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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 
Το ∆ηµοτικό στάδιο Τρικάλων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης των 

Τρικάλων, επί της οδού Κατσιµήδου. Με τη παρούσα µελέτη  προβλέπεται η επισκευή του 

συνθετικού τάπητα του στίβου , διότι  ο έβδοµος διάδροµος του στίβου παρουσιάζει πρόβληµα 

στη συναρµογή του µε τους υπόλοιπους διαδρόµους λόγω µεταγενέστερης κατασκευής του και 

επιπλέον ο διάδροµος φοράς ακοντίου παρουσιάζει φθορά λόγω χρήσης και φυσιολογικής 

φθοράς.  

Η επικάλυψη του στίβου θα είναι τέτοια ώστε θα εγγυάται την ευχρηστία του, την 

ανθεκτικότητά του σε σχέση µε την αθλητική του λειτουργία και συµπεριφορά, τις τεχνικές του 

ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συµπεριφορά (απόσβεση των κρουστικών 

δυνάµεων που ενεργούν στον αθλούµενο σαν αποτέλεσµα της απόδοσης του συνθετικού 

τάπητα). Θα διατηρηθούν οι υφιστάµενες κλίσεις  του στίβου και θα υπάρχει πλήρης συναρµογή 

του νέου τάπητα µε τον υφιστάµενο και την τήρηση συγκεκριµένων απαιτήσεων που 

προδιαγράφονται από τη Γενική Γραµµατεία αθλητισµού «Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων». 
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2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 
ιδιοκτησία 
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    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τεχνική έκθεση του έργου 

Αφορά στην κατά τόπους αποκατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα σε περιοχές της 

επιφάνειας του στίβου που χρήζουν επισκευής: 

 Οι περιοχές αυτές θα ορισθούν σε επί τόπου συνάντηση της επίβλεψης µε τον Ανάδοχο 

και τη ∆ιοίκηση του σταδίου. Ιδιαίτερα έµφαση θα δοθεί στις περιοχές που λόγω µεγαλύτερης 

χρήσης αναµένονται να παρουσιάζουν µεγαλύτερες φθορές. Οι περιοχές αυτές είναι κυρίως οι 

εξής: 

Α) Η κύρια ευθεία των 133,00µ και στις οκτώ διαδροµές 

Β) Η εσωτερική διαδροµή όλους του στίβου 

Γ) Ο διάδροµος φοράς του άλµατος επί κοντώ. 

∆) Ο έβδοµος διάδροµος  

 

1.Αποξήλωση όλων των σαθρών τµηµάτων του υφιστάµενου ελαστικού συνθετικού τάπητα και 

καθαρισµός της περιοχής µε επιµέλεια µέχρι την αποκάλυψη της ασφαλτικής υπόβασης. Στα 

τµήµατα αυτά θα ελεγχθεί και η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα (φθορά ή υπερύψωση) και αν 

κρίνεται απαραίτητο θα επισκευαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

2. Στον έβδοµο διάδροµο πάνω στην επιφάνεια του ενδιάµεσου κρασπέδου θα υποβιβαστεί η 

επιφάνεια του  κρασπέδου κατά 13χιλ.  και θα συµπληρωθεί κατά 9 χιλ. µε υλικό χυτής 

πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωµένου πλαστικού ώστε να έλθει σε πλήρη συναρµογή µε 

την υπόλοιπη επιφάνεια του στίβου.  

 

3. Τρίψιµο όλου του ελαστικού τάπητα µε µηχανή τοπικά έτσι ώστε µετά το τρίψιµο να µην 

υπάρχει περιοχής µε πάχος υλικού περισσότερο από 9 χιλ.  

4. Έλεγχο από την επίβλεψη του πάχους του ελαστικού συνθετικού τάπητα ειδικά στις άνω 

θέσεις (Α,Β,Γ,∆). 
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5. Έλεγχο και εντοπισµό στις υπόλοιπες περιοχές του στίβου, των τµηµάτων εκείνων του τάπητα 

που υπολείπονται σε πάχος των 9 χιλ. Ο καθορισµός των τµηµάτων θα γίνει από τον 

επιβλέποντα.  

 

Όπου έχει αποµείνει υλικό πάχους 9 χιλ. ο τάπητας θα παραµείνει, ενώ όπου το πάχος 

υπολείπεται σηµαντικά των 9 χιλ, κατά την κρίση του επιβλέποντα, ο τάπητας θα αποξηλωθεί 

τοπικά µέχρι τον ασφαλτοτάπητα , ο οποίος αν είναι αναγκαίο θα επισκευαστεί. 

 

6. Συµπλήρωση µε νέο υλικό συνθετικού τάπητα της κατηγορίας του ήδη υπάρχοντος, όλων των 

τµηµάτων που έχουν αποξηλωθεί. Το πάχος της πρώτης στρώσης θα είναι 9 χιλ. Σε όσα 

τµήµατα δεν έχει αποξηλωθεί ο παλιός τάπητας, άλλα έχουν εντοπισθεί να υπολείπονται των 

9 χιλ, θα γίνει συµπλήρωση µέχρι τα 9χιλ µε στρώση χυτής πολυουρεθάνης. Εάν το πάχος 

του τάπητα που λείπει µπορεί να δεχθεί και κόκκους ανακυκλωµένου πλαστικού τότε θα 

προστεθούν και αυτοί στη µάζα του υλικού που θα συµπληρώσει το πάχος µέχρι τα 9 χιλ, 

αλλιώς θα διαστρωθεί µόνο η χυτή πολυουρεθάνη µετά από έγκριση του επιβλέποντα. 

7. Αφού θα έχει δηµιουργηθεί ενιαία ισοπαχής επιφάνεια µε πάχος 9χιλ θα διαστρωθεί σε όλη 

την επιφάνεια του υπάρχοντος ελαστικού τάπητα του στίβου, η τελική στρώση 

(retopping) που θα έχει συνολικό πάχος 4 χιλ και θα αποτελείται από στρώση χυτής και µη 

υδροπερατής πολυουρεθάνης πάχους 2χιλ και κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M 

πάχους τέτοιου ώστε µε τη βύθισή τους στη στρώση της πολουουρεθάνης να δίνουν 

συνολικό πάχος 4 χιλ. τελικής στρώσης. Το συνολικό πάχος του τελικού ελαστικού τάπητα θα 

είναι 9+4=13χιλ. 

Θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη ότι σε όλες τις περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές 

µε το νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα αλλά και µετά το retopping , οι ρύσεις θα πρέπει να 

ακολουθούν τις υφιστάµενες ρύσεις της υπόλοιπης επιφάνειας στην οποία ανήκουν. Η νέα 

στρώση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στις περιοχές που βρίσκεται σε επαφή µε τη σχάρα 

του περιµετρικού καναλιού, θα πρέπει να σβήνει οµαλά προς τη σχάρα  για να εξασφαλιστεί η 

σωστή απορροή των οµβρίων. 

Μετά τη ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του υπάρχοντος τάπητα θα γίνει νέα 

γραµµογράφηση όλου του στίβου µε τα νέα δεδοµένα, µε ανεξίτηλο 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 
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πιστοποιητικό από ειδικό συνεργείο χάραξης και γραµµογράφησης εγκεκριµένο από την I.A.A.F ή 

από τη σχολή τοπογράφων Α.Ε.Ι αναλαµβάνοντας και τις δαπάνες που θα προκύψουν για την 

έκδοσή του. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

� Aποξηλώσεις 

� Επιστρώσεις µε ειδικά υλικά για την τελική διαµόρφωση του εδάφους 

� Υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 

2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργων αθλητισµού 

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

 

                             ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 

διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / 

επισκευαστές του. 
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Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο στάδιο 

της µελέτης) : 

1) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

2) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

 

4) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

5) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Οι προβλεπόµενες εργασίες δεν επηρεάζουν τα υφιστάµενα δίκτυα ΟΚΩ 

6) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

7) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 

πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
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    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων 

των συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα 

εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των 

µέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της 

προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του 

εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 

• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους. 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά 

τους, θα πρέπει να αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή 

στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 

αναφέρεται και να αντικαθίσταται άµεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως 

στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία 

τους. 

• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα 

κανένας  εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από 

αιωρούµενο φορτίο. 
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• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο 

από ειδικευµένα άτοµα. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν 

την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα 

αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται 

άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα 

προστατευτικά της µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν 

ο εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή 

εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 

επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 

1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 

3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 

4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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                             ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή 

βελτίωσης. 

 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Αφροδίτη Κωτή 

Πολ. Μηχ/κός  

 

 

 
 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.  
 

 
Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 
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