πγξά, θαη ζε εκέξεο θαηά πξνηίκεζε κε ειηνθάλεηα. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην γεληθό βνύξηζηζκα όιεο ηεο επηθάλεηαο, ώζηε ε άκκνο λα θαηαλεκεζεί νκνηόκνξθα θαη, έηζη, 

λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ε εηζαγσγή ησλ θόθθσλ θανπηζνύθ. 

Όηαλ   νινθιεξσζεί   ην   πξνιεπηηθό   βνύξηζηζκα,   εηζάγνληαη,   κε   ηε   ρξήζε   απνθιεηζηηθνύ   κεραλήκαηνο,   εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνπ γηα απηή ηελ εξγαζία, νη θόθθνη ηνπ θανπηζνύθ SBR. Απηό ζα είλαη ζηελ θαηάιιειε πνζόηεηα 

(πξνθαζνξηζκέλε από ηελ αλαθνξά ειέγρσλ πνπ αθνινπζεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο), ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

ηδαληθή ειαζηηθόηεηα θαη επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα απνηειέζκαηα απόδνζεο ηνπ επηζηξώκαηνο θαη, ζπλεπώο, γηα 

ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Καηά ην ηέινο ηεο έκθξαμεο,  πξαγκαηνπνηείηαη  γεληθό  βνύξηζηζκα όιεο ηεο επηθάλεηαο κε  εηδηθό  κεράλεκα, 

νινθιεξώλνληαο έηζη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επηζηξώκαηνο κε ηερλεηό ριννηάπεηα. 

Καη γηα απηό ην ζηάδην, ζπζηήλεηαη ε εξγαζία ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ κε ην πξντόλ επίζεο ζηεγλό. 

Ο ηερλεηόο ριννηάπεηαο απνηειείηαη από έλα θνκκάηη πθάζκαηνο κε εηδηθή ύθαλζε, ζην νπνίν εηζάγνληαη νη δέζκεο από 

ίλεο (γηα λα κνηάδεη κε ηηο δέζκεο ριόεο) κε ύςνο 60 mm, κνλόθισλεο κε έκθξαμε κόλν από θόθθνπο θανπηζνύθ SBR θαη 

άκκν. ηελ έκθξαμε κε θόθθνπο θανπηζνύθ, απηό πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηξώζεηο ε κία πάλσ από ηελ άιιε, 

βάδνληαο ζηε βάζε ηεο δέζκεο ριόεο ηελ άκκν, ελώ ην ζηξώκα από θόθθνπο θανπηζνύθ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πάλσ 

από ηελ άκκν, αθνύ απνηειεί ηελ επηθάλεηα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηε κπάια. Σα πιηθά δελ 

πξέπεη γηα θαλέλα ιόγν λα αλακηγλύνληαη. 

Δίδνο ίλαο: 

Η ίλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα απνηειείηαη από αληηδηαβξσηηθό θαη ιηπαζκέλν 

πνιπαηζπιέλην θαη είλαη εμηιαζκέλε, κνλόθισλε κε αληνρήο λήκαηνο 12.000 dtex θαη πάρνο 300 micron. 

Δμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηε θζνξά θαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πνπ δηεπθνιύλεη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε "θπζηθνύ ριννηάπεηα".  

Υαιαδηαθή άκκνο: 

Η ραιαδηαθή άκκνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηό ην ζύζηεκα θπξίσο γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην επίζηξσκα πξηλ ηελ εηζαγσγή 

ησλ θόθθσλ θανπηζνύθ, θαζνξίδνληαο επίζεο ηελ θάζεηε ζέζε ησλ ηλώλ ζην επίζηξσκα. Οη δηαζηάζεηο ησλ θόθθσλ ζα 

είλαη από 0,3 ζε 1,5 mm θαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθξνή ηνπ λεξνύ. Η άκκνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο γηα λα επλνεί ηελ αληνρή ησλ ηλώλ ηνπ επηζηξώκαηνο κε ηερλεηό ριννηάπεηα. 

Κανπηζνύθ ζε θόθθνπο: 

Απηό ην πιηθό, κεηά από πνιιέο κειέηεο θαη δνθηκέο ησλ απνδόζεσλ ειαζηηθόηεηαο θαη επηθαλεηαθήο επθακςίαο, ζα 

πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο από 0,5 σο 2,5 mm, πνπ απνδείρζεθαλ νη πην ελδεδεηγκέλεο γηα κία νκαιή θαη νκνηνγελή 

ζπκπεξηθνξά ηεο κπάιαο, όπσο θαη γηα ηηο αζιεηηθέο απνδόζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

Οη ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ειαζηηθόηεηαο θαη επθακςίαο απηνύ ηνπ πιηθνύ δίλνπλ ζην επίζηξσκα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε 

απηά ηνπ θπζηθνύ ριννηάπεηα, αλ όρη θαιύηεξα, ζε πεξίπησζε αληίμνσλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. 

 

ΤΝΘΔΣΙΚΟ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 60mm  

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Ύςνο Πέινπο     mm   60                                          +/- 1mm 

Aπόζηαζε ξαθώλ ζε ίληζεο 5/8'' 



Σύπνο Παξαγσγήο (DIN 61151) Σνύθεο  

Κόκβνη αλά 10 cm     nr   14,6                                          +/-1nr 

Κόκβνη αλά m2     nr   9.198                                        +/-2% 

πλνιηθό Βάξνο     gr/mq   2420                                         +/- 2% 

Οπέοpcs/mq90 

Γηάκεηξνο νπήο απνζηξάγγηζεο      mm   5                                            +/- 1mm 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΗΜΑΣΟ 

Αληνρή Νήκαηνο     dtex  12.000                                    +/-6% 

ύλζεζε   100% πνιπαηζπιέλην 

Πάρνο     micron300                                           +/-2% 

Γνκή   Μνλόθισλν 

Υξώκα - Γίρξσκν   θνύξν Πξάζηλν-Aλνηρηό Πξάζηλν 

πλνιηθό  Βάξνο Νήκαηνο     gr/mq  1.500                                       +/-5% 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΑΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

ύζηαζε    πνιππξνππιέλην (πνιπζηξσκαηηθό) 

Βάξνο gr/mq   220                                        +/-10 gr/mq 

Γεπηεξεύσλ ππόζηξσκα    PU 

Βάξνο gr/mq   700                                        +/-10 gr/mq 

 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΡΟΛΩΝ 

Μήθνο mt   65 ή θαηα απαίηεζε             +/- 1% 

Φάξδνοcm   400                                       +/-2cm 

 

ΤΝΙΣΑΜΔΝΗ ΠΛΗΡΩΗ 

Πνζόηεηαkg/mq   15 άκκνο- 15 θανπηζνύθ SBR 

Koθθνκεηξία πιηθνύmm   0,3-1,5 άκκνο  -0,5/2,5 θανπηζνύθ SBR 

 

Υξήζε    πνδόζθαηξν  



Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο  θέξεη ππόζηξσκα κε δηπιή ζηξώζε. 

Η άλσ ζηξώζε είλαη από πνιππξνππιέλην θαη ε θάησ ζηξώζε από PU, 

ην νπνίν θάλεη ηνλ ριννηάπεηα πιήξσο αλαθπθιώζηκν κεηά ην ηέινο δσήο ηνπ. 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ: 

O ριννηάπεηαο λα δηαζέηεη FIFA Test Report, Test Report θαηά EN15330-1:2013       θαη Test Report θαηά DIN V 18035 - 

part 7 

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO9001 θαη ISO14001 

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα είλαη FIFA Preferred Producer 

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία θαη εγθαηαζηάηεο ηνπ ριννηάπεηα λα δηαζέηεη ISO9001, ISO14001 θαη OHSAS18001 

Σέινο ζα γίλεη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζε απόρξσζε θίηξηλε ή ιεπθή θαη ρξώκαηα ζπκβαηά κε ην 

πιηθό ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα κε ράξαμε ηελ θαζνξηδόκελε από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο, δειαδή 

πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη γξακκνγξάθεζεο, έηνηκνο γηα ρξήζε.  

Οη πην πάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη,  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 583.009,29€ 

(498.298,54€ ρσξίο ΦΠΑ).     

 

ΑΜΟ 9/9/2019 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΑΝΘΗ ΔΙΡΗΝΗ ΚΟΤΚΟΤΡΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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