
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

Έργο:  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ (Β ΦΑΣΗ)”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  490.000,00  ΕΥΡΩ
  ΑΡ ΜΕΛ :   17Β  /2019
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1. Γενικά

Με την παρούσα μελέτη θα  γίνει η αντικατάσταση του υπολειπόμενου τάπητα του στίβου στο

Δημοτικό  στάδιο  Θηβών.  Η  αντικατάσταση  αφορά  στο  συνθετικό  τάπητα  που  είναι  σήμερα

επιστρωμένος στη βόρεια ευθεία , στις δύο στροφές, στο ημικύκλιο των αλμάτων και στο χώρο των

αλμάτων μήκους. Ο τάπητας παρουσιάζει ζημιές λόγω αποκόλλησης των ρολών του ταρτάν  από

την υπόβαση και αποφλοίωσης του κόκκου E.P.D.M στην επιφάνεια. Στην βόρεια ευθεία ο τάπητας

παρουσιάζει ελαττωμένη ελαστικότητα και ελαττωμένη απορρόφιση καραδασμών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο συνθετικός τάπητας που θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση, θα

πρέπει να είναι χυτός και να έχει ιδιότητες σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας ΕΞ-ΥΛ-

ΔΑΠ2.

Επίσης θα κατασκευαστεί διαχωριστικό κράσπεδο στίβου από P.V.C. ή ελαστικό μεταξύ του στίβου

και του χλοοτάπητα.

Επιπλέον θα γίνουν και οι παρακάτω απαιτούμενες παρεμβάσεις στο χώρο του ταρτάν.

Θα αντικατασταθούν οι σχάρες που καλύπτουν το κανάλι απορροής στην άκρη του ταρτάν.

Θα αντικατασταθούν 4 βαλβίδες του άλματος μήκους καθώς και οι βαλβίδες άλματος επικοντώ ,

σφαιροβολίας και δισκοβολίας – σφυροβολίας.

Θα τοποθετηθεί νέος , φορητός κλωβός σφυροβολίας και δισκοβολίας. 

Οι  πάγκοι  των  αναπληρωματικών,  οι  οποίοι  έχουν  υποστεί  εκτεταμένες  φθορές  θα

αντικατασταθούν με καινούργιους. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 3 πάγκοι με σκέπαστρο από

πολυκαρβονικό υλικό.

Στην περίμετρο της περίφραξης θα τοποθετηθούν φωτιστικά για το φωτισμό του στίβου για τη

χρήση από τους ασκούμενους κατά τις νυχτερινές ώρες.



2. Επίστρωση νέου συνθετικού τάπητα

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο συνθετικός τάπητας που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να συμφωνεί με

τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2 που συνοδεύουν αυτή την τεχνική περιγραφή. 

Η αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

1) Μετά την αποξήλωση του συνθετικού τάπητα με επιμέλεια και τον καθαρισμό της περιοχής θα

γίνει έλεγχος της υπόβασης και ιδιαίτερα του ασφαλτικού τάπητα και αν απαιτηθεί, συνολικά ή σε

τμήμα αυτού,  θα  αντικατασταθεί  αφού προηγηθεί  απόξεση του,  σύμφωνα με  το  τιμολόγιο  της

μελέτης.

2)  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  των  προηγούμενων  παραγράφων και  τον  έλεγχο  της

τελικής  επιφάνειας  εφαρμογής  του συνθετικού τάπητα και  του φρεζαρίσματος  του ασφαλτικού

τάπητα της παρ. 5.5. του τεύχους ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ 2/Τρ.2, κατά 8 χιλ., στις περιοχές εκείνες που από

την παρ. 6/2 του ως άνω τεύχους επιβάλλεται η χρήση αυξημένου πάχους συνθετικού τάπητα, όπως

άλλωστε  φαίνεται  και  στο  σχέδιο  κάτοψης  του  στίβου,  θ’ακολουθήσει  η  κατασκευή  του  νέου

συνθετικού τάπητα,  ο  οποίος  πρέπει  να  ανήκει  σε  ότι  αφορά την ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ,  στους

τάπητες της παρ. 2.1, σε ότι αφορά τα ΥΛΙΚΑ, την ΣΥΝΘΕΣΗ και το ΠΑΧΟΣ να εκπληρώνει τις

απαιτήσεις των παρ. 3.4.β ή 3.4.γ και σε ότι αφορά τα επί μέρους ΤΕΧΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ,

ΑΘΛΗΤΙΚΑ κλπ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύχους ΕΞ-

ΥΛ-ΔΑΠ 2/Τρ.2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ, είτε πρόκειται για τον συνθετικό τάπητα με τον οποίο

θα  επιστρωθούν  γενικά  οι  αγωνιστικές  επιφάνειες  του  στίβου,  ελαχίστου  πάχους  13  χιλ.,  είτε

πρόκειται  για  τον  συνθετικό  τάπητα  αυξημένου  ελαχίστου  πάχους  20  χιλ.  με  τον  οποίο  θα

επιστρωθούν οι περιοχές εκείνες που καθορίζονται από την παρ. 6.2  του παραπάνω τεύχους που

συνοδεύει αυτή την τεχνική περιγραφή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης του ελαστικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει να

καλέσει  την  επίβλεψη  για  να  παραλάβει  τις  πρώτες  ύλες  (πολυουρεθανικές  κόλλες  ενός

συστατικού,  πολυουρεθάνη  δύο  συστατικών,  Primer,  υλικά  σφραγιστικής  στρώσης,  κόκκους

συνθετικού ή ανακυκλωμένου ελαστικού κ.λ.π.).Οφείλει επίσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία

παραστατικά έγγραφα εισαγωγής των ως άνω υλικών (τιμολόγια, φορτωτικές κ.λ.π.) από τα οποία

θα προκύπτει η ποσότητα, η ημερομηνία λήξης κ.λ.π.

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από είκοσι

(20) ημέρες να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όλα τα στοιχεία που αφορούν στο συνθετικό

τάπητα  που  θα  κατασκευάσει:  εμπορική  ονομασία,  δείγμα  σφραγισμένο  από  αναγνωρισμένο



εργαστήριο  ελέγχου παρόμοιων υλικών,  μαζί  με  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  από το  οποίο  να

προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληρεί το αντίστοιχο DIN και τεχνική περιγραφή της κατασκευής

και τοποθέτησης του όπως και όλων των επιμέρους υλικών που τον αποτελούν, με αναφορά στην

προέλευσή τους,  την εμπορική ονομασία και τον τύπο τους,  στο χρώμα,  στο πάχος,  στα ακριβή

ποσοστά σύνθεσής του κλπ.

Μετά την κατασκευή του συνθετικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στη Διευθύνουσα

Υπηρεσία δύο σφραγισμένα δείγματα του κατασκευασμένου τάπητα (από σημεία του στίβου που

θα υποδείξει η επίβλεψη), με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου.

Όλες οι δαπάνες των πιστοποιήσεων του συνθετικού τάπητα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

3.  Γραμμογράφηση.

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  επισκευής  του  υπάρχοντα  τάπητα,  θα  γίνει  νέα

γραμμογράφηση όλου του στίβου με τα νέα δεδομένα, με χρώμα όπως ορίζει η παράγραφος 6.12

της  προδιαγραφής  της  Γ.Γ.Α.  Θα γραμμογραφηθούν στις  αποχρώσεις  που ορίζει  η  I.A.A.F.,  οι

διαδρομές, οι εκκινήσεις, οι τερματισμοί, οι αλλαγές, τα αγωνίσματα και ότι άλλο είναι απαραίτητο

για  την  τέλεση  διεθνών  αγώνων  ώστε  να  αναγνωρίζονται  οι  επιδόσεις  σύμφωνα  με  τους

κανονισμούς της I.A.A.F.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει στην υπηρεσία πιστοποιητικό από ειδικό συνεργείο χάραξης και

γραμμογράφησης εγκεκριμένο από την  I.A.A.F.  ή από τη σχολή τοπογράφων του Ε.Μ.Π.  ή του

Α.Π.Θ., αναλαμβάνοντας και τις δαπάνες που θα προκύψουν για την έκδοσή του.

Σύνταξη , 05/12/2019

 Π. Θεοδοσιάδης 
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