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     Γ Δ Ν Ι ΚΑ  
Το προτεινόμενο υποζργο αφορά ςτα ακόλουκα:  

 Ανακαταςκευι – ςυντιρθςθ (retopping) τθσ επιφάνειασ χριςθσ του υφιςτάμενου ςυνκετικοφ 
τάπθτα ςτον ςτίβο του γθπζδου Δεςκάτθσ 
Η περιοχι επζμβαςθσ αναφζρεται ςτο Δθμοτικό Διαμζριςμα του Διμου Δεςκάτθσ. Το προτεινόμενο ζργο 
αφορά ςτθν ανακαταςκευι (rettoping) τθσ επιφάνειασ χριςθσ του υφιςτάμενου ςυνκετικοφ 
τάπθτα του ςτίβου ςτο Δθμοτικό Στάδιο τθσ πόλθσ τθσ Δεςκάτθσ. Ο ςτίβοσ του Δθμοτικοφ Σταδίου 
Δεςκάτθσ ζχει καταςκευαςτεί το 2004, από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ από το Πρόγραμμα 
των Ολυμπιακϊν ζργων «ΑΘΗΝΑ 2004», με επίςτρωςθ τάπθτα ταρτάν.  
Λόγω του χρόνου ζκκεςθσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία και ςτον πάγο αλλά και τθσ επιβάρυνςθσ από 
τθν χριςθ ζχει ςκλθρυνκεί, φκαρεί, απομειωκεί, και αποχρωματιςτεί τοπικά. Ο τάπθτασ του 
ςτίβου του γθπζδου (ταρτάν) ζχει υποςτεί τθν φυςιολογικι τριβι λόγω πολυετοφσ χριςθσ τθσ 
ςτοιβάδασ που αποτελείται από πολυουρεκάνθ και ελαςτικοφσ ζγχρωμουσ κόκκουσ και επομζνωσ 
είναι ςε πολλζσ κζςεισ φκαρμζνοσ και ςε κάποια ςθμεία παρουςιάηεται αποξθλωμζνοσ. 
Περαιτζρω τα προβλιματα αποκολλιςεων, διατριςεων κακϊσ και ολικισ φκοράσ κατά τόπουσ, το 
κακιςτοφν επικίνδυνο και θ αιςκθτικι του υποβάκμιςθ απαξιϊνει ςυνολικότερα το βαςικό 
ακλθτικό κζντρο του Διμου Δεςκάτθσ. 
Η προτεινόμενθ παρζμβαςθ αφορά ςτθν ανακαταςκευι – ςυντιρθςθ (retopping) τθσ επιφάνειασ 
χριςθσ του υφιςτάμενου ςυνκετικοφ τάπθτα ςτον ςτίβο του γθπζδου με νζα επιφανειακι ςτρϊςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα που ανικει ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 2.1 ς' ότι αφορά τθν 
υδροπερατότθτα και ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ παρ. 3.4.β, ι 3.4.γ όπωσ προβλζπεται από 
τθν Πρότυπθ Τεχνικι Περιγραφι τθσ Γ.Γ.Α. 
Με τθν μζκοδο retopping, ςυνεπάγεται θ εγκατάςταςθ ενόσ νζου τελικοφ ςτρϊματοσ ςτθν 
υπάρχουςα ςυνκετικι επιφάνεια (επιφάνειασ 5.200 m2) χωρίσ να αφαιρείται πλιρωσ το παλιό 
ελαςτικό ςτρϊμα. Αυτό ςυνεπάγεται τθ χριςθ του ςτίβου ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ 
μείωςθ τθσ ανάγκθσ ςυντιρθςθσ του και κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων των ακλθτϊν.   
Στα τμιματα όπου ζχουν πλιρωσ καταςτραφεί ι αποκολλθκεί, κα γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ-
καταςκευι ςυςτιματοσ τάπθτα πάχουσ 13-15 χιλ (όπωσ προβλζπεται από τθν Π.Τ.Π. τθσ Γ.Γ.Α. τθσ 
παρ 3.4.β) και ςε επιφάνεια περίπου 200 m2. Επίςθσ κα γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ-καταςκευι 
ςυςτιματοσ τάπθτα πάχουσ 20 χιλ και ςε επιφάνεια περίπου 200 m2 ςτισ περιοχι εκτινάξεωσ, 
διαδρόμων άλματοσ είσ μικοσ, τριπλοφν, περιοχι εκτίναξθσ τθσ λίμνθσ ςτιπλ κτλ και όπωσ 
προβλζπεται από τθν Π.Τ.Π. τθσ Γ.Γ.Α. τθσ παρ 6.2. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω εργαςιϊν – επιςτρϊςεων κα δθμιουργθκεί αςφαλισ και 
ανκεκτικι επιφάνεια με κατάλλθλθ απορρόφθςθ κραδαςμϊν και ςυμπεριφορά ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ IAAF και τθσ παρ.6 τθσ πρότυπθσ περιγραφισ τθσ Γ.Γ.Α. 
 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικών κακιςμάτων γθπζδου μαηί με τα παρελκόμενα 
ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ αυτών, για τα ανοικτά  γιπεδα ποδοςφαίρου τθσ Δεςκάτθσ, τθσ Διμθτρασ 
και του Καρπεροφ. 
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Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ 1.400 πλαςτικϊν κακιςμάτων 
γθπζδου μαηί με τα παρελκόμενα ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ αυτϊν. Τα κακίςματα κα τοποκετθκοφν 
ςτθν υπάρχουςα υποδομι κερκίδων των Δθμοτικϊν γθπζδων Δεςκάτθσ, Διμθτρασ και Καρπεροφ.  
Τα κακίςματα κα ζχουν πλάτοσ 42 cm, φψοσ 34 cm, βάκοσ 44 cm, με διπλό τοίχωμα ςτθ πλάτθ του 
κακίςματοσ. Θα είναι Εργονομικά, χωρίσ αιχμθρζσ ακμζσ, με κζςθ για αρίκμθςθ και ςτο χρϊμα που 
κα επιλζξει θ υπθρεςία. Θα τοποκετθκοφν ςε πλιρθ εφαρμογι ςτθ κερκίδα, οφτωσ ϊςτε να 
αποφεφγεται ςυγκζντρωςθ απορριμμάτων κάτω από το κάκιςμα. Θα φζρουν ςιμανςθ CE με 
πιςτοποίθςθ EN1272/2000, το υλικό καταςκευισ τουσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για κακίςματα 
κερκίδων/γθπζδων ανκεκτικό ςε χθμικά και μθχανικζσ καταπονιςεισ με πιςτοποίθςθ ISO 9001 και 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και των Ευρωπαϊκϊν 
προτφπων FIFA & UEFA. 
 

 Ολοκλιρωςθ αποδυτθρίων γθπζδου Διμθτρασ  

 Θα ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ αποπεράτωςθσ των θμιτελϊν αποδυτθρίων Διμθτρασ κάτω από τισ 
κερκίδεσ, και ειδικότερα κα γίνουν εςωτερικζσ διαιρζςεισ για καταςκευι WC, κα τοποκετθκοφν 
πλακίδια ςτο δάπεδο και ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, κα τοποκετθκοφν κουφϊματα εξωτερικά και 
εςωτερικά, κα τοποκετθκοφν είδθ υγιεινισ, εςωτερικζσ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, επιχρίςεισ, 
ελαιοχρωματιςμοί κλπ, ϊςτε να καταςτοφν πλιρωσ λειτουργικά και για τον ςκοπό που 
προορίηονται.  

 Αντικατάςταςθ του φκαρμζνου φυςικοφ χλοοτάπθτα χλοοτάπθτα γθπζδου Διμθτρασ 
Η αντικατάςταςθ του φκαρμζνου φυςικοφ χλοοτάπθτα χλοοτάπθτα γθπζδου τθσ Διμθτρασ, 
επιφάνειασ περίπου 7.500 τ.μ., και τθν τοποκζτθςθ, με οποιοδιποτε μζςο, του ζτοιμου 
χλοοτάπθτα.: 

 Καταςκευι περίφραξθσ γθπζδου Διμθτρασ 
Θα τοποκετθκεί περίφραξθ με μεταλλικό πλζγμα πζριξ του γθπζδου τθσ Διμθτρασ, για λόγουσ 
αςφάλειασ των ακλουμζνων. Το  μικοσ τθσ περίφραξθσ κα είναι περίπου 500 μ. και το φψοσ τθσ 
1,80 μ. 
 
    ΚΟΠΟ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ανακαταςκευι – ςυντιρθςθ (retopping) τθσ επιφάνειασ του υφιςτάμενου 
ςυνκετικοφ τάπθτα ςτον ςτίβο του γθπζδου Δεςκάτθσ,  το ςτάδιο κα μπορεί πλζον να ικανοποιιςει 
επαρκϊσ τον ςκοπό του που είναι οι ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
Αυτό ςυνεπάγεται τθ χριςθ του ςτίβου ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ μείωςθ τθσ 
ανάγκθσ ςυντιρθςθσ του και κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων των ακλθτϊν. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των παραπάνω εργαςιϊν – επιςτρϊςεων κα δθμιουργθκεί αςφαλισ και ανκεκτικι 
επιφάνεια με κατάλλθλθ απορρόφθςθ κραδαςμϊν και ςυμπεριφορά ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ IAAF και τθσ παρ.6 τθσ πρότυπθσ περιγραφισ τθσ Γ.Γ.Α. 
Επίςθσ, οι κερκίδεσ των ανοικτϊν Δθμοτικϊν γθπζδων Δεςκάτθσ, Διμθτρασ και Καρπεροφ ςτθν 
τωρινι τουσ κατάςταςθ είναι χτιςμζνεσ γυμνζσ χωρίσ πλαςτικά κακίςματα ςφγχρονων 
προδιαγραφϊν. Τα εν λόγω γιπεδα χρθςιμοποιοφνται για ποδοςφαιρικοφσ αγϊνεσ ενϊ το γιπεδο 
Δεςκάτθσ χρθςιμοποιείται και για αγϊνεσ ςτίβου. Επίςθσ, το κρφο κλίμα κατά τουσ φκινοπωρινοφσ 
και χειμερινοφσ αγϊνεσ αποτρζπει τουσ κεατζσ από το να κάκονται με άνεςθ ςτισ κερκίδεσ για να 
παρακολουκιςουν αγϊνεσ και πολιτιςτικά ι ακλθτικά δρϊμενα. Η τοποκζτθςθ των πλαςτικϊν 
κακιςμάτων κα ςυμβάλλει ςτθν αιςκθτικι και όχι μόνο αναβάκμιςθ των υποδομϊν των γθπζδων 
κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των άρτιων καταςκευαςτικά υπαρχόντων κερκίδων 
τουσ. 
Ακόμθ, με τθν ολοκλιρωςθ των θμιτελϊν αποδυτθρίων του γθπζδου Διμθτρασ κα δοκεί λφςθ ςτο 
χρόνιο πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ των ακλουμζνων και ταυτόχρονα κα δθμιουργθκοφν άρτια 
εξοπλιςμζνοι χϊροι υγιεινισ . 



3 

Με τθν αντικατάςταςθ του φκαρμζνου χλοοτάπθτα του γθπζδου τθσ Διμθτρασ και τθν 
τοποκζτθςθ τθσ περίφραξθσ περιμετρικά του γθπζδου, το γιπεδο κα καταςτεί πλιρωσ λειτουργικό 
και κα μπορεί να φιλοξενιςει αγϊνεσ ποδοςφαίρου όλων των θλικιϊν με αςφάλεια και  χωρίσ 
κινδφνουσ για τθν ςωματικι τουσ ακεραιότθτα .  
 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η     Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 Ανακαταςκευι – ςυντιρθςθ (retopping) τθσ επιφάνειασ χριςθσ του υφιςτάμενου ςυνκετικοφ 
τάπθτα ςτον ςτίβο του γθπζδου Δεςκάτθσ 

Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο είλαη νη θάησζη. 

Σηνλ ππάξρνληα ηάπεηα (επιφάνειασ 5.200 m2) 
ζα γίλεη εξγαζία απφμεζεο (θξεδάξηζκα-ηξίςηκν ηεο 

θζαξκέλεο επηθάλεηαο ζε βάζνο) ψζηε λα θχγνπλ ηα ζαζξά ηκήκαηα. Στα τμιματα όπου ζχουν 
πλιρωσ καταςτραφεί ι αποκολλθκεί, κα γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ-καταςκευι ςυςτιματοσ 
τάπθτα πάχουσ 13-15 χιλ (όπωσ προβλζπεται από τθν Π.Τ.Π. τθσ Γ.Γ.Α. τθσ παρ 3.4.β) και ςε 
επιφάνεια περίπου 200 m2. Επίςθσ κα γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ-καταςκευι ςυςτιματοσ τάπθτα 
πάχουσ 20 χιλ και ςε επιφάνεια περίπου 200 m2 ςτισ περιοχι εκτινάξεωσ, διαδρόμων άλματοσ είσ 
μικοσ, τριπλοφν, περιοχι εκτίναξθσ τθσ λίμνθσ ςτιπλ κτλ και όπωσ προβλζπεται από τθν Π.Τ.Π. τθσ 
Γ.Γ.Α. τθσ παρ 6.2. 

Θα ηνπνζεηεζεί εηδηθφ πνιπνπξεζαληθφ αζηάξη (Primer) θαη ζα εθαξκνζηεί πιηθφ έγρξσκήο 

πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ ζε πγξή κνξθή πάρνπο 4 ρηιηνζηψλ θαη βάξνπο 4 θηιψλ αλά κ2. 

Μεηά ζα γίλεη επίπαζε κε ειαζηηθνχο EPDM (θφθθηλνπ ρξψκαηνο) θνθθνκεηξίαο 2-4 mm νη 

νπνίνη ζα εκβαπηηζζνχλ ζηελ πγξή έγρξσκε θφθθηλε πνιπνπξεζάλε. Τέινο κεηά ηνλ πνιπκεξηζκφ 

ηεο πνιπνπξεζάλεο κε εηδηθφ κεράλεκα απνξξφθεζεο ζα απνκαθξπλζνχλ νη θφθθνη πνπ δελ έρνπλ 

επηθνιιεζεί. Τέινο ζα γίλεη δηαγξάκκηζε δαπέδνπ κε ιεπθφ ή άιιν ρξψκα πνιπνπξεζάλεο ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ν ρψξνο. 

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά  φισλ  ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη  ησλ  

απαξαίηεησλ  κεραλεκάησλ  ζηνλ  ηφπν  ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία πιήξνπο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ,ςυνκετικόσ τάπθτασ που ανικει ςτθν κατθγορία των 
ταπιτων τθσ παρ. 2.1 ς' ότι αφορά τθν υδροπερατότθτα και ςτθν κατθγορία των ταπιτων τθσ 
παρ. 3.4.β, ι 3.4.γ όπωσ προβλζπεται από τθν Πρότυπθ Τεχνικι Περιγραφι τθσ Γ.Γ.Α. 

κα εκπλθρϊνει τισ απαιτιςεισ τθσ Ραρ. 6 τουτεφχουσ Τεχνικϊν Απαιτιςεων ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΡ2/Τρ2-
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΡΗΤΑΣ. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπνζέηεζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ θαηεγνξίαο 1 

ηεο IAAF, κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα επηζήκσο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί ηα νπνία ζα είλαη Δπξσπατθήο 

πξνέιεπζεο. 

Πηζηνπνίεζε ISO 9001 γηα θαηαζθεπή αζιεηηθψλ δαπέδσλ απφ ηελ εηαηξεία εθαξκνγήο ηνπ 

ηάπεηα. 
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 Αντικατάςταςθ του φκαρμζνου φυςικοφ χλοοτάπθτα χλοοτάπθτα γθπζδου Διμθτρασ 

 Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο είλαη νη θάησζη. 

  Aφαίρεςθ του υπάρχοντοσ χλοοτάπθτα και τθν κατεργαςία του εδάφουσ με φρζηα ςε βάκοσ 20 cm, 
όςεσ φορζσ απαιτθκεί, για τον ψιλοχωματιςμό του εδάφουσ. 

      Προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφθ διάςτρωςθ εμπλουτιςμζνθσ τφρφθσ, περλίτθ, 
χοφμου και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςταυρωτό φρεηάριςμα ςε βάκοσ 10-12 cm 

      Τελικι διαμόρφωςθ με ράμματα και τςουγκράνεσ, για να δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ επιφάνεια. 
      Απολφμανςθ του εδάφουσ με μυκθτοκτόνο ςκεφαςμα. 
      Προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ, με οποιοδιποτε μζςο, του 

ζτοιμου χλοοτάπθτα. 
      Λίπανςθ του με επιφανειακό ι υδατοδιαλυτό μικτό λίπαςμα με ιχνοςτοιχεία. 
      Απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν που κα προκφψουν κατά τθν εγκατάςταςθ του 

χλοοτάπθτα. 
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      Αρχικι άρδευςθ κακϊσ και τισ μετζπειτα κακθμερινζσ αρδεφςεισ του χλοοτάπθτα μζςω του 
αρδευτικοφ δικτφου, τα ςυχνά βοτανίςματα για τθν απομάκρυνςθ των αγριοχόρτων που τυχόν κα 
φυτρϊςουν και τθν επαναςπορά χλοοτάπθτα ςε όςα ςθμεία το φφτρωμα του προκφψει αραιό ι 
ανεπαρκζσ. 

 Καταςκευι περίφραξθσ γθπζδου Διμθτρασ 
Κακαίρεςθ παλαιάσ περίφραξθσ 

Θα γίνουν εργαςίεσ πλιρουσ τοποκζτθςθσ περίφραξθσ οριοκζτθςθσ του  χϊρου του γθπζδου ςτθ Διμθτρα. 
Η καταςκευι τθσ περίφραξθσ κα γίνει με ορκοςτάτεσ από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινασ Φ2ϋϋ 
υπερβαρζωσ τφπου (πράςινθ ετικζτα). Τοποκζτθςθ δικτυωτό γαλβανιςμζνο ςυρματόπλεγμα Νο 17 
(διαμζτρου 3 mm, ρομβοειδοφσ βροχίδασ 50x50 mm, βάρουσ 2,26 kg/m 2 ) με οφγια ςτισ εκατζρωκεν 
απολιξεισ, τοποκετθμζνο ςτα κιγκλιδϊματα από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ, με ιλωςθ ι ςυγκόλλθςθ. 
Οι ορκοςτάτεσ κα είναι πακτωμζνοι ςτο ζδαφοσ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. Η περίφραξθ κα 
τοποκετθκεί επί καταςκευισ αόπλου ςκυροδζματοσ 25χ30, το δικτυωτό γαλβανιςμζνο ςυρματόπλεγμα  κα 
ζχει φψοσ 1,80 και οι κατακόρυφοι γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ (ορκοςτάτεσ)        Φ2ϋϋ  κα είναι ςυνολικό 
φψοσ 2,30m. Οι ορκοςτάτεσ τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 2,50m περίπου ϊςτε το υπάρχον μικοσ πλευράσ 
να χωρίηεται ςε ίςα μζρθ. Από τα ίδια υλικά καταςκευάηεται και κφρα ειςόδου. Γαλβανιςμζνο ςφρμα 
ςτερζωςθσ πάχουσ 4 χιλ. ςυνδζει τουσ κατακόρυφουσ ορκοςτάτεσ. Το ςφρμα τοποκετείται ςταυρωτά ςτουσ 
ορκοςτάτεσ.  

    Στισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ περίφραξθσ τοποκετοφνται γωνιακοί ορκοςτάτεσ με αμφίπλευρα ςτθρίγματα που 
ζχουν κλίςθ 45° και τοποκετοφνται ςτο μζςον του φψουσ τθσ περίφραξθσ και προσ τα κάτω. (Οι ορκοςτάτεσ 
και τα ςτθρίγματα είναι επίςθσ από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα Φ2ϋϋ υπερβαρζωσ τφπου). 
 

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ  

 Θα ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ αποπεράτωςθσ των θμιτελϊν αποδυτθρίων Διμθτρασ κάτω από τισ 
κερκίδεσ, και ειδικότερα κα γίνουν εςωτερικζσ διαιρζςεισ, κα τοποκετθκοφν πλακίδια ςτο δάπεδο 
και ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, κα τοποκετθκοφν κουφϊματα εξωτερικά και εςωτερικά, κα 
τοποκετθκοφν είδθ υγιεινισ, εςωτερικζσ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, επιχρίςεισ, 
ελαιοχρωματιςμοί κλπ, ϊςτε να καταςτοφν πλιρωσ λειτουργικά και για τον ςκοπό που 
προορίηονται.  

 ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 Έξγν.: Καηαζθεπή ρψξνπ γπκλαζηεξίνπ ζην γήπεδν Γήκεηξαο θάησ απφ ηηο θεξθίδεο 

 ζα γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

 Ο Γήκνο Γεζθάηεο  ζα πξνβεί ζε εργαςίεσ αποπεράτωςθσ των θμιτελϊν αποδυτθρίων Διμθτρασ 
κάτω από τισ κερκίδεσ. Θα θαηαζθεπαζηνχλ οι εςωτερικζσ διαιρζςεισ με Οπηνπιηλζνδνκέο κε  

δηαθέλνπο  ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm, Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη).  

Καηαζθεπή επηρξηζκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  Φξσκαηηζκνί φισλ ησλ ρψξσλ επί ησλ 

επηρξηζκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ρξσκαηηζκνί νξνθήο. Θα γίλνπλ επίζεο θαη νη απαξαίηεηεο 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θσηηζκνχ θιπ. Θα δηακνξθσζεί ν ρψξνο ησλ απνδπηεξίσλ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη γχκλαζεο ησλ αζιεηψλ, απνζήθε θαη ηνπαιέηεο, πνπ ζα επηζηξσζνχλ κε 

θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο θαη ζχλδεζε κε ην 

δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο θαίλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρέδην.  

 Ρροχπόκεςθ για να κεωρθκεί ζνα δθμόςιο κτίριο ι δθμόςιοσ χϊροσ προςβάςιμοσ, είναι θ φπαρξθ τουαλζτασ 
W.C., κατάλλθλα διαμορφωμζνθσ και με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ κάκε κατθγορίασ 
χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και τον εμποδιηόμενων ατόμων. Ππου είναι δυνατόν ςυνιςτάται οι ειδικά 
διαμορφωμζνοι χϊροι υγιεινισ για άτομα με αναπθρίεσ να ζχουν ανεξάρτθτθ είςοδο, χωρίσ κοινό 
προκάλαμο με τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ υγιεινισ. 

 Οι Δθμόςιοι χϊροι υγιεινισ για εμποδιηόμενα άτομα εξυπθρετοφν όλεσ τισ κατθγορίεσ ατόμων με αναπθρίεσ. 
Ρρζπει να τοποκετοφνται ςε εφκολα αναγνωρίςιμεσ κζςεισ, κοντά ςτισ ειςόδουσ και τουσ πυρινεσ 
κατακόρυφθσ κυκλοφορίασ. 

 Στο εςωτερικό των δθμόςιων χϊρων υγιεινισ πρζπει να προβλζπεται ελεφκεροσ χϊροσ περιςτροφισ, 
διαμζτρου 1,50μ. Η φπαρξθ των χϊρων υγιεινισ για εμποδιηόμενα άτομα πρζπει να ςθμαίνεται ςε διάφορα 
ςθμεία των δθμοςίων κτιρίων ευκρινϊσ με τθν χριςθ Συμβόλου Ρρόςβαςθσ (ΔΣΡ) και του Συμβόλου "W.C." 
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 Η προςπζλαςθ των χϊρων υγιεινισ, πρζπει να είναι ιςόπεδθ. Εάν υπάρχει αναπόφευκτθ υψομετρικι 
διαφορά, αυτι πρζπει να καλφπτεται με κεκλιμζνα επίπεδα μεγίςτθσ κλίςθσ 5% που κα καταςκευάηονται 
ςφμφωνα με τθν οδθγία του ΥΡΕΧΩΔΕ "άμπεσ ατόμων και αμαξιδίων". Το ελεφκερο πλάτοσ διαδρόμου ι 
κεκλιμζνου επιπζδου πρζπει να είναι 1,20μ-1,30μ. Η πόρτα να ζχει πλάτοσ 0,90μ από κάςα ςε κάςα, να 
ανοίγει προσ τα ζξω ι να είναι ςυρόμενθ. Θα πρζπει να υπολογίηεται ωσ μζγιςτθ δφναμθ που απαιτείται για 
το άνοιγμα τθσ κφρασ τα 15 Newtons. Η χειρολαβι του κυρόφυλλου πρζπει να είναι τφπου α,β, θ γ, 
ςφμφωνα με το ςχετικό ςχιμα που επιςυνάπτεται. Ο μθχανιςμόσ κλειδαριάσ του κυρόφυλλου πρζπει να 
επιτρζπει το άνοιγμα και από τθν ζξω πλευρά ςε περίπτωςθ κινδφνου και επίςθσ να διακζτει ζνδειξθ 
κατάλθψθσ χϊρου. 

 Το φψοσ του νιπτιρα να είναι 0,85μ από το δάπεδο για το επάνω μζροσ του και 0,70μ για το κάτω και 
ςυνοδεφεται από ράφι ςτο ίδιο με αυτόν φψοσ. Τα 0,70μ ελεφκεροσ χϊροσ κάτω από τον νιπτιρα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ, θ δε αποχζτευςθ του νιπτιρα δεν πρζπει να ενοχλεί τα γόνατα του 
χριςτθ αναπθρικοφ αμαξιδίου. 

 Ο νιπτιρασ τοποκετείται δίπλα ςτθ λεκάνθ, το δε εμπρόςκιο άκρο του νιπτιρα τοποκετείται ςτθν ίδια ευκεία 
με τθν εςωτερικι παρειά τθσ λεκάνθσ. Η απόςταςθ μεταξφ του άκρου τθσ λεκάνθσ και του νιπτιρα πρζπει 
να είναι περίπου 0,10μ. και ποτζ να μθν υπερβαίνει τα 0,25μ. ζτςι ϊςτε να είναι  δυνατι  θ χριςθ του 
νιπτιρα από κακιμενο ςτθ λεκάνθ άτομο. Η μπαταρία του νιπτιρα να είναι ανάμικτθ και με χειριςτιρια 
τφπου μοχλοφ.  

 Ο κακρζπτθσ τοποκετείται πάνω από τον νιπτιρα με ελαφριά κλίςθ. Το κάτω μζροσ του πρζπει να βρίςκεται 
ςε φψοσ 1,00μ. και το πάνω 2,00μ. 

 Το φψοσ τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι 0,45μ. για να διευκολφνεται θ μετακίνθςθ του χριςτθ από το αμαξίδιο 
ςτθ λεκάνθ. Ρρζπει να ζχει πλάτθ φψουσ τουλάχιςτον 0,30μ από τθν επιφάνεια του καλφμματοσ. Καηανάκι 
χαμθλισ πιζςεωσ με εφχρθςτο χειριςμό π.χ. χειρολαβι ςτο πλάι είναι δυνατόν να τθν υποκαταςτιςει. Δίπλα 
ςτθ λεκάνθ αγκυρϊνεται μθ ολιςκθρι ςπαςτι χειρολαβι μικουσ περίπου 0,75μ. και με το επάνω μζροσ τθσ 
ςε φψοσ 0,70μ από το δάπεδο. Η διάμετροσ μιασ τζτοιασ χειρολαβισ είναι 30χιλ. - 40χιλ. (11/2" περίπου). 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτον τρόπο ςτερζωςθσ των ειδϊν υγιεινισ και των χειρολαβϊν (π.χ. 
πρόβλεψθ πρόςκετου μεταλλικοφ ςκελετοφ, ενίςχυςθ για τθν ςτιριξθ του), ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
αντζξουν ςε φόρτιςθ 100Kg. 

 H κικθ χαρτιοφ κακαριςμοφ πρζπει να είναι ςε κζςθ προςιτι ςτον χριςτθ και να διακζτει μθχανιςμό 
παροχισ χαρτιοφ φφλλο - φφλλο, ιδιαίτερα χριςιμο ςε μονόχειρεσ. 

 Οι διακόπτεσ φωτιςμοφ πρζπει να ζχουν πλακζτα με μεγάλθ επιφάνεια και τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,90μ - 
1,20μ από το δάπεδο. 

 Τα υλικά καταςκευισ του δαπζδου πρζπει να εξαςφαλίηουν αντιολιςκθρότθτα, ομοιογζνεια , μικρι 
ανακλαςτικότθτα και ευκολία ςτον κακαριςμό και τθν ςυντιρθςθ.  

 Η αποχζτευςθ του δαπζδου επιτυγχάνεται με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κλίςεισ προσ το ςιφόνι δαπζδου. 

 Οι χρωματικζσ αντικζςεισ μεταξφ δαπζδου, τοίχων, ειδϊν υγιεινισ και κυρόφυλλου και ο άπλετοσ φωτιςμόσ 
διευκολφνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμζνθ όραςθ.  

 Θα γίλνπλ θαη δχν ηνπαιέηεο γηα ηνπο αζιεηέο. 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ θνπθψκαηα εμσηεξηθά απφ αινπκίλην εζσηεξηθά μχιηλα πξεζζαξηζηά.   

 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικών κακιςμάτων γθπζδου μαηί με τα παρελκόμενα 
ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ αυτών, για τα ανοικτά  γιπεδα ποδοςφαίρου τθσ Δεςκάτθσ, τθσ Διμθτρασ 
και του Καρπεροφ. 
Απολογιςτικά κα γίνει και  προμικεια και τοποκζτθςθ 1.400 πλαςτικϊν κακιςμάτων γθπζδου μαηί 
με τα παρελκόμενα ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ αυτϊν. Τα κακίςματα κα τοποκετθκοφν ςτθν 
υπάρχουςα υποδομι κερκίδων των Δθμοτικϊν γθπζδων Δεςκάτθσ, Διμθτρασ και Καρπεροφ.  
Τα κακίςματα κα ζχουν πλάτοσ 42 cm, φψοσ 34 cm, βάκοσ 44 cm, με διπλό τοίχωμα ςτθ πλάτθ του 
κακίςματοσ. Θα είναι Εργονομικά, χωρίσ αιχμθρζσ ακμζσ, με κζςθ για αρίκμθςθ και ςτο χρϊμα που 
κα επιλζξει θ υπθρεςία. Θα τοποκετθκοφν ςε πλιρθ εφαρμογι ςτθ κερκίδα, οφτωσ ϊςτε να 
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αποφεφγεται ςυγκζντρωςθ απορριμμάτων κάτω από το κάκιςμα. Θα φζρουν ςιμανςθ CE με 
πιςτοποίθςθ EN1272/2000, το υλικό καταςκευισ τουσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για κακίςματα 
κερκίδων/γθπζδων ανκεκτικό ςε χθμικά και μθχανικζσ καταπονιςεισ με πιςτοποίθςθ ISO 9001 και 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και των Ευρωπαϊκϊν 
προτφπων FIFA & UEFA. 

 
 ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κε ηα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ (Τα εγθεθξηκκέλα εληαία Τηκνιφγηα ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρχνπλ ζήκεξα), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) για έργα 

οικοδομικά – πραζίνου ηου Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο 

Γεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα:  

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα: 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 

α.  Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 

Α’/84) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο : 

o Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (Φ.Δ.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

o Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 

o Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 

o Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

o Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 

o Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003) 

o Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004) 

o Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ.  42Α/22-2-2005) 

o Ν 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΓΚΚ) 

o Ν. 3481/06  (Φ.Δ.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 

o Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007 (ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07) 

o Ν. 3669/2008 

o Ν. 4053/2012 

o N. 4070/2012 

o Ν.4071/2012/ΦΔΚ Α85/11-4-2012 Άξζξν 9.5) 

β. Τν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα: 

o Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94) 

o Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94) 

o Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97) 

o Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97) 

o Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999) 

γ. Τν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Τ.Α» φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

δ. Τα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 

ε. Τν Π.Γ. 60/2007 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ 

ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη νη αλάινγεο κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηνπ 

έξγνπ Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΤΠΓ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. 

θαη Λνηπψλ Φνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΔΣΥ) θαη 

ζην ηηκνιφγην κειέηεο θαη ηελ Τ.Σ.Υ. θαη ην παξάξηεκά ηεο. 
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Η Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τξνπνπνηήζεηο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ». 

Η Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα 

Μεηξψα κε ην λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θιπ.». 

Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Τερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα». 

Η Δγθχθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-2-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε 

Δληαίσλ Τηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, 

Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ θαη 

Ληκεληθψλ» θαη  

Η ππ΄ αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 Απφθαζε «Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε 

’’Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Τηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, 

Υδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Υδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» 

Δπίζεο ηζρχνπλ : 

 1. Τα εγθεθξηκέλα εληαία Τηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 2.   Οη Δπξσθψδηθεο. 

 3.   Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Τ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηψλ θαη πνηφηεηαο.  

4. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ 

δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

Τελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ Ν. 2753/99 θαη 

ην Π.Γ. 171/87 θαη ηηο  έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε εξκελεία ησλ παξαπάλσ Νφκσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, ζα αθνινπζήζνπλ νη ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην 

Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/15-09-83) «Υπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 

ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά θαη ηερληθά έξγα»  θαη ην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 126/Α/29-08-96) 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 

θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία.  Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 462.000,01 ευρώ.             
 
  Γρεβενά  17-1-2020                                               Γεζκάηη  16-1-2020                   

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                  Ο  Διεσθσντής  Τ.Υ.                                               Ο Σσντάκτης   

 

 

 

                   Καρέτσος Αναστάσιος                                   Κρίκος Νικόλαος   

                  Μητανολόγος   Μητανικός                         Πολιτικός Μητανικός Τ.Ε. 

 


