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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται  με σκοπό την  κατασκευή έργων που θα αναβαθμίσουν, θα 

αξιοποιήσουν και θα αναδείξουν ένα σημαντικό στοιχείο της αθλητικής και πολιτιστικής ζωής 

της πόλης μας, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του πολεοδομικού ιστού της και δεν 

αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό: το Δημοτικό Στάδιο. Παράλληλα, με την κατασκευή 

μικρού γηπέδου ποδοσφαίρου στον χώρο του παλαιού Δημαρχείου στον Προυσσό, 

αναδεικνύεται ο χώρος και δίνεται μια δυνατότητα άθλησης και αναψυχής στην Κοινότητα αυτή. 

 

Το Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου –το οποίο ονομαζόταν Εθνικό Στάδιο, μέχρι την 

παραχώρησή του στο Δήμο- βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλης, Ο.Τ. 82, μεταξύ 

των οδών Χαρ. Τρικούπη, Πανόρμου, Δωδεκανήσου και Πελοποννήσου. Στο χώρο του 

Σταδίου, εμβαδού 38.500 μ2, υπάρχουν σε λειτουργία  

 Γήπεδο ποδοσφαίρου με στίβο, όπου γίνονται αγώνες ερασιτεχνικής κατηγορίας 

 Αποδυτήρια δύο ομάδων, με προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 Κλειστό γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ τύπου Τ-5 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 Κτίριο άρσης βαρών, με πολλά όργανα κατάλληλα για εκγύμναση αθλητών και κοινού 

 Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ,  

 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, βοηθητικοί χώροι κλπ. 

 

 Λόγω της θέσης του Σταδίου, σε κεντρική θέση του πολεοδομικού ιστού, των πολλαπλών 

δυνατοτήτων άθλησης και απασχόλησης που προσφέρει, αλλά και της ιδιαιτερότητας της 

κατασκευής του, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα,ι χωρίς υψηλό μαντρότοιχο, αλλά με χαμηλά 

κιγκλιδώματα που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα προς το χώρο από τις οδούς Χαρ. Τρικούπη 

και Δωδεκανήσου, αποτελεί πόλο έλξης  για τους δημότες και επισκέπτες της πόλης, για 

άθληση και ψυχαγωγία. 

 

     Με την παρούσα μελέτη θα γίνει μια ουσιαστική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του 

χώρου, με έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση, ώστε το σύνολο παλαιών και νέων 

εγκαταστάσεων να αποτελέσει κυρίαρχο σημείο δραστηριοτήτων των κατοίκων της πόλης και 

ιδιαίτερα των νέων. 

Συγκεκριμένα  θα γίνουν: 

ΕΡΓΟ:   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
             ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
             ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ  ΠΡΟΥΣΣΟ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2021 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:800.000,00  € (με ΦΠΑ) 
 

CPV: 45212221-1 
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 Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου, σε κενό χώρο στη βορειο-

ανατολική πλευρά του σταδίου, διαστάσεων που υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές της 

Γ.Γ.Α. για γήπεδα 5Χ5 και υπολείπονται ελάχιστα των διαστάσεων γηπέδων 7Χ7 

 Κατασκευή νέου, ανοικτού  γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στο χώρο περίπου 

του υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ, το οποίο έχει καταστραφεί, ενώ είναι και μικρών, 

ανεπαρκών διαστάσεων. 

 Εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων άθλησης, πολλαπλών ασκήσεων. Τρείς ομάδες 

τέτοιων οργάνων θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες βάσεις –δάπεδο από 

πολυουρεθανικά αδρανή υλικά, δίπλα στο χώρο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. 

 Φύτευση με κατάλληλα υψηλά δένδρα και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αλλά και 

χλοοτάπητα, ώστε να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

τόσο για  τους χρήστες του χώρου όσο και για την ευρύτερη περιοχή. 

 Ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης προς τα αποδυτήρια και το νέο βοηθητικό  

γήπεδο ποδοσφαίρου  και του χώρου στάθμευσης που θα δημιουργηθεί δίπλα στο 

κτίριο των αποδυτηρίων 

 Πλακόστρωση με μαρμαρόπλακες του χώρου νότια και ανατολικά του γηπέδου 5Χ5. 

 Κατασκευή ράμπας πρόσβασης πεζών και ΑΜΕΑ από το χώρο της βορειοανατολικής 

εισόδου προς το επίπεδο του νέου γηπέδου 5χ5 και από εκεί στο χώρο των 

αποδυτηρίων και σε όλους τους άλλους χώρους. 

 Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου τουαλετών, δύο κοινών και μιας ΑΜΕΑ, 

στο χώρο στάθμευσης, δίπλα από τα αποδυτήρια, για εξυπηρέτηση αναγκών του 

κοινού. 

 Διάφορες συμπληρωματικές και βοηθητικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι  αναγκαίες εργασίες: 

 

1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Το νέο γήπεδο 5Χ5 θα έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 44,00Χ27,00 μ και, αν λάβουμε 

υπόψη τις περιμετρικές λωρίδες, το συνολικό γήπεδο θα έχει μήκος 46,00 μ και πλάτος 29,00 

μ. και θα τοποθετηθεί σε κενό τμήμα  του οικοπέδου που βρίσκεται κοντά στον δημοτικό δρόμο 

‘Δωδεκανήσου’ (στο νότιο-ανατολικό  τμήμα του οικοπέδου)  και χρειάζεται την μικρότερη 

διαμόρφωση του εδάφους προκειμένου να κατασκευαστεί. Στις δύο μικρότερες πλευρές 

τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητη γραμμογράφηση, όπως φαίνεται στα σχέδια 

της μελέτης. Στη μεγάλη πλευρά που βρίσκεται προς την οδό Δωδεκανήσου θα τοποθετηθούν 

οι δύο πάγκοι (1,00Χ3,00) έξι καθισμάτων έκαστος, καθώς και η είσοδος. 

Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται με την εσωτερική περίφραξη, και υπάρχει μια είσοδος 

παικτών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Το δάπεδο του αγωνιστικό χώρου θα έχει διπλή 

κλίση (από το κέντρο προς τα άκρα), έτσι ώστε να καταλήγουν τα όμβρια στα κανάλια 

απορροής που κατασκευάζονται κατά μήκος των πλευρών μήκους, σε επαφή με την 

περίφραξη και έξω απ’ αυτή, στον περιμετρικό χώρο. 

 

1.2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων και τη συμπύκνωση της 

σκάφης θα διαστρωθεί υλικό υπόβασης οδοστρωσίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, με 

μέσο πάχος 20 cm, η οποία θα διαμορφώσει τα υψόμετρα και τις κλίσεις του γηπέδου. Πάνω 

από αυτή θα διαστρωθεί μια στρώση βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. 

Ακολούθως θα γίνει στρώση βάσης από ασφαλτόμιγμα  ΑΣ12,5, κλειστού τύπου,  με κοινή 

άσφαλτο 50/70 και στην συνέχεια θα τοποθετηθεί - διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας 

προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου της 

Μελέτης. 

Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις πλευρές 

συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων. Έχει ύψος 6,00 μ. στις δύο 

πλευρές των τερμάτων και σε πλευρών ένα τμήμα των κατά μήκος και στο κεντρικό τμήμα των 

κατά μήκος πλευρών έχει ύψος 4,00 μ (βλ. σχεδια). Είναι κατασκευασμένη από 

γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες Φ2΄΄ με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) Οι 

ορθοστάτες τοποθετούνται , έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. 

Σε μία κατά μήκος πλευρά θα τοποθετηθεί η θύρα εισόδου παικτών πλάτους 1,00μ. και ύψους 

2,00μ κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά (βλ. σχέδια περίφραξης). Στις τέσσερις γωνίες της 

περίφραξης τοποθετούνται γωνιακοί ορθοστάτες με αμφίπλευρα στηρίγματα που έχουν κλίση 

45° και τοποθετούνται στο μέσον του ύψους της περίφραξης και προς τα κάτω. Η περίφραξη 

συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 50Χ50 mm και πάχους 3,00 mm. 

Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών υδάτων κατασκευάζονται σε επαφή με τη βάση της 

περίφραξης στις κατά μήκος και κατά πλάτος πλευρές του γηπέδου και αποτελούν ενιαία 

κατασκευή μ’ αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος 

που αρχίζει από 20εκ. (min) μέχρι 40 εκ. (max) έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη 

κλίση. Τα κανάλια καλύπτονται με μεταλλική σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων 

εσοχών του σκυροδέματος. 

 

1.3. ΠΑΓΚΟΙ 

Οι πάγκοι έχουν διαστάσεις 1,00μ πλάτος Χ 2,00μ. ύψος Χ 3,00μ. μήκος., ο σκελετός τους θα 

είναι μεταλλικός και κατασκευασμένος με κοιλοδοκό 50Χ25 πάχους 2 χιλιοστών, θα έχει 

επικαλυφθεί από αντισκωριακή βαφή και δύο στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης λευκό. Στο 

πίσω μέρος καλύπτονται με κοίλο πολυκαρβουνικό υλικό με προστασία UV, άθραυστο, 

πάχους 6 χιλιοστών το οποίο θα ξεκινάει σε ύψος το πολύ 5 εκατοστά από τη βάση, θα 

καλύπτει όλη τη πλάτη και θα καλύπτει πλήρως το 1,00 μ. των πλαϊνών. Τα πλαϊνά επίσης θα 

είναι κατασκευασμένα με πολυκαρβουνικό υλικό  πάχους 3 χιλιοστών, άθραυστο.  Θα 

τοποθετηθούν 2 καθίσματα (πλαστικά) ανά μέτρο με συνολικά 6 στο σύνολο της κάθε 

κατασκευής και σε ύψος  όχι μεγαλύτερο των 50 εκατοστών από το έδαφος. Η κάθε κατασκευή 

θα τοποθετηθεί στο σημείο που φαίνεται στα σχέδια, θα εφαρμόζει επί της περίφραξης χωρίς 

κενά, δε θα έχει υψομετρική διαφορά η βάση της από τον αγωνιστικό χώρο και θα πακτωθεί 

στο τσιμεντένιο δάπεδο με κοχλίες και μεταλλικά βύσματα. 

 

1.4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Προμήθεια, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου προς χρήση, συνθετικού 

χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA QUALITY PRO ελάχιστου ύψους 55 mm. 
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 Η επίστρωση θα γίνει με διάστρωση σε λωρίδες υδροπερατού ειδικού συνθετικού χλοοτάπητα 

πλάτους λωρίδας έως 410 cm,, με γέμιση του πέλους με χαλαζιακή άμμο και κόκκους 

καουτσούκ ώστε η επιφάνεια που θα διαμορφωθεί να απορροφά μεγάλο μέρος των 

κραδασμών και να μειώνει την πιθανότητα μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων. Η 

συγκόλληση των φύλλων (ρολλών) του χλοοτάπητα θα γίνει με ταινία στην κάτω επιφάνειά 

τους και ειδική κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα 

και της επίβλεψης,  με στόχο τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) 

τελευταίας γενιάς, τουλάχιστον δύο τύπων, δίχρωμες, μονόκλωνες (monofilament), με 

διαφορετικό πλάτος και με ελάχιστη γραμμική πυκνότητα νήματος (βάρος νήματος σε 

γραμμάρια ανά 10000μέτρα), έτσι ώστε στο σύνολο να δημιουργείται  ένα σύστημα συνολικής 

γραμμικής πυκνότητας τουλάχιστον 12000 dtex. 

Ο τρόπος πλέξης τους δεν θα είναι ο κλασσικός (straight tufted), όπου οι ίνες τοποθετούνται 

μία προς μία στο υπόστρωμα σε μια προκαθορισμένη απόσταση μεταξύ τους, αλλά με την 

μέθοδο πχ ύφανσης (woven), δεσμών (bundle), ζιγκ ζαγκ (zig-zag) κλπ. 

Οι ίνες θα δημιουργούν ύψος πέλους από 60 χιλ και άνω . και θα αγκυρούνται εντός της 

πρωτεύουσας, πλήρως υδατοπερατής βάσης, από διπλή διαστρωμάτωση υφάσματος 

πολυπροπυλαινίου (PP) και συνδεδεμένες με την επιφάνεια διά επιπάσεως, από 

πολυουρεθάνη και όχι LATEX. 

Θα είναι, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας και ποιότητας παραγωγής, σε πλήρη 

συμφωνία με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

Η προμήθεια του τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου και η εργασία κατασκευής του θα 

καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της μελέτης, η δε συμμόρφωση με 

αυτές θα αποδεικνύεται με την υποχρεωτική προσκόμιση ενός ή και περισσοτέρων 

πιστοποιητικών εργαστηριακών ελέγχων προς απόδειξη κάθε μιας εξ αυτών των απαιτήσεων.  

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει σε χρώμα λευκό συμβατό με το υλικό 

πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα με χάραξη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 

αθλήματος. Οι βασικές γραμμές και η μεσαία θα έχουν φυτευτεί με λευκό πέλος κατά την 

κατασκευή των ρολών στο εργοστάσιο. Οι υπόλοιπες γραμμές θα επικολληθούν κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησης. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά καθώς και όλες οι εργασίες 

τοποθέτησης και εργοστασιακής φυτευτής γραμμογράφησης του τεχνητού χλοοτάπητα, 

έτοιμου προς χρήση. 

    

2. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 

 

Το νέο εξωτερικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης θα έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 15,00μ x 

28,00μ και με τις περιμετρικές λωρίδες πλάτους 2,00μ, το γήπεδο θα έχει συνολικό μήκος 

32,00 μ και πλάτος 19,00 μ. και θα τοποθετηθεί σε κενό τμήμα  του οικοπέδου στο νότιο-

ανατολικό  τμήμα του και χρειάζεται ελάχιστη διαμόρφωση του εδάφους προκειμένου να 

κατασκευαστεί.  

Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης 

(μπάσκετ) είναι οι εξής: 

1. Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης. 
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2.    Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει η γενική 

μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους και με πλήρη 

συμπύκνωσή της. 

3.    Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου - κράσπεδου εγκιβωτισμού 

 Με χυτό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα (ποιότητα σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα   

Β500c) σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης.     

4.    Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας γηπέδου 

Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0155 του Υ.Δ.Ε. πάχους 10 εκ. η κάθε μία 

τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη. 

Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α 201, 

τύπου ΜΕ-0. 

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κλειστού τύπου από ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου Γ ή Δ στρώσης 

κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. ΑΣ 265 του Υ.Δ.Ε. σε πάχος 5 εκ. Η διάστρωση θα γίνει με «φίνισερ». 

Μετά την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα διαστρώνεται χυτός ελαστικός συνθετικός  

τάπητας (π.χ. τύπου SPORTSOL) σε συνολικό πάχος 1, 6-2 χιλιάδες. 

      Οι εργασίες κατασκευής του ελαστικού τάπητα είναι οι εξής: 

Καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτικού τάπητα. 

Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς 

απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κ.λ.π. 

Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από λεπτόκοκκα σκληρά 

αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει 

μια ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη. 

Ο ελαστικός τάπητας μπορεί να είναι προκατασκευασμένος σε λωρίδες πλάτους 1.60μ έως 

2.00μ. Οι λωρίδες αυτές θα κολληθούν στο δάπεδο με ειδική κόλλα σε όλη την επιφάνειά τους, 

τα δε σημεία επαφής μεταξύ τους θα ενώνονται με θερμοσυγκόλληση 

Οι κλίσεις των υποκείμενων στρώσεων και της σκάφης ακολουθούν τις αντίστοιχες          

επιφανειακές. 

Η τελική επιφάνεια του γηπέδου να είναι αμφικλινής με κλίση 5% και με κορυφαία ακμή          

τον κατά μήκος άξονα του γηπέδου. 

Πριν από την απόδοση του γηπέδου σε χρήση θα γίνει σχολαστικό σκούπισμα της επιφάνειας. 

Οι γραμμογραφήσεις θα γίνουν από κατάλληλο χρώμα διαγράμμισης οδών. 

 

2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 

 

α) Πίνακας (ταμπλό).  

Κατασκευάζεται είτε από σκληρό ξύλο με πάχος 3 εκ., είτε από πλαστικό διαφανές με πάχος 

12 χιλ. Πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις και γραμμογράφηση όπως φαίνεται στο 

αντίστοιχο σχέδιο της Υπηρεσίας. Εάν το ταμπλό είναι από διαφανές υλικό, τότε όλες οι 

γραμμές θα είναι από άσπρο χρώμα. Εάν είναι από αδιαφανές υλικό θα χρωματίζεται 

ολόκληρο λευκό και οι γραμμές θα είναι μαύρες. Οι γραμμές του περιθωρίου καθώς και του 

κεντρικού ορθογωνίου θα είναι από το ίδιο χρώμα. 

Οι πίνακες στη διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθεροί, τοποθετημένοι συμμετρικά 

πάνω στον κατά μήκος άξονα του γηπέδου, με το επίπεδό τους κατακόρυφο και παράλληλο 

προς τις τελικές γραμμές έτσι ώστε η πλευρά που βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού 
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χώρου να απέχει 1,20μ. από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά 

τους πρέπει να απέχει 2,75μ. από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 

 

β) Στηρίγματα του πίνακα. 

Τα στηρίγματα που φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 1,00 μ. από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Θα πρέπει να είναι 

έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να προκαλούν αντίθεση με το πίσω περιβάλλον και να 

είναι καλυμμένα μέχρι το ύφος των 2,20μ. με προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα το 

οποίο θα έχει επίσης έντονο χρώμα, ώστε να διακρίνονται εύκολα και να αποφεύγονται 

τραυματισμοί. 

Η έδραση επί του εδάφους του στηρίγματος του πίνακα (ταμπλό)  θα γίνει με θεμέλιο 

οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 1.50μ x 1.00μ (σταθερό ύψος βάσης 0.40μ και ύψος 

πυραμίδας 0.20μ)    σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

γ) Τα καλάθια. 

 Το κάθε καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι 

φτιαγμένο από σίδερο σε χρώμα πορτοκαλί. Στο κάτω μέρος του στεφανιού μπορούν να 

υπάρχουν μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια για να κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να βρίσκεται 

τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά πάνω στο ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η 

πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα άκρα του πίνακα. Η απόσταση της 

εσωτερικής πλευράς του στεφανιού από τον πίνακα πρέπει να είναι 15 εκ. Τα δίχτυα πρέπει να 

είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι. 

Θα πρέπει να έχουν ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται 

στιγμιαία η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι. 

 

2.2  ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 

Περιμετρικά του γηπέδου καλαθοσφαίρισης θα κατασκευασθεί ανοιχτό προκατασκευασμένο 

κανάλι διαμέτρου 20εκ. και μεταλλική γαλβανισμένη σχάρα για την διευθέτηση και απορροή 

των ομβρίων υδάτων. 

 

2.3  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Η περίφραξη θα έχει ύψος 4.00 μ με μονοκόμματο πλέγμα 

Ορθοστάτες και στέψη (πανωκάσι) θα είναι με σωλήνα διαμέτρου 2″ που ενώνονται με 

διαιρούμενους συνδέσμους. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένα.  

Οι πόρτες των περιφράξεων είναι  κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά και με 

διαστάσεις  2.15  Χ 1,00  μ. 

Οι σωλήνες (ορθοστάτες) αφού διαταχθούν οριζοντίως και καθέτως πακτώνονται σε υποδοχές 

μέσα στο τοιχίο του γηπέδου  που για αυτό το λόγο έχουν αφεθεί  ανά 3 μ. περίπου κατόπιν 

τοποθετείται η στέψη (πανωκάσι) που συνδέεται με τους ορθοστάτες με διαιρούμενους 

συνδέσμους, οι ούγιες (σύρμα πάχους 3 χιλ.) σε 3-4 σειρές περιμετρικά, δένεται και τεντώνεται 

πάνω στους ορθοστάτες και τελευταίο τοποθετείτε το πλέγμα το οποίο αφού τεντωθεί δένεται 

με μικρότερα σύρματα επάνω στις ούγιες. 
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Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τους κανόνες της τεχνικής, 

ώστε να προκύψει ικανοποιητικό και ωφέλιμο έργο. 

 

3. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΘΛΗΣΗΣ 

Τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής είναι ειδικών προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους.  

Τοποθετούνται σε έξι κυκλικούς χώρους βάσης από οπλισμένου σκυρόδεμα πάχους 10εκ. 

συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. επικαλυμμένες με έγχρωμα χαλαζιακά ή γρανιτικά αδρανή 

(κοκκομετρίας 0.6-1.2 χιλιοστών) και πολυουρεθανικές ρητίνες δύο συστατικών συνολικού 

πάχους 4mm σε απόχρωση κόκκινη, ενδεικτικού τύπου DECOQUARTZ της εταιρίας POLAT. 

Στα σημεία τοποθέτησής τους απαιτείται βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10εκ. 

Τα όργανα είναι από τα πλέον εύκολα στη χρήση και κλιμακούμενης δυσκολίας χρήσης, όπως: 

 Όργανα έλξεως και πιέσεως ώμων 

 Όργανα ποδηλάτων και ελλειπτικής κίνησης ποδιών 

 Πάγκοι κοιλιακών 

 Παράλληλες μπάρες 

 Όργανα καλλισθενικής άσκησης διαφόρων τύπων. 

 

4.  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Πρόκειται για προκατασκευασμένο οικίσκο δύο θέσεων κοινών WC και μιας θέσης ΑΜΕΑ. 

Οι συνολικές διαστάσεις είναι 4,20 * 2.60 μ και η κατασκευή θα είναι άριστης ποιότητας με 

μεταλλικό σκελετό, πάνελ πολυουρεθάνης με επικάλυψη βαμμένης λαμαρίνας, κεκλιμένη στέγη 

από πάνελ, στο χρώμα του κεραμιδιού, δάπεδο από πλακάκια, θύρες και φεγγίτες από 

αλουμίνιο και πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση που θα συνδεθεί στο υφιστάμενο 

δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Η θέση του οικίσκου φαίνεται στο σχέδιο Χωροθέτησης του 

έργου και είναι στο χώρο του Parking, σε επαφή με το κτίριο των αποδυτηρίων, με είσοδο από 

τη Βόρεια πλευρά. 

 

5.  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Τα φυτά που θα επιλεγούν θα πρέπει να ανήκουν φυτοκοινωνιολογικά στην ζώνη της 

ευρύτερης περιοχής ώστε να εναρμονίζονται  με το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει 

να εμφανίζουν χαρακτηριστικά εύκολης προσαρμογής και ανάπτυξης για το κλίμα της ορεινής 

περιοχής της πόλης μας, δηλαδή να είναι φυτά ανθεκτικά στον παγετό και στην απειλή από 

ασθένειες και διάφορους εντομολογικούς  εχθρούς. Επιπλέον σημαντικά κριτήρια επιλογής θα 

πρέπει να αποτελούν η μικρή απαιτούμενη ποσότητα νερού ώστε να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες τους για άρδευση καθώς και οι  χαμηλές απαιτήσεις για καλλιεργητικές φροντίδες.  

Σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το μικροκλίμα στο χώρο ώστε οι 

συνθήκες θερμικής άνεσης, οι άνεμοι και ηλιακή ακτινοβολία  να είναι ιδανικές για την άθληση 

των αθλουμένων.  

Έτσι θα επιδιώξουμε να προστατεύσουμε τους χώρους άθλησης από τους επικρατούντες 

βόρειους ανέμους δημιουργώντας ανεμοθραύστες μέσω της φύτευσης μεγάλων διαστάσεων 

αειθαλών δένδρων στις βορινές πλευρές καθώς. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τα 

πλεονεκτήματα των φυλλοβόλων δένδρων φυτεύοντάς τα σε ανατολικές και νότιες πλευρές 
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ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες θερμικής άνεσης κατά την θερινή περίοδο μέσω της 

σκίασης, του φαινομένου  της εξατμισοδιαπνοής και της απορρόφησης της ακτινοβολίας και 

κατά την χειμερινή περίοδο να επιτρέπουμε την ανεμπόδιστη θέρμανση του χώρου μέσω της 

ηλιακής ακτινοβολίας.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιλέγουμε ανά θέση τα παρακάτω φυτικά είδη: 

Βόρειο Πρανές  

Στο βόρειο πρανές το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη κλίση και έχει μορφή πετάλου. Τα φυτά θα 

φυτευτούν σε τρείς ισοϋψείς, στην πάνω ισοϋψή γραμμή θα φυτευτούν δένδρα Ilex aquifolium 

(κοινή ονομασία: αρκουδοπόυρναρο ή ου), δεύτερη και τρίτη γραμμή θα φυτευτούν δένδρα 

Cercis siliquastrum (κοινή ονομασία: κουτσουπιά).  

 

Είδος φυτού Ποσότητα  Κατηγορία 

Ilex Aquifolium     10 Δ6 

Cercis siliquastrum 20 Δ6 

   

Γήπεδο 5χ5  

Στην βόρεια πλευρά του γηπέδου 5χ5 θα φυτευτούν αειθαλή δένδρα Abies cephalonica (κοινή 

ονομασία: έλατο). Στην ανατολική πλευρά θα φυτευτούν φυλλοβόλα  δένδρα Aesculus 

hippocastanum  (κοινή ονομασία: ιπποκαστανιά).   

 

Είδος φυτού Ποσότητα  Κατηγορία 

Abies cephalonica   6 Δ6 

Aesculus hippocastanum 6 Δ6 

 

Γήπεδο μπάσκετ  

Στην βόρεια πλευρά του γηπέδου 5χ5 θα φυτευτούν αειθαλή δένδρα Cedrus deodara (κοινή 

ονομασία: κέδρος των Ιμαλαίων). Στην ανατολική και νότια πλευρά θα φυτευτούν φυλλοβόλα  

δένδρα Tilia platyphyllos (κοινή ονομασία: Τιλιά ή Φλαμουριά).   

 

Χώρος υπαίθριων οργάνων γυμναστικής  

Στην χώρο υπαίθριων οργάνων γυμναστικής θα φυτευτούν φυλλοβόλα δένδρα Albizia 

julibrissin (κοινή ονομασία: Ακακία Κωνσταντινουπόλεως). 

 

Είδος φυτού Ποσότητα  Κατηγορία 

Albizia julibrissin 12 Δ6 

 

Κατά μήκος του νοτιοανατολικού τοίχου του γηπέδου 

Κατά μήκος του νοτιοανατολικού τοίχου του γηπέδου η υφιστάμενη δενδροστοιχία 

αποτελούμενη από δένδρα λεύκας και πεύκου θα εμπλουτιστεί με επιπλέον φυλλοβόλα 

δένδρα Aesculus hippocastanum  (κοινή ονομασία: ιπποκαστανιά). Επίσης στην άκρη του 

Είδος φυτού Ποσότητα  Κατηγορία 

Cedrus deodara 6 Δ6 

Tilia platyphyllos 12 Δ6 
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πρανούς που  συναντά τον παραπάνω τοίχο θα φυτευτούν θάμνοι Rosmarinus officinalis 

prostratus (κοινή ονομασία: δενδρλίβανο έρπον) ώστε τα φυτά κατά την πλήρη ανάπτυξή τους 

να κρέμονται στον τοίχο.  

 

Είδος φυτού Ποσότητα  Κατηγορία 

Aesculus hippocastanum 40 Δ6 

Rosmarinus officinalis 

prostratus 

300 Θ3 

 

 

Η άρδευση των παραπάνω φυτών θα γίνεται με στάγδην άρδευση για οικονομία νερού μέσω 

αυτοματοποιημένου  συστήματος άρδευσης με προγραμματιστές μπαταρίας μιας στάσεως, 

σωλήνα άρδευσης φ25 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm και σταλάκτες.   

 

 

6.  ΓΗΠΕΔΟ 3Χ3 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 

Στο προαύλιο του χώρου του παλιού Δημαρχείου Προυσσού  θα κατασκευασθεί ένα μικρό 

γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 12Χ17 μ, σύμφωνα με τις συνιστώμενες προδιαγραφές της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η κατασκευή του είναι παρόμοια με αυτή του βοηθητικού 

γηπέδου που θα κατασκευασθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου, όπως 

αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω. 

 

7.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή ενός (1) γηπέδου μπάσκετ στο Καρπενήσι, 

ενός (1) μικρού γηπέδου 6Χ6 στο Καρπενήσι κι ενός (1) μικρού γηπέδου 3Χ3 στον Προυσό. 

Επίσης συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση των προβολέων με προβολείς led σε δύο (2) 

υπάρχοντα γήπεδα 5Χ5 μέσα στο Καρπενήσι (περιοχή Ευρυτάνων και άνω Ξηριά έναντι 

Δημαρχείου). 

 

7.1  Φωτοτεχνικά 

Ο φωτισμός αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια όλων των γηπέδων ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ και η έντασή του θα κυμαίνεται στα επίπεδα των 100 έως 200 lux. 

Ο φωτισμός των γηπέδων επιτυγχάνεται με τον απαραίτητο αριθμό προβολέων τύπου led από 

χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου που θα φέρουν ο καθένας leds συνολικής ισχύος από 157 

W έως 442 W ενώ η φωτεινή εκροή του προβολέα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 16.800 

lm για τους προβολείς των 157 W και μικρότερη από 45.000lm για τους προβολείς των 442 W. 

Οι προβολείς θα αναρτηθούν ανά δύο (2) ή τέσσερις (4) σε σιδηροϊστό ύψους 6 έως 10 

Είδος αρδευτικού υλικού Μονάδα μέτρησης Ποσότητα  

Προγραμματιστές μπαταρίας μιας στάσης τεμ. 5 

Σωλήνα άρδευσης φ22   μ.  3000 

Σταλάκτες τεμ. 412 

Πλαστικά φρεάτια 6΄΄ μιας ηλεκροβάνας τεμ 5 
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μέτρων ανάλογα με το γήπεδο. Η θέση των ιστών φαίνονται στο σχέδιο. Η τροφοδότηση των 

προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από κεντρικό  PILLAR που θα περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα όργανα για την λειτουργία των προβολέων κάθε ιστού ή αν είναι εφικτό από τον 

πίνακα του κτιρίου μέσω εξωτερικού στεγανού ηλεκτρικού πίνακα. 

Η τροφοδότηση του κεντρικού PILLAR θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ θα τοποθετηθεί σε 

θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου 

Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν τους προβολείς του κάθε ιστού θα αναχωρούν από το γενικό 

πίνακα και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε πλαστικούς σωλήνες αντίστοιχης διατομής, μέσα σε 

κανάλι επαρκών διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τον ιστό. 

Αν κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη του έργου θα κατασκευασθούν κάθε 20 έως 25 μέτρα 

ή όπου χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, φρεάτια επίσκεψης των ηλεκτρικών καλωδίων.  

 

 

7.2  Ιστοί και θεμελιώσεις 

 

7.2.1 Ιστός 6 μέτρων 

Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής 

διατομής (κόλουρος κώνος), ύψους 6 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 136 mm και 

στην κορυφή 76 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα 

της βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας 

τοποθέτησης δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των 

καλωδίων. 

Ο ιστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και 

σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού.  

Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 

ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) 

κυκλικής διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 3 χιλ.  

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 

συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 63 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη 

βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 

θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα 

γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η 

στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ310x10 mm και θα είναι κατασκευασμένο 

από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  

Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ20x600 mm. Η απόσταση των κέντρων 

μεταξύ δύο διαδοχικών οπών θα είναι 190 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση 

του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  

Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 

περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
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Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας 

SG 2 πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά 

ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο 

ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 

οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot 

Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  

Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τον ιστό θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την 

παραγγελία των ιστών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 

στοιχεία υπολογισμού, σχέδια) για τη μέθοδο υπολογισμού και κατασκευής του κορμού, του 

δικτυώματος κορυφής και της βάσης  από σκυρόδεμα, στην οποία θα εδράζεται με την 

κατάλληλη αγκύρωση ο ιστός. 

 

7.2.2 Ιστός  8  μέτρων 

Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής 

διατομής (κόλουρος κώνος), ύψους 8 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 156 mm και 

στην κορυφή 76 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το έλασμα 

της βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας 

τοποθέτησης δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των 

καλωδίων. 

Ο ιστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και 

σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού.  

Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 

ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) 

κυκλικής διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 4 χιλ.  

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 

συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 80 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη 

βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 

θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα 

γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η 

στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασμένο 

από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  

Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων 

μεταξύ δύο διαδοχικών οπών θα είναι 235 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση 

του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  

Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 

περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
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Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας 

SG 2 πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά 

ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο 

ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 

Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 

οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot 

Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  

Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τον ιστό θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την 

παραγγελία των ιστών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 

στοιχεία υπολογισμού, σχέδια) για τη μέθοδο υπολογισμού και κατασκευής του κορμού, του 

δικτυώματος κορυφής και της βάσης  από σκυρόδεμα, στην οποία θα εδράζεται με την 

κατάλληλη αγκύρωση ο ιστός. 

 

7.2.3 Ιστός 10 μέτρων 

Ιστός από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10026 κωνικής κυκλικής 

διατομής (κόλουρος κώνος), ύψους 10 μέτρων περίπου με διάμετρο οπής στη βάση 188 mm 

και στην κορυφή 89 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και το 

έλασμα της βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή τραβέρσας 

τοποθέτησης δύο προβολέων και θύρας επίσκεψης του ακροκιβωτίου σύνδεσης των 

καλωδίων. 

Ο ιστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και 

σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού.  

Θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος 

ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 

Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) 

κυκλικής διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 4 χιλ.  

Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη 

συγκόλληση αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 mm σε απόσταση 80 cm περίπου από τη 

βάση. Για τη θυρίδα αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η 

θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα 

γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η 

στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κυκλική διαστάσεων Φ400x15 mm και θα είναι κατασκευασμένο 

από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.  

Θα φέρει 4 οπές για τη διέλευση των αγκυρίων Μ24x750 mm. Η απόσταση των κέντρων 

μεταξύ δύο διαδοχικών οπών θα είναι 235 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση 

του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).  

Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως θα φαίνεται σε σχέδιο που θα συνοδεύει την τεχνική 

περιγραφή του και στο οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης. 
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Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας 
SG 2 πάχους 1÷1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά 
ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο 
ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40. 
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν 
οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot 
Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.  
Τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τον ιστό θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την 

παραγγελία των ιστών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 

στοιχεία υπολογισμού, σχέδια) για τη μέθοδο υπολογισμού και κατασκευής του κορμού, του 

δικτυώματος κορυφής και της βάσης  από σκυρόδεμα, στην οποία θα εδράζεται με την 

κατάλληλη αγκύρωση ο ιστός. 

 

7.2.4 Γαλβάνισμα Ιστών 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει:  
- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl, 
- Ξέπλυμα με νερό, 
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου, 
- Ξήρανση – Προθέρμανση σε στεγνωτήριο, 

   - Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450o C και καθαρότητας 
>98,5% κατά ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο θα είναι ψευδάργυρος 
ηλεκτρολυτικής καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.  
Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα 
και θα γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 
1461. Θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και 
κατά CE ΕΝ40-5/2002. 
 
7.3  PILLAR ιστών 

Για την τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα κατασκευασθεί πίνακας τύπου 

PILLAR, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και λειτουργίας των 

προβολέων. Το PILLAR θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στις 4 γωνίες του θα 

υπάρχει συγκολλημένη σιδηρογωνιά η οποία θα πακτώνεται στην βάση από σκυρόδεμα. 

 

7.4  Προβολείς led  

 

7.4.1  Προβολείς led ισχύος ασύμμετρης ή συμμετρικής δέσμης 157 W 

Ο προβολέας θα είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από 

συνδυασμό χυτοπρεσσαριστού κράματος αλουμινίου και φύλλου αλουμινίου. 

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 

τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα διαθέτει πολλαπλά leds τα οποία θα φέρουν 

ειδικό φακό (έναν ανά led) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής 

δέσμης. Ο προβολέας θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε 

να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66, θα έχει 

κλάση μόνωσης Ι και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Ο προβολέας 
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θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C 

τουλάχιστον. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει βραχίονα στήριξης ο οποίος θα είναι από 

γαλβανισμένο χάλυβα και θα παρέχει στον προβολέα την δυνατότητα κλίσης έως 360°.  

Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες θα είναι τύπου led ισχύος 157 W. Ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι  CRI>=80, η δε θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±5%. Η 

διάρκεια ζωής των leds θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην παραγγελία των προβολέων θα πρέπει να προσκομίσει στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών και πιστοποίησης προς έγκριση. 

 

7.4.2  Προβολείς led ισχύος ασύμμετρης δέσμης 442 W 

Ο προβολέας θα είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από 

συνδυασμό χυτοπρεσσαριστού κράματος αλουμινίου και φύλλου αλουμινίου. 

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 

τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα διαθέτει πολλαπλά leds τα οποία θα φέρουν 

ειδικό φακό (έναν ανά led) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση της φωτεινής 

δέσμης. Ο προβολέας θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε 

να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66, θα έχει 

κλάση μόνωσης Ι και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Ο προβολέας 

θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C 

τουλάχιστον και το συνολικό βάρος του μαζί με το τροφοδοτικό (driver) δεν θα υπερβαίνει τα 

15kg. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει βραχίονα στήριξης ο οποίος θα είναι από γαλβανισμένο 

χάλυβα και θα παρέχει στον προβολέα την δυνατότητα κλίσης έως 360°.  

Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες θα είναι τύπου led ισχύος 442 W. Ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι  CRI>=70, η δε θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±5%. Η 

διάρκεια ζωής των leds θα είναι τουλάχιστον 90.000 ώρες λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην παραγγελία των προβολέων θα πρέπει να προσκομίσει στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών και πιστοποίησης προς έγκριση. 

 

 

7.5  Λοιπά υλικά 

Θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες καλωδιώσεις από το PILLAR σε κάθε ιστό εντός πλαστικών 

σωλήνων, αγωγοί χάλκινων γειώσεων, ακροκιβωτίων σε κάθε ιστό και κουτιών διακλαδώσεων 

όπου θα μπουν φρεάτια διακλαδώσεων κι αλλαγών κατευθύνσεων καλωδίων. 

Θα κατασκευαστούν επίσης οι υπολογισμένες βάσεις στήριξης των ιστών και η βάση στήριξης 

του PILLAR από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου. 

Όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά έργα, όπως φυτεύσεις, έργα οδοστρωσίας, διαμορφώσεων 

κλπ. θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, τις ισχύουσες 

πρότυπες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων με 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 




