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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά

Το  παρόν  αφορά  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  κατασκευή  μίνι 

γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με συνθετικό χλοοτάπητα στην Τ.Κ. Δολιανών (Κάτω 

Δολιανά). 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνον στις εργασίες κατασκευής 

του γηπέδου και δεν υποκαθιστά άλλες μελέτες που πιθανόν απαιτηθούν (Μ.Π.Ε., 

μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κ.λ.π.). Συγκεκριμένα, αφορά στην 

κατασκευή της περίφραξης του χώρου του γηπέδου, την κατασκευή της υπόβασης 

του  αγωνιστικού  χώρου,  την  διάστρωση  του  συνθετικού  χλοοτάπητα,  την 

τοποθέτηση των τερμάτων και των πάγκων των αναπληρωματικών, την πλήρη 

ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  φωτισμού  του  γηπέδου  και  την  κατασκευή  του 

δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων (κανάλια απορροής κ.λ.π.). 

Η  παρούσα  μελέτη  δεν  αφορά  συμπληρωματικά  έργα  που  πιθανόν 

απαιτηθούν (π.χ.  κατασκευή αποδυτηρίων,  διαμόρφωση περιβάλλοντος  χώρου, 

δρόμοι προσπέλασης,   parking   κλπ.).   
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Επισημαίνεται  ότι  πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει  να 

έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

(π.χ.  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού,  Πολεοδομία,  Αρχαιολογικές  Υπηρεσίες, 

ΕΠΑΕ, κ.λ.π.), όπως καθορίζεται από την κείμενη Εθνική Νομοθεσία.

Η  παρούσα  μελέτη  μαζί  με  τα  σχέδια  που  την  συνοδεύουν,  αποτελούν 

ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι. 

2. Διαστάσεις Γηπέδου

Το  γήπεδο  θα  έχει  διαστάσεις  αγωνιστικού  χώρου  σύμφωνες  με  τις 

ισχύουσες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

Γενικά,  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  Γενικής  Γραμματείας 

Αθλητισμού, για τα γήπεδα 5x5 ισχύει:

Ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 15,00 Χ 25,00 μ.

Μέγιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 25,00 Χ 42,00 μ.

Όπως προκύπτει, οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι μεταβλητές και 

ο  ακριβής  προσδιορισμός  τους  καθορίζεται  κατά  περίπτωση  βάσει  του 

διατιθέμενου χώρου.

Στο  εν  λόγω γήπεδο  η  συνολική  επιφάνεια  στην  οποία  θα  τοποθετηθεί 

συνθετικός  χλοοτάπητας  είναι  22x40m=880m2 (βλέπε  συνημμένα  σχέδια).  Οι 

καθαρές  διαστάσεις  του  αγωνιστικού  χώρου  είναι  18,00  x 36,00  m,  ενώ 

περιμετρικά  θα  υπάρχουν  λωρίδες  πλάτους 2,0m,  μέχρι  την  περίφραξη  του 

γηπέδου.

Στις δύο μικρότερες πλευρές του γηπέδου τοποθετούνται τα δύο τέρματα, 

με την απαραίτητη γραμμογράφηση, ενώ στην μια μεγάλη πλευρά τοποθετούνται 

οι πάγκοι των αναπληρωματικών.

Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται από την περίφραξη ύψους 4,00m με 

τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών, σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης.

3. Προετοιμασία επιφανείας γηπέδου

Αρχικά,  θα  πραγματοποιηθεί  εξυγίανση  της  υφιστάμενης  χωμάτινης 

επιφάνειας όπου θα κατασκευαστεί το γήπεδο 5x5.  
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Οι εργασίες  εξυγίανσης περιλαμβάνουν την απόξεση, τον καθαρισμό της 

επιφάνειας του υφιστάμενου αγωνιστικού χώρου, τις εργασίες εκσκαφών και τις 

εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών όπου απαιτηθεί, με την 

χρήση  κατάλληλων  μηχανικών  μέσων  (εκσκαφέα)  και  την  απόρριψη  και 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 

Η  εξυγιασμένη  επιφάνεια  θα  διαμορφωθεί,  θα  επιπεδοποιηθεί  και  θα 

συμπιεστεί  με  την  χρήση  κατάλληλων  μηχανικών  μέσων  (διαμορφωτήρας, 

κύλινδρος  κ.λ.π.),  σε  ποσοστό  άνω  του  90%  κατά  PROCTOR και  θα 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες κλίσεις  (0,6% δικλινής κατά μήκος), σύμφωνα με 

τα σχέδια της  μελέτης,  για  την απορροή των ομβρίων.  Σκοπός των εργασιών 

εξυγίανσης  είναι  να  προετοιμαστεί  κατάλληλα  η  σκάφη  του  γηπέδου  επί  της 

οποίας θα διαστρωθεί η υπόβαση.

Η διαμορφωμένη επιφάνεια της σκάφης του γηπέδου μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών εξυγίανσης και πριν την διάστρωση της υπόβασης, θα βρίσκεται σε 

απόλυτο υψόμετρο +90.20m (σημείο αναφοράς το κέντρο του γηπέδου).

Στην συνέχεια, επί της εξυγιασμένης επιφάνειας, θα διαστρωθεί υλικό της 

ΠΤΠ 0-155 (3Α), σε 2 στρώσεις των 10cm η κάθε μία (συνολικού πάχους 20cm), 

οι οποίες θα συμπυκνωθούν άνω του 90% κατά PROCTOR και θα διαμορφωθούν 

και οι κατάλληλες κλίσεις (βλέπε σχετικά σχέδια) για την απορροή των υδάτων. 

Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί μια τελική στρώση άμμου πάχους 2-3cm, η 

οποία επίσης θα συμπυκνωθεί άνω του 90% κατά PROCTOR. 

Η επιφάνεια  αυτή  θα αποτελεί  και  την τελική  επιφάνεια  στην οποία  θα 

διαστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η 

επιφάνεια  θα  διαμορφωθεί  με  κατάλληλη  κλίση  (0,6% δικλινής  κατά  μήκος), 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,  ώστε να απομακρύνονται τα όμβρια ύδατα 

από  τον  αγωνιστικό  χώρο  προς  τις  δύο  μεγάλες  πλευρές  του  γηπέδου,  όπου 

υπάρχουν τα κανάλια απορροής των ομβρίων.

Η  συμπύκνωση  και  η  επιπεδοποίηση  της  επιφάνειας  θα  γίνεται  με 

κυλίνδρωση.  Η κυλίνδρωση θα γίνεται  παράλληλα προς  το  μεγάλο άξονα του 

γηπέδου. Εάν απαιτηθεί θα πραγματοποιείται και διαβροχή κατά την διάρκεια της 

συμπύκνωσης. Οποιαδήποτε μετατόπιση του υλικού  που θα δημιουργηθεί, πρέπει 

να διορθώνεται με αφαίρεση ή προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αμέσως 

θα επανακυλινδρώνεται, μέχρις ότου η επιφάνεια καταστεί λεία και ομοιόμορφη. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την μη καταστροφή της περίφραξης του 

γηπέδου.
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Όπου  δεν  είναι  δυνατή  η  χρήση  του  οδοστρωτήρα,  το  υλικό  θα 

συμπυκνώνεται  με  άλλα  μηχανικά  μέσα,  κατά  την  κρίση  του  Αναδόχου.  Η 

διαμορφωμένη  επιφάνεια  του  εδάφους  του  αγωνιστικού  χώρου,  μετά  την 

ολοκλήρωση  των  εργασιών  διαμόρφωσης  και  πριν  την  διάστρωση  του 

χλοοτάπητα, θα βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο +90.43m (σημείο αναφοράς το 

κέντρο του γηπέδου).

Οι ανωτέρω εργασίες, αφορούν επιφάνεια ίση με την συνολική επιφάνεια 

του  γηπέδου  μαζί  με  τις  περιμετρικές  λωρίδες  και  τον  χώρο  εμπρός  από  τα 

αποδυτήρια, η οποία εκτιμάται σε 40x22=880m2.    

Τα  κάθε είδους προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το γήπεδο.

4. Συνθετικός χλοοτάπητας

Πάνω  στη  ήδη  διαμορφωμένη  επιφάνεια  θα  διαστρωθεί  ο  συνθετικός 

χλοοτάπητας. Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι 5ης γενιάς, κατασκευασμένος από 

ίνες  πολυπροπυλενίου  με  ύψος  πέλους  50-55mm. Οι  ίνες  θα  πρέπει  να  είναι 

πλεγμένες με θηλιές επάνω σε υπόστρωμα από PE ή PVC και ελάχιστη τιμή μάζας 

ανά μονάδα μήκους  11.000 dtex (±10%), ενώ η πυκνότητα του νήματος θα είναι 

8.200-9.000 κόμποι/m2 περίπου.

Ο  χλοοτάπητας  θα  είναι  συνθετικός,  υδατοπερατός  και  ανθεκτικός  σε 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. . Θα διαθέτει κύρια υπόβαση με προστασία κατά 

των  υπεριωδών  ακτινοβολιών  και  δυνατότητα  αποστράγγισης  υδάτων.  Θα 

συνοδεύεται  από  εγγύηση  πέντε  (5)  χρόνων  τουλάχιστον,  ανεξαρτήτως  του 

αριθμού των παιχνιδιών. 

- Σύνθεση ίνας: 100% πολυαιθυλένιο

- Ελάχιστο Βάρος ίνας (ανά μονάδα μήκους): τουλάχιστον 11.000 dtex 

- Ύψος πέλους (mm): 55 mm

- Συνολικό ύψος (πέλους με υπόβαση): 57 mm

- Βάρος πέλους: τουλάχιστον 1.150 gr/m2

- Συνολικό βάρος: τουλάχιστον 2.100 gr/m2

- Αριθμός ινών ανά m2: τουλάχιστον 8.100κόμποι/ m2

Προτού την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, θα υποβληθεί προς έγκριση στην 

Τεχνική  Υπηρεσία  δείγμα  χλοοτάπητα  διαστάσεων  20x20cm το  οποίο  θα 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεχνικές προδιαγραφές. 
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O  χλοοτάπητας  τελευταίας  γενιάς  θα  πρέπει  να  παρέχει  βελτιωμένη 

αντικραδασμική  προστασία  μειώνοντας  τις  επιβαρύνσεις  στις  αρθρώσεις,  στο 

μυοσκελετικό σύστημα και στα γόνατα των αθλητών.

Ο χλοοτάπητας θα αποτελείται από ρολά τα οποία θα συγκολλούνται μεταξύ 

τους  για  να  δημιουργήσουν  μια  ενιαία  και  ομοιόμορφη  επιφάνεια,  μέσω 

υποστρωματικής  ένωσης  με  ταινία  πολυεστέρα  και  πολυουρεθανική  κόλλα  2 

συστατικών. 

Αφού τοποθετηθούν και ξετυλιχθούν τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα, 

πραγματοποιείται η σωστή διάστρωση, εφαρμογή και σύγκλησή τους. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαδικασία της συγκόλληση των ρολών. 

Αφού  ανασηκωθούν  ισομερώς  οι  άκρες  των  κομματιών  του  χλοοτάπητα, 

τοποθετείται στο κενό ανάμεσά τους και κάτω από αυτούς, ειδική πολυεστερική 

ταινία πλάτους 25cm περίπου, η οποία επικαλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

με ειδική πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών και κατόπιν συμπιέζονται τα ρολά 

του χλοοτάπητα επάνω στην ταινία. 

 Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται η διαγράμμιση του γηπέδου σε 

απόχρωση  λευκή,  με  χάραξη  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  τους  ισχύοντες 

κανονισμούς του αθλήματος. 

Οι  λωρίδες  των  λευκών  γραμμών  θα  είναι  πλάτους  10cm και  θα 

αποτελούνται  από  το  ίδιο  υλικό  με  τον  υπόλοιπο  συνθετικό  χλοοτάπητα.  Θα 

τοποθετηθούν  σε  συγκεκριμένες  θέσεις,  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  του 

αθλήματος και αφού πρώτα αφαιρεθούν εντέχνως αντίστοιχες λωρίδες πράσινου 

χλοοτάπητα. Η συγκόλληση των λευκών γραμμών με τον υπόλοιπο χλοοτάπητα 

θα  γίνει  ακριβώς  με  την  ίδια  διαδικασία  που  περιγράφηκε  ανωτέρω  (ειδική 

πολυεστερική ταινία και ειδική πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της τοποθέτησης του χλοοτάπητα, το πέλος του 

τεχνητού χλοοτάπητα  θα διαστρωθεί  πρώτα με  στρώση χαλαζιακής  άμμου και 

στην συνέχεια με στρώση ελαστικών μικροσφαιριδίων, κατά το ½ του ύψους του 

πέλους περίπου (30mm).

 

Το μέγεθος των κόκκων της χαλαζιακής άμμου θα είναι 0,40-1,00 mm και 

η ποσότητα πλήρωσης θα είναι 20 kgr/m2 περίπου, με ομοιόμορφη κατανομή σε 

ολόκληρη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Η διάστρωση της χαλαζιακής 

άμμου βοηθά και στην αγκύρωση του χλοοτάπητα στην υπόβαση.
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Αντίστοιχα, το μέγεθος των κόκκων καουτσούκ θα είναι 0,50-2,50 mm και 

η ποσότητα πλήρωσης θα είναι 14 kgr/m2 περίπου, με ομοιόμορφη κατανομή σε 

ολόκληρη  την  επιφάνεια  του  αγωνιστικού  χώρου.  Η  διάστρωση  των  κόκκων 

καουτσούκ βελτιώνει τα αντικραδασμικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα και την 

την ικανότητα απορρόφησης κραδασμών. Σημειώνεται ότι δεν συνίσταται η χρήση 

μικρότερης κοκκομετρίας κόκκων καουτσούκ,  λόγω παρουσίας του φαινομένου 

της συμπίεσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπαγούς επιφάνειας που οδηγεί 

στην απώλεια των αντικραδασμικών ιδιοτήτων αλλά και στη γρήγορη φθορά του 

χλοοτάπητα.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα πλήρωσης με χαλαζιακή άμμο αλλά και 

κόκκους καουτσούκ καθώς και η σχετική κοκκομετρία τους, θα είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας.

5. Περίφραξη 

Η περίφραξη του γηπέδου τοποθετείται επί τοιχίου κατασκευασμένου από 

οπλισμένο  σκυρόδεμα  διατομής  25x80cm,  με  αναμονές  κυκλικής  διατομής 

διαμέτρου Φ2’’ για τους ορθοστάτες της περίφραξης ανά τρία (3) μέτρα. 

Η  περίφραξη  έχει  ύψος  4,00  μ.  και  αποτελείται  από  κατακόρυφους 

γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες  (ορθοστάτες) Φ2’’ υπερβαρέως τύπου (πράσινη 

ετικέτα).  Επίσης,  στο  άνω τμήμα  φέρει  οριζόντιο  γαλβανισμένο  σιδεροσωλήνα 

Φ2’’ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με 

τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται 

σε απόσταση 3,00 m μεταξύ τους.

Στην μία πλευρά τοποθετούνται μια μονόφυλλη θύρα εισόδου παικτών και 

διαιτητών  πλάτους  1.10μ  καθώς  και  μία  δίφυλλη  θύρα  πλάτους  2,40m 

κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά και σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

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. (Οι ορθοστάτες και τα στηρίγματα είναι 

επίσης από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2’’ υπερβαρέως τύπου).

Το ύψος της περίφραξης (4,00m) χωρίζεται οριζόντια σε τέσσερα τμήματα, 

με  γαλβανισμένο  σύρμα  στερέωσης  πάχους  2,5mm τουλάχιστον,  που  συνδέει 

τους κατακόρυφους ορθοστάτες.
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Το  πλέγμα  της  περίφραξης  διαθέτει  οπές  45x45mm και  είναι 

κατασκευασμένο από γαλβανιζέ σύρμα πάχους 2,5mm τουλάχιστον. Το ύψος της 

περίφραξης (4,00  m) χωρίζεται  οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο σύρμα 

στερέωσης  πάχους  2,5mm τουλάχιστον,  που  συνδέει  τους  κατακόρυφους 

ορθοστάτες.

6. Κανάλια απορροής επιφανειακών υδάτων

Σε επαφή με το τοιχίο της περίφραξης κατά μήκος των πλευρών μεγάλου 

μήκους  του  γηπέδου,  κατασκευάζονται  δύο  (2)  κανάλια  απορροής  των 

επιφανειακών υδάτων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τα  κανάλια  θα  είναι  από  προκατασκευασμένο  σκυρόδεμα  ή  πολυμερικό 

μπετόν, με κατάλληλη γαλβανισμένη εσχάρα. Τα κανάλια θα αποτελούνται από 

επιμέρους τμήματα μήκους 1m και θα έχουν  καθαρό βάθος 210mm και καθαρό 

πλάτος  210mm,  ενώ  οι  συνολικές  τους  εξωτερικές  διαστάσεις  θα  είναι 

300x310mm (YxΠ). Τα κανάλια θα συνοδεύονται από κατάλληλη γαλβανισμένη 

σχάρα ύψους 30mm και πάχους 2mm.

Τα  κανάλια  θα  εγκιβωτιστούν  περιμετρικά  με  σκυρόδεμα  C16/20,  πάχους 

10cm, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Οι σχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες εν θερμώ με πλαίσιο 

(τελάρο),  μα  κατάλληλες  διαστάσεις  που  θα  τους  δίνουν  τη  δυνατότητα  να 

τοποθετηθούν  στα  προκατασκευασμένα  κανάλια.  (μήκος  1,0m και  πλάτος 

24,8cm). Θα αποτελούνται από διαμήκεις λάμες στήριξης ορθογωνικής διατομής 

πάχους 2mm και ύψους 30mm και από εγκάρσιες χαλύβδινες ελικοειδείς ράβδους 

τετραγωνικής  διατομής  5x5mm.  Ο  σχηματιζόμενος  βρόγχος  (καρέ)  θα  είναι 

καθαρών  διαστάσεων  30x30mm.  Ο  χάλυβας  από  τον  οποίο  θα  είναι 

κατασκευασμένες οι σχάρες θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A36, ενώ το 

γαλβάνισμα εν θερμώ θα έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο  BS EN 1461 (BS 

729).

Στην άκρη των καναλιών τοποθετούνται πλαστικοί αγωγοί PVC Φ160 6atm, 

οι οποίοι θα οδηγούν τα όμβρια ύδατα εκτός αγωνιστικού χώρου, με ελεύθερη 

απορροή στον περιβάλλοντα χώρο.

7. Πυλώνες Φωτισμού - Φωτιστικά

Οι  σιδηροϊστοί,  θα  είναι  χαλύβδινοι,  σταθεροί,  βιομηχανικού  τύπου, 

σχήματος  κόλουρου  πυραμίδος,  κυκλικής  ή  οκταγωνικής  διατομής  (συνεχώς 
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μεταβαλλόμενης) και ύψους 9m. Κάθε ιστός θα αποτελείται από τον κορμό, το 

έλασμα της βάσεως και στην κορυφή του θα φέρει τον βραχίονα στήριξης των 

φωτιστικών σωμάτων μαζί  με τα φωτιστικά σώματα. Επίσης, στη βάση του θα 

φέρει θυρίδα επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. Οι ιστοί θα είναι 

κατασκευασμένοι  από  χάλυβα  ποιότητας St37-2  κατά  DIN  17100  (S235JRG 

EN10025) τουλάχιστον.

Οι σιδηροϊστοί πριν τη βαφή τους θα υποστούν αμμοβολή βαθμού SA-2½ 

τουλάχιστον. Σε διάστημα όχι  μεγαλύτερο των 4 ωρών από την αμμοβολή θα 

περαστούν  με  μια  στρώση  αντιδιαβρωτικού  εποξειδικού  ασταριού  και  δύο 

στρώσεις εποξειδικού χρώματος, ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης 

ανοικτού γκρι χρώματος ή άλλου κατ’ επιλογή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Παρακάτω δίνονται οι βασικές διαστάσεις του κάθε ιστού:

- Ύψος από το έδαφος: 9000 mm

- Πάχος τοιχώματος: 4 mm (τουλάχιστον)

- Διάμετρος βάσης ιστού: 195 mm 

- Διάμετρος κορυφής ιστού: 65 mm 

Θα τοποθετηθούν έξι (6) συνολικά σιδηροϊστοί, τρείς (3) σε κάθε μεγάλη 

πλευρά του γηπέδου, όπως φαίνεται και στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 

Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85x350mm σε απόσταση 600mm από την 

βάση του,  για  την εγκατάσταση και  σύνδεση  του ακροκιβωτίου του ιστού.  Το 

επιλεγμένο πάχος τοιχώματος του ιστού θα είναι τέτοιο ώστε να μην απαιτείται 

ειδική ενίσχυση του ιστού λόγω του ανοίγματος της θυρίδας. Η θυρίδα κλείνει με 

κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους με το πάχος του τοιχώματος του 

ιστού και ιδίου σχήματος με τον υπόλοιπο ιστό. Το πορτάκι στην κλειστή του θέση 

δεν θα προεξέχει του ιστού, ενώ η στερέωσή του θα γίνεται με ειδικά τεμάχια τα 

οποία  δεν  θα  εξέχουν  του  ιστού  και  ταυτόχρονα  θα  εξασφαλίζουν  την 

στεγανότητα και την στιβαρή στερέωσή του.

Το  έλασμα  βάσης  (πλάκα)  του  ιστού  θα  έχει  ελάχιστες  διαστάσεις 

400x400x20mm και θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ποιότητας St37-2 κατά 

DIN 17100 (S235JRG EN10025) τουλάχιστον.

Οι διαστάσεις της πλάκας στήριξης θα είναι κατάλληλες να παραλάβουν το 

συνολικό  φορτίο  (ιστός,  προβολείς  κ.λ.π.),  όπως  αναλυτικά  αυτό υπολογίζεται 

από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχανικού. Η πλάκα θα συγκολληθεί με 
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τον  κορμό  του  ιστού  και  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  από  τους  αναλυτικούς 

υπολογισμούς, θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήματος ορθογωνίου τριγώνου.

Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερεις (4) οπές Φ26mm για τη διέλευση των 

αγκυρίων στήριξης καθώς και κεντρική οπή διαμέτρου 190 mm για τη διέλευση 

των υπογείων  καλωδίων αλλά και  την συγκόλληση του κορμού του ιστού.  Οι 

τέσσερεις οπές μπορεί να είναι και σχήματος οβάλ. Τα αγκύρια στήριξης θα είναι 

κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής και θα φέρουν σπείρωμα Μ24 στο 

πάνω μέρος τους για την τοποθέτηση της ροδέλας και των δύο (2) περικοχλίων 

σύσφιξης (το ένα είναι ασφαλιστικό). 

Ο κάθε σιδηροϊστός θα τοποθετηθεί πάνω σε προκατασκευασμένη βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 κατάλληλων διαστάσεων (1,10x1,00x0,90 m) , που 

θα φέρει ενσωματωμένα τα μπουλόνια (αγκύρια) για τη στερέωση του καθώς και 

το ηλεκτρολογικό φρεάτιο σύνδεσης  με τους απαραίτητους σωλήνες  διέλευσης 

καλωδίων. Η βάση στο κέντρο της θα φέρει μια κατακόρυφη και μια πλευρική οπή 

με πλαστικό σωλήνα από PVC Φ100 για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου 

και του χαλκού γείωσης.

Τα αγκύρια (κοχλίες) θα τοποθετηθούν σε διάταξη τετραγώνου με πλευρά 

μεταξύ των κέντρων των κοχλιών ίση προς 300 mm (βλέπε σχέδια). Οι τέσσερεις 

κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται σε σιδηρογωνίες 30x30x3 mm που θα είναι 

ηλεκτροσυγκολλημένες  πάνω  σε  αυτούς  και  οι  οποίες  θα  έχουν  διάταξη 

τετραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλιών και χιαστή λίγο πριν από το σπείρωμα 

τους.  Το  σύστημα  των  κοχλιών  αγκύρωσης  στο  εκτεθειμένο  τμήμα  του  και 

επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης 

και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και τα παρεμβύσματα θα είναι 

προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στο πρότυπο NFE27-005) και μέσο πάχος επένδυσης ίσο προς 375 γραμμάρια ανά 

τ.μ. προστατευμένης επιφάνειας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461-1973(F) και 

την προδιαγραφή NFA91-122). 

Τα σπειρώµατα των αγκυρίων και ολόκληρη η επιφάνεια των περικοχλίων 

και  των ροδελών θα είναι  καλυµµένα από το εργοστάσιο  κατασκευής  τους µε 

εγκεκριµένο  γράσο,  όμοιου  τύπου  με  αυτόν  που  χρησιµοποιείται  για  την 

προστασία των υφάλων των πλοίων (γράσο θαλάσσης) και το οποίο θα περιέχει 

αντισκωριακά συστατικά, όπως συνιστά ο κατασκευαστής των αγκυρίων. Πριν από 

την  τοποθέτηση  των  αγκυρίων  θα  αφαιρείται  το  γράσο,  θα  καθαρίζεται  το 

σπείρωµα  και  η  επιφάνεια  µεταξύ  του  περικοχλίου  και  της  ροδέλας  και  θα 
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επαλείφονται  µε λιπαντικό γράσο εγκεκριµένο από την Τεχνική Υπηρεσία (π.χ. 

διθειούχου  μολυβδαινίου  τύπου  Molykote),  που θα προσφέρει  την  απαραίτητη 

λίπανση κατά την σύσφιξη. 

Η  σύσφιξη  του  περικοχλίου  γίνεται  μέχρι  να  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη 

τάνυση του στελέχους, δηλαδή τάση κατά μέγιστο ίση µε τα δύο τρίτα (2/3) του 

ορίου διαρροής.

Εάν  η  πλάκα  έδρασης  τοποθετηθεί  υπό  γωνία,  θα  γίνεται  χρήση 

παράκυκλου  κλίσης  μεταξύ  πλάκας  και  περικοχλίου,  ώστε  να  ελαττώνεται  η 

διατμητική τάση που ασκείται στον κοχλία. 

Μετά την τελική σύσφιξη των περικοχλίων, σπείρωμα μήκους τουλάχιστον 

2 σπειρών θα εξέχει του τελευταίου περικοχλίου. 

Για  την  κατακόρυφη  τοποθέτηση  των  ιστών,  εάν  χρειαστεί  και  κριθεί 

απαραίτητο  θα  τοποθετηθεί  κατάλληλος  αριθμός  χαλύβδινων  μεταλλικών 

πλακιδίων  πάχους  0.5mm και/ή  1mm,  μεταξύ  του  κάτω  μέρους  της  πλάκας 

έδρασης της κολώνας και του εδάφους. Μετά την στερέωση και την τάνυση των 

αγκυρίων, το κενό που πιθανόν έχει δημιουργηθεί μεταξύ του κάτω μέρους της 

πλάκας έδρασης της κολώνας και του εδάφους (λόγω της πιθανής ύπαρξης των 

πλακών αλφαδιάσματος), θα καλύπτεται με προαναμεμιγμένο, μη συρρικνούμενο, 

ρεοπλαστικό,  ταχύπηκτο, αγκυρωτικό κονίαμα (τύπου EMACO). 

 Το επίπεδο φωτισμού του γηπέδου αναφέρεται στην αγωνιστική επιφάνεια 

και  η  μέση  έντασή  του θα κυμαίνεται  σε  επίπεδα  πάνω από 400  LUX (βλέπε 

συνημμένη φωτοτεχνική μελέτη).

Ο φωτισμός  του  γηπέδου  επιτυγχάνεται  με  18  συνολικά  προβολείς  από 

χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  που  θα  φέρουν  από  ένα  λαμπτήρα 

μεταλλικών αλογονιδίων (HPI), ισχύος 400Watt ο καθένας. Ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι  R≥70, η δε θερμοκρασία χρώματος Θ≥4000 

βαθμοί Κέλβιν.

Ο προβολέας θα φέρει γυαλί ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές και 

θα στεγανοποιείται με παρέμβυσμα υλικού ανθεκτικού στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Ο προβολέας θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ55. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει 

δίχαλο  στερέωσης  είτε  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  είτε  από  γαλβανισμένο 

χαλυβδοέλασμα  και  θα  φέρει  σύστημα  σκόπευσης  με  ακίδα  ή  υποδοχή  για 

σκόπευση.
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Στη  κεφαλή  κάθε  ιστού  θα  τοποθετηθεί  χαλύβδινος  γαλβανισμένος 

βραχίονας επί  το οποίου θα στηριχτούν τα τρία  (3) φωτιστικά σώματα (βλέπε 

σχέδια).  Ο  βραχίονας  θα  είναι  ευθύγραμμου  σχήματος  οι  δε  κλίσεις  των 

φωτιστικών  σωμάτων  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  και  την  φωτοτεχνική 

μελέτη.

Ο  βραχίονας  θα  στερεωθεί  στη  κορυφή  του  ιστού  είτε  με 

ηλεκτροσυγκόλληση  είτε  με  ειδικό  μεταλλικό  περιλαίμιο  (χοάνη) 

συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλία στερεώσεως 1/2'’ ανοξείδωτα. 

Ο βραχίονας, προ της εγκαταστάσεως, θα βαφτεί με τις ίδιες προδιαγραφές 

που  διέπουν  και  το  ιστό,  για  επίτευξη  ομοιομορφίας  χρώματος.  Τα  σημεία 

ηλεκτροσυγκολλήσεως  του  βραχίονα  (όπου  αυτά  υπάρχουν)  θα  κατεργαστούν 

προ  της  βαφής.  Κάθε  βραχίονας  θα  αποτελείται  από  ένα  συνεχές  τμήμα 

απαγορευμένης  της  κατασκευής  βραχίονα  με  συγκόλληση  περισσότερων 

τμημάτων. 

Οι  θέσεις  των  φωτιστικών  και  οι  γωνίες  των  αξόνων  στόχευσης  των 

φωτιστικών σωμάτων φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη αλλά και 

στην συνημμένη φωτοτεχνική μελέτη.

Οι  προβολείς  θα  αναρτηθούν  ανά  3  στους  βραχίονες  των  έξι  (6) 

σιδηροϊστών,  ύψους  9  μέτρων.  Η τροφοδότηση  των προβολέων  με  ηλεκτρικό 

ρεύμα  θα  γίνεται  από  έναν  κεντρικό  πίνακα  τύπου  PILLAR ο  οποίος  θα 

περιλαμβάνει τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων. Η θέση των ιστών 

και η ηλεκτρική συνδεσμολογία των φωτιστικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια 

που συνοδεύουν την μελέτη.

8.  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση - Pillar

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει  την  ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση με βάση παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια, τους κανονισμούς, 

τα πρότυπα, τις οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ακολουθούν:

• Τους  όρους  της  παρούσας  Τεχνικής  Περιγραφής,  των  τεχνικών 

προδιαγραφών και των λοιπών στοιχείων εκτελέσεως του έργου.

• Τα σχεδία που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή.

• Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, όπως το ΕΛΟT-HD384.

• Τις  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές ΕΤΕΠ, όπως αυτές έχουν τεθεί  σε 

ισχύ  με  την  απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30.07.2012  (ΦΕΚ 
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2221/τ.Β’/30.07.2012)  και  την  εγκύκλιο  26/2012  του  ΥΠΟΜΕΔΙ 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04.10.2012). Αναλυτικός πίνακας των 440 εγκεκριμένων 

ΕΤΕΠ υπάρχει τόσο στο Παράρτημα 1 του ΦΕΚ 2221/τ.Β’/30.07.2012 όσο 

και στο Παράρτημα 1 της εγκυκλίου 26/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

• Τους Κανονισμούς των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Τις εντολές και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας

• Τους κανονισμούς της ΔΕΗ. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος είναι  επίσης υποχρεωμένος να τηρεί  όλα τα 

απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας.  Όλες  οι  εργασίες  θα  πραγματοποιούνται  με  το 

δίκτυο  εκτός  τάσης.  Γενικά,  κατά  την  εκτέλεση  ηλεκτρολογικών  εργασιών  θα 

πρέπει  υποχρεωτικά  να  εφαρμόζεται  η  αρχή  της  ηλεκτρικής  απομόνωσης  του 

δικτύου,  ώστε  να  αποτρέπεται  η  ενεργοποίηση  εξοπλισμού  του  δικτύου  ενώ 

εκτελούνται εργασίες συντήρησης σε αυτόν.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με 

έξοδα και  φροντίδα  του,  να  μεριμνήσει  για  την εργοταξιακή σήμανση και  την 

ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που ήθελε 

συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί όπως προκύπτει 

από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Σημαντικό  ρόλο  στη  μείωση  των  κινδύνων  έχει  η  χρήση  όλων  των 

απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας. Η χρήση ειδικών υποδημάτων εργασίας 

με ενισχυμένη μονωτική σόλα (DIN 4843 S1) από τους ηλεκτρολόγους αυξάνει 

σημαντικά τη φαινόμενη αντίσταση του σώματος περιορίζοντας έτσι την ένταση 

του  ρεύματος  κατά  την  περίπτωση  ηλεκτροπληξίας  και  τις  επιπτώσεις  της. 

Προστασία παρέχουν και οι μονωτικές λαβές των εργαλείων. Για την εργασία σε 

υποσταθμούς ή γενικά σε χώρους με μέση ή υψηλή τάση χρησιμοποιούνται ειδικά 

εργαλεία  και  γάντια.  Οι  ηλεκτρολογικές  εργασίες  πρέπει  να  εκτελούνται  στη 

συντριπτική  τους  πλειοψηφία  (εκτός  των  πάρα  πολύ  απλών  όπως  π.χ. 

αντικατάσταση λαμπτήρων) από περισσότερα από ένα άτομα. Με αυτό τον τρόπο 

είναι δυνατή η άμεση παροχή ή κλήση βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούργια, 

πρώτης  χρήσεως,  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  τεχνολογίας  κατασκευασμένα  από 

γνωστούς και αναγνωρισμένους  οίκους χώρας προέλευσης και κατασκευής της 
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Ε.Ε.  Κάθε  υλικό-εξάρτημα,  θα  είναι  πλήρες  και  θα  συνοδεύεται  από  όλα  τα 

απαραίτητα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.).

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά-εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να πληρούν τις εν ισχύ Εθνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κ.λ.π.) αλλά και 

τις Διεθνείς Προδιαγραφές (π.χ. VDE, ΕΝ, CE, DIN, CENELEC, BSI κ.λ.π.) για είδη 

της κατηγορίας τους. 

Τυχόν  απόκλιση  κάποιου  προσφερόμενου  προϊόντος  από  τις  παραπάνω 

τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψή του και άμεση αντικατάστασή του

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  κατά  την  εκτέλεση  των  εγκαταστάσεων,  να 

εκτελέσει κάθε τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες, έστω και αν αυτές δεν 

αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, είναι όμως απαραίτητες ώστε οι 

εγκαταστάσεις  να  είναι  πλήρεις  από  πλευράς  ασφάλειας,  πληρότητας  και 

λειτουργίας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την ολοκλήρωση  των 

εργασιών και των δοκιμών της εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, 

είναι και η υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της Υπεύθυνης Δήλωσης 

Αδειούχου  Εγκαταστάτη  που  αφορά  στην  εν  λόγω  εγκατάσταση.  Η  Υπεύθυνη 

Δήλωση θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 

τον  αδειούχο  ηλεκτρολόγο  εγκαταστάτη  που  εκτέλεσε  τις  εργασίες  και  στη 

συνέχεια αρμοδίως θεωρημένη από τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. 

Η δαπάνη θεώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης βαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) 

θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α.  Φ.50/503/168 (ΦΕΚ   

844/Β/16.05.2011) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί  στην Δ.Ε.Η.  προκειμένου να γίνει  η 

σύνδεση με το δίκτυο Χ.Τ.

Σημειώνεται ότι η ε  πειδή η εν λόγω ηλεκτρική εγκατάσταση βρίσκεται σε   

κοινόχρηστο  χώρο  και  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Δ.Ε.Η.,  ο  Αδειούχος 

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης που θα εκτελέσει τις εργασίες και θα υπογράψει την 

σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  θα  πρέπει  να  υποχρεωτικά  να  διαθέτει  άδεια    ΣΤ   

Ειδικότητας και κατάλληλης Κατηγορίας με επαρκή δυναμικότητα (σε   KW  ) για την   

εκτέλεση του εν λόγω έργου.     

Η εγκατάσταση νοείται τελειωμένη αφού έχει  υποστεί όλες τις αναγκαίες 

δοκιμές και είναι έτοιμη για κανονική και ασφαλή λειτουργία.
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8.1 Γενικές Προδιαγραφές

Γενικότερα, για εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ισχύουν:

• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚΔΟΣΗ. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.

• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 30852. Χρώματα μονώσεων. 

• Κανονισμοί  και  οδηγίες  της  ΔΕΗ  σχετικά  με  την  παροχή  μέσης  τάσης 

(20KV). 

• VDE  0102/01.90  :  Οδηγίες  για  τον  υπολογισμό  του  ρεύματος 

βραχυκύκλωσης.

• VDE 0103/02.82 : Υπολογισμός και διαστασιολόγηση μπαρών χαλκού. 

• IEC 865-1965: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών. 

• DIN 43671: Διαστασιολόγηση μπαρών από Χαλκό.

• VDE  0295,IEC  60228,  HD  383  :  ωμικές  αντιστάσεις  και  επαγωγικές 

αντιδράσεις για καλώδια χαλκού. 

• DIN VDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1KV 

• DIN  VDE  0108-1:  Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  σε  Χώρους  συγκέντρωσης 

ανθρώπων.

• IEC 364-5-523: Προσδιορισμός διατομής καλωδίων.

• DIN VDE 0298, Teil 2&4: Καλώδια και μονωμένοι αγωγοί σε εγκαταστάσεις 

ισχυρών ρευμάτων, συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές.

• DIN VDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για 

υλικό ζεύξης και προστασία Χαμηλής τάσης.

• DIN VDE 0660-Teil101, IEC 947-2: Διακόπτες ισχύος.

• DIN  VDE  0660-Teil107,  IEC  408,  IEC  947-3:  Διακόπτες  φορτίου, 

αποζεύκτες, μονάδες ασφαλειών – διακοπτών.

• DIN VDE 0636: Ασφάλειες Χαμηλής τάσης.

• DIN VDE 0641: Διακόπτες προστασίας αγωγών.

• IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων.

• DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων.

• DIN VDE 0664: Προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης.

• DIN VDE 0660-Teil102, 104, 106, IEC 158, IEC 947-4, IEC 292-1, IEC 

292-2: Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές Χ.Τ.

• DIN  VDE  0660-Teil200-209,  IEC  337-1,  -2Α,  -2Β,  -2C,  IEC  947-5: 

Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων.
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• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 

135 κατηγ. 1α

• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας 

ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγ. 3α

• VDE 0271: Καλώδια ΝΥY

• VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γυμνοί Χάλκινοι αγωγοί 

• ΦΕΚ 598/55 άρθρο 145 παρ. 21: Χαλυβδοσωλήνες

• DIN 17162: Σχάρες καλωδίων

• DIN 40050/ IEC 144: Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab

• DIN 43653 : Μαχαιρωτές ασφάλειες

• DIN 49020 :  Χαλυβδοσωλήνες,  DIN 49019:  Θερμοπλαστικοί  εύκαμπτοι, 

DIN 49012: Θερμοπλαστικοί ευθείς 

• VDE 0110: Τάξη μόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 

• VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 

• IEC 801: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

• VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία

• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88, DIN 4102 μέρος 2/9-77: Διέλευση καλωδίων από 

πυροστεγανά, Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων 

• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88 : Φωτισμός ασφαλείας 

• ΕΝ 60924 & ΕΝ 60598-2-22 : Φωτισμός ασφαλείας 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  που  εκθέτονται  παρακάτω  μπορεί  να  μην 

χρησιμοποιηθούν  όλες  στο  υπό  μελέτη  έργο.  Έχουν  περιληφθεί  επιπλέον 

προδιαγραφές  για  να  καλυφθούν  λύσεις  που  πιθανόν  δεν  περιγράφονται  στο 

τεύχος της τεχνικής περιγραφής αλλά μπορεί να απαιτηθούν.

Όλα  τα  υλικά  και  εξαρτήματα  που θα χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  είναι 

καινούρια, αμεταχείριστα και αρίστης ποιότητας. Όπου αναφέρεται συγκεκριμένος 

τύπος δεν υποδηλώνει  προτίμηση, αλλά ποιότητα κατασκευής. Είναι  αποδεκτές 

εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και μηχανημάτων ιδίας, ή ανώτερης 

του αναγραφόμενου τύπου ποιότητας και μετά από έγκριση της επίβλεψης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των υλικών, θα πρέπει να προϋποθέτει την 

μεταξύ τους συνεργασία (επιλεκτικότητα, cascading, κλπ) και την διαθεσιμότητα 

από μέρους του προμηθευτή διαθεσίμων ανταλλακτικών και παρελκομένων.

Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή 

την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης (όπως π.χ. διατομές καλωδίων κ.λ.π.), οι 
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αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι υλικά και συσκευές 

που δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις θα απορρίπτονται αμέσως ως ακατάλληλα 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν τεύχος 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης (τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει και 

θα πραγματοποιηθεί  η κατασκευή η οποία κατά την κρίση της επίβλεψης είναι 

προς το συμφέρον του έργου.

• Ο  τύπος  και  η  διατομή  σωλήνων  και  αγωγών  κάθε  κυκλώματος 

αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και σχέδια.

• Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια 

μόνωση με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν 

στον  ίδιο  σωλήνα  με  τους  υπόλοιπους  αγωγούς  εκτός  αν  διαφορετικά 

σημειώνεται στα σχέδια.

• Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος 

του. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων 

ασφαλίσεως. 

• Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".

• Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2 και η 

αντίστοιχη ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2 .

• Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.

• Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς 

των φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.

• Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται  με διακλαδωτήρες 

"καψ"  ή  ακροδέκτες  στα  κουτιά  για  σχετικά  μεγάλες  διατομές,  ενώ 

απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των άκρων των αγωγών.

• Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να 

μην  δημιουργούνται  εγκοπές  σε  αυτούς  με  αποτέλεσμα  την  ελάττωση  της 

μηχανικής αντοχής τους.

• Οι ακριβείς θέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη.

• Η  ελάχιστη  απόσταση  των  ηλεκτρικών  γραμμών  από  γραμμές  νερού 

ορίζεται σε 30 cm.

• Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 

3 cm τουλάχιστον, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.
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8.1.1 Καλωδιώσεις

Καλώδια τύπου   J  1  VV  -  R   (παλιός τύπος ΝΥΥ).  

Θα  είναι  ονομαστικής  τάσης  0,6/1KV.  Οι  αγωγοί  θα  είναι  χάλκινοι 

μονόκλωνοι  ή  πολύκλωνοι  ανάλογα  με  την  διατομή  τους  με  μόνωση  από 

θερμοπλαστική  ύλη  PVC.  Η  εσωτερική  επένδυση  του  καλωδίου  θα  είναι  από 

ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1.

Η  ελάχιστη  διατομή  των  αγωγών  θα  είναι  1,5mm2 για  κυκλώματα 

φωτισμού,  2,5mm2 για  κυκλώματα ρευματοδοτών και  4mm2 για  τροφοδότηση 

πινάκων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς 

με διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Μονόκλωνοι-πολύκλωνοι αγωγοί.

Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4mm2 θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής 

άνω των 6mm2 θα  είναι  πολύκλωνοι.  Κατά  την απογύμνωση των άκρων των 

αγωγών θα δίδεται μεγάλη προσοχή να μη δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι 

οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

Μηχανική προστασία αγωγών.

Θα  πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  μηχανική  προστασία  των 

καλωδίων.

Ο τρόπος  εγκατάστασης  κάθε  ηλεκτρικής  γραµµής  πρέπει  να  επιλέγεται 

ανάλογα  µε το είδος των χρησιμοποιούμενων αγωγών ή καλωδίων σύμφωνα  µε 

τον Πίνακα 52-Α του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:2004, µε την προϋπόθεση ότι τόσο 

οι αγωγοί και τα καλώδια, όσο και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι κατάλληλα για 

τις  προβλεπόμενες  εξωτερικές  συνθήκες,  όπως  ορίζεται  από  τα  αντίστοιχα 

πρότυπα των υλικών.
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Ανάλογα  µε  τη  θέση  εγκατάστασης,  οι  ηλεκτρικές  γραµµές  µπορούν  να 

εγκαθίστανται σύµφωνα µε τον Πίνακα 52-Β, του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:2004.

Οι ορατές γραμμές καλωδίων  J1VV-… κατά τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 

διαβάσεις  τοίχων,  δαπέδων  ή  οροφών  θα  προστατεύονται  υποχρεωτικά  από 

χαλύβδινο σωλήνα. Επίσης καλώδια J1VV-… κατά τις κατακόρυφες διαδρομές τους 
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θα  προστατεύονται  καθ'όλο  το  μήκος  τους  από  χαλύβδινο  σωλήνα.  Οι 

καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν εντός χαλύβδινων σιδηροσωλήνων σύμφωνα και 

με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009.

Οι ορατές σωληνώσεις θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 2,0 

μέτρα το πολύ.

Η αντιστοιχία εσωτερικής διαμέτρου σωληνώσεων και διατομής καλωδίου 

δίνεται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01:2009.

Τα  διάφορα  εξαρτήματα  για  την  στερέωση  των  σωληνώσεων  επί  των 

επιφανειών του κτιρίου (όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα 

αναρτήσεως  ή  άλλα  ελάσματα  ειδικής  μορφής)  πρέπει  να  είναι  μεταλλικά, 

εγκεκριμένου  τύπου  και  όπου  απαιτείται  από  την  κατηγορία  του  χώρου 

γαλβανισμένα.  Τα  στηρίγματα  θα  στερεωθούν  επί  τοιχοποιίας  με  διάκενο  με 

κοχλίες  με  εγκάρσια  στελέχη  συγκράτησης,  επί  επιφανειών  σκυροδέματος  ή 

τοιχοποιίας  από  πλίνθους  με  κοχλίες  αγκυρούμενους  δια  διαστολής,  επί 

μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με ξυλόβιδες. 

Στις  αλλαγές  κατευθύνσεων  των  σωληνώσεων  και  στις  γωνίες  θα 

χρησιμοποιηθούν εύκαμπτες μεταλλικές σωληνώσεις (Φλεξιμπλ). Τα φλεξίμπλ θα 

είναι από  φύλλο γαλβανισμένης χαλυβδολαμαρίνας κατά DIN-49020 με ή χωρίς 

πλαστικό μανδύα, κατάλληλα για σύνδεση προς άλλους σωλήνες ή συσκευές με 

ειδικούς  συνδέσμους  μέσω  μούφας  και  επινικελωμένου  ορειχάλκινου  ρακόρ με 

αντίστοιχο σπείρωμα τυποποιημένων ονομαστικών διαμέτρων Φ-13.5, -16, -21, 

-29, -36 και 42mm. Θα είναι υψηλής μηχανικής αντοχής και υψηλής αντοχής σε 

θερμοκρασίες (+300°C). 

Επιλογή χαρακτηριστικής καμπύλης μικροαυτομάτου

Οι  χαρακτηριστικές  καμπύλες  μικροαυτομάτων  είναι  διαγράμματα  ρεύματος-

χρόνου, τα οποία για κάθε μεγέθους και τύπου μικροαυτόματο μας δίνουν τους 

χρόνους στους οποίους ο μικροαυτόματος «ανοίγει» σε συνάρτηση με την τιμή 

του ρεύματος σφάλματος που τον διαπερνά.

Ανάλογα με τον τύπο των φορτίων, οι μικροαυτόματοι επιλέγονται να έχουν μια 

από τις παρακάτω χαρακτηριστικές καμπύλες:

Β, C, D: Για καλωδιακές γραμμές οικιακών (Β) και κτιριακών εγκαταστάσεων

Κ: Για κινητήρες και μετασχηματιστές

Ζ: Για ηλεκτρονικές συσκευές
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Οι διαφορές ανάμεσα σε μικροαυτόματους διαφορετικών καμπυλών, βρίσκονται 

στην ταχύτητα αντίδρασης και στην επιτρεπόμενη υπερένταση.
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(Χαρακτηριστικές καμπύλες μικροαυτομάτων)

Οι μετασχηματιστές, οι κινητήρες και κάποιοι τύποι λαμπτήρων, έχουν συνήθως 

ένα ισχυρό ρεύμα εκκίνησης, διάρκειας από μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου 

έως  και  μερικά  λεπτά.  Υπό  ορισμένες  συνθήκες,  το  μέγεθος  του  ρεύματος 
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εκκίνησης προσομοιάζει συνθήκες βραχυκυκλώματος. Ο κατάλληλα επιλεγμένος 

μικροαυτόματος,  πρέπει  να  το  ξεχωρίζει  από  το  βραχυκύκλωμα  ώστε  να  μην 

εκτελεί άσκοπες αποζεύξεις. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν αντέχουν σε 

υπερεντάσεις και καταστρέφονται γρήγορα. Για αυτό, πρέπει να προστατεύονται 

από μικροαυτόματους ταχύτατης απόκρισης.   

Ο  παρακάτω  πίνακας  δίνει  ενδεικτικές  τιμές  ρευμάτων  εκκίνησης  για 

διάφορους  τύπους  φορτίων,  όπου  το  ρεύμα  εκκίνησης  είναι  πολλαπλάσιο  του 

ονομαστικού ρεύματος In.

Οι  ονομαστικές  τιμές  των  ρευμάτων  των  μικροαυτομάτων,  αφορούν  κατά 

κανόνα  μικρά  μήκη  καλωδίων,  τάξης  λίγων  δεκάδων  μέτρων.  Η  ωμική  και  η 

επαγωγική  αντίσταση  των  καλωδίων  αυξάνουν  σημαντικά,  όσο  το  μήκος  των 

καλωδίων  μεγαλώνει  και  όσο  η  διατομή  τους  μικραίνει.  Κατά  συνέπεια,  τα 

βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν στο τέλος ενός καλωδίου μεγάλου μήκους (π.χ. 

100m) έχουν πολύ μικρότερες τιμές από εκείνα που συμβαίνουν στην αρχή του 

καλωδίου.

Στο  συγκεκριμένο  έργο,  η  εκλογή  της  χαρακτηριστικής  καμπύλης  των 

μικροαυτομάτων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν της παρούσα 

Τεχνική Περιγραφή (βλέπε λεπτομερές σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων) και πάντοτε 

με βάση τις γενικές αρχές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Υπολογισμός Διατομής αγωγού προστασίας (γείωσης)
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Σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384, παρ. 543.1.2, οι αγωγοί γείωσης πρέπει να 

είναι σύμφωνα με το άρθρο 543.1 και, αν είναι θαμμένοι  στο έδαφος, η διατομή 

τους πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση µε την αναγραφόμενη στον Πίνακα 54-Α.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλεγμένη διατομή του αγωγού γείωσης 

είναι 25mm2.

8.2 Pillar

Το  Pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό προστασίας ΙΡ 55, τύπου 

κλειστού ερμαρίου, κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο, κατασκευασμένο από 

λαμαρίνα DKP πάχους 2 mm. Το  Pillar θα περιλαμβάνει τα όργανα προστασίας, 

ελέγχου, αφής και αυτοματισμού της εγκατάστασης. Θα είναι επισκέψιμο από την 

εμπρόσθια  πλευρά  του,  μέσω  θυρίδας,  για  την  επιθεώρηση  των  οργάνων  και 

συσκευών και κλειστό από τις υπόλοιπες πλευρές του, αλλά θα φέρει κατάλληλες 

θυρίδες εξαερισμού. Στην εμπρόσθια πλευρά του θα φέρει θυρίδα η οποία: 

α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος,

β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για 

να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο 

κλείσιμο, 

γ) θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με αυτό του μεταλλικού ερμαρίου 

(λαμαρίνα DKP πάχους 2mm) και θα αναρτάται στο σώμα του pillar με τη βοήθεια 

μεντεσέδων βαρέως τύπου και 

δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά ώστε να μπορεί να κλειδώνει.

Στο  εσωτερικό  του  Pillar θα  υπάρχει  κατασκευή  από  σιδηρογωνίες, 

ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του 
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pillar θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής 

κατά 6 cm περίπου. 

Στο  εσωτερικό  του  Pillar θα  υπάρχει  κατάλληλη  θέση  για  την  φύλαξη 

καρτέλας  που  θα  δείχνει  αναλυτικά  την  συνδεσμολογία  του  πίνακα  με  την 

αρίθμηση  των  αναχωρούμενων  γραμμών  και  τις  καταναλώσεις  που  αυτές 

τροφοδοτούν.  Η  καρτέλα  θα  προστατεύεται  με  διαφανές  πλαστικό  κάλυμμα. 

Επίσης, ο πίνακας θα φέρει  τις  απαραίτητες σημάνσεις (πινακίδια) για όλες τις 

λειτουργίες.

Το Pillar στο εσωτερικό του θα είναι διαμερισματοποιημένο ή θα αποτελείται 

από  δύο  ή  περισσότερα  πεδία,  προκειμένου  να  είναι  διακριτοί  οι  χώροι 

εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάθε κατανάλωση.

Το pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του 

με την βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνιά και στις 4 γωνίες τριγωνική λάμα 

με τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια, που θα είναι ενσωματωμένα στην βάση 

του. Το pillar θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 

Εντός του pillar θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα τα 

παρακάτω όργανα  –  υλικά,  όπως  αναλυτικά  παρατίθενται  και  στο  σχέδιο  του 

πίνακα διανομής που συνοδεύει την παρούσα τεχνική περιγραφή : 

1. Έναν (1) γενικό τριπολικό διακόπτης ράγας εντάσεως 40 Α. 

2. Τρείς (3) κοχλιωτές ασφάλειες συντηκτικές τύπου ΕΖ εντάσεως 35 Α.

3. Έναν (1) αυτόματο ηλεκτρονικό διακόπτη διαρροής τετραπολικό 4x40 A / 30 

mA. 

4. Τρείς (3) λυχνίες ράγας

5. Κατάλληλο απαγωγέα υπέρτασης (αντικεραυνικό),  με  μικροαυτόματο 20Α, 

4Ρ, 10kA, καμπύλης C. 

6. Εννέα (9) μονοπολικούς διακόπτες ράγας εντάσεως 25 Α.

7. Έναν (1) τριπολικό διακόπτη ράγας 25 Α.

8. Έξι (6) μικροαυτόματους 10 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

9. Δύο (2) μικροαυτόματους 16 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

10. Έξι (6) μικροαυτόματους 10 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

11. Έναν (1) τριπολικό μικροαυτόματο 16 Α, 3Ρ, 6kA, καμπύλης C.
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12. Έναν (1) μικροαυτόματο 20 Α, 1Ρ, 6kA, καμπύλης C.

13. Δύο (2) επαφείς τριπολικούς εντάσεως 25 Α. 

14. Έναν (1) χρονοδιακόπτη ράγας, 24ωρο, προγραμματιζόμενο εντάσεως 16 Α. 

15. Ένα (1) διακόπτη λυκόφωτος με εξωτερικό φωτοκύτταρο 

16. Ένα  (1)  μεταγωγικό  διακόπτη  τεσσάρων  θέσεων  (0-1-χρονοδιακόπτης- 

φωτοοκύτταρο).

17. Επαφείς χρονοδιακόπτη και φωτοκύτταρου. 

18. Δύο (2) ρευματοδότες ράγας 1Φ

19. Ένα (1) ρευματοδότη ράγας 3Φ

20. Κλέμες ράγας 10-16 mm2. 

21. Μπάρα ουδετέρου και μπάρα γείωσης. 

22. Λοιπά υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια, που θα 

κριθούν  απαραίτητα  για  την  πλήρη,  σωστή  και  ασφαλή  εγκατάσταση  και 

πιθανόν δεν αναφέρονται παραπάνω.

Η συνδεσμολογία των υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, τα δε 

υλικά και όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. 

Τα μεγέθη που αναφέρονται  παραπάνω είναι  ενδεικτικά και  μπορούν να 

τροποποιούνται  κατά   περίπτωση  σε  συνεννόηση  πάντα  με  την  επιβλέπουσα 

υπηρεσία.

Εντός του ηλεκτρικού πίνακα (Pillar) θα τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη, η 

οποία μέσω ενός κατάλληλου μεταγωγικού διακόπτη τεσσάρων (4) θέσεων θα 

επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης είτε μέσω χρονοδιακόπτη 

(Τ),  είτε  μέσω  φωτοκυττάρου,  είτε  χειροκίνητα  (0-1),  κατά  την  κρίση  της 

υπηρεσίας. 

Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους ιστούς θα αναχωρούν από 

το  Pillar και  θα  οδεύουν  υπόγεια  μέσα  σε  σωληνώσεις  όδευσης  ηλεκτρικών 

καλωδίων διπλού δομημένου τοιχώματος  HDPE, διαμέτρου Φ90mm, ενδεικτικού 

τύπου GEONFLEX, εντός των οποίων θα υπάρχει οδηγός (πετονιά) για την όδευση 

των καλωδίων.

Θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη χανδάκων πλάτους 0,40 m και βάθους 0,80 

m που θα ξεκινούν από το pillar και θα οδεύουν περιμετρικά του γηπέδου προς 

τους αντίστοιχους ιστούς. Εντός των χανδάκων θα τοποθετηθούν οι  πλαστικές 
Τεχνική Περιγραφή                                                        σελ.25/32           



                                                                              Κατασκευή Γηπέδου 5  x  5 στην Τ.Κ. Δολιανών   

σωλήνες για τη διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας. 

 Δίπλα από τις βάσεις των ιστών αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο 

(π.χ. σε σημεία αλλαγής κατευθύνσεως,  όταν η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο 

διαδοχικών  φρεατίων  ξεπερνά  τα  25m,  κλπ)  θα  τοποθετηθούν  φρεάτια  έλξης 

καλωδίων  καθαρών  διαστάσεων  0,30x0,30x0,50  m.  Τα  φρεάτια  θα  είναι 

κατασκευασμένα από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, 

στα οποία θα γίνει η ενσωμάτωση των άκρων των υπογείων σωλήνων διέλευσης 

των καλωδίων τροφοδοσίας. 

Από τον ηλεκτρικό πίνακα θα ξεκινούν δύο (2) γραμμές τροφοδοσίας με 

καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ) 4 x 2,5 mm2 (βλέπε σχετικά σχέδια). Κάθε μία από 

τις γραμμές, τροφοδοτεί τους τρεις (3) ιστούς της κάθε πλευράς του γηπέδου. 

Κάθε ιστός έχει τρία (3) φωτιστικά σώματα και το κάθε φωτιστικό τροφοδοτείται 

και  από  διαφορετική  φάση  (R,  S,  T).  Τα  καλώδια  ασφαλίζονται  στο  pillar με 

ασφαλειοδιακόπτες 25 Α. Σε κάθε φωτιστικό ιστό, το τροφοδοτικό καλώδιο θα 

εισέρχεται  στον  ιστό  μέχρι  το  ακροκιβώτιο  του,  όπου  θα  γίνονται  όλες  οι 

διακλαδώσεις  και  θα εξέρχεται για να τροφοδοτήσει  τον επόμενο ιστό. Από το 

ακροκιβώτιο θα αναχωρούν τρία (3) καλώδια A05VV-U (NYM) διατομής 3 x 1,5 

mm2 (ένα  προς  κάθε  φωτιστικό  σώμα)  τα  οποία  και  θα  ασφαλίζονται  με 

κατάλληλες  ασφάλειες  οι  οποίες  και  θα  είναι  τοποθετημένες  εντός  του 

ακροκιβωτίου (βλέπε σχέδια). 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από το πίλλαρ (πίνακα διανομής) μέχρι τους ιστούς, θα 

είναι  υπόγειο.  Τα  υπόγεια  καλώδια  θα  οδεύουν  μέσα  σε σωληνώσεις  όδευσης 

ηλεκτρικών καλωδίων διπλού δομημένου τοιχώματος  HDPE, διαμέτρου Φ90mm. 

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος τουλάχιστον 50 εκ. Ο εγκιβωτισμός 

των σωλήνων θα γίνεται με εκσκαφή, επανεπίχωση και καλή πάκτωση, έτσι ώστε 

να αποκλείεται η παραμόρφωσή τους λόγω φορτίων και η αποκάλυψη τους λόγω 

διάβρωσης του εδάφους. Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με 

ειδικά  τεμάχια,  έτσι  ώστε  η  επιτυγχανόμενη  σύνδεση  να  είναι  στεγανή,  λεία 

εσωτερικά,  χωρίς  απομείωση της διατομής και  χωρίς  μείωση  της αντοχής των 

τοιχωμάτων. Γενικά το δίκτυο των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του θα είναι 

στεγανό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.

Σε κάθε σωλήνα θα εγκαθίσταται πετονία για την έλξη των καλωδίων στο 

μέλλον.

Ο αγωγός γειώσεως θα είναι χάλκινος διατομής 25 mm2 και θα επεκτείνεται 
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από  την  θέση  της  τεχνικής  γειώσεως,  μέσα  σε  προστατευτικό  γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1",  μέχρι  το  μετρητή και  θα συνδέεται  με  αυτόν με 

κοχλιωτούς ακροδέκτες. 

Παράλληλα με τις τροφοδοτικές γραμμές στο ίδιο χαντάκι, αλλά έξω από 

τους σωλήνες προστασίας θα οδεύει γυμνός χάλκινος αγωγός διατομής 25 mm2, ο 

οποίος στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής των ιστών θα γειώνεται σε χάλκινη 

πλάκα γείωσης διαστάσεων 0,50 x 0,50 m και πάχους 5 mm. Το ακροκιβώτιο 

κάθε ιστού θα συνδέεται  με τον κύριο αγωγό γείωσης με έναν γυμνό χάλκινο 

αγωγό διατομής 6 mm2 με κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. 

Τα  δίκτυα  γειώσεως  θα  κατασκευαστούν  κατάλληλα  ώστε  η  συνολική 

αντίσταση γείωσης να είναι μικρότερη από 2,70 Ω.

8.3 Καλωδιώσεις

Καλώδια τύπου J1VV-U (παλιός τύπος ΝΥΥ).

Θα  είναι  ονομαστικής  τάσης  0,6/1KV.  Οι  αγωγοί  θα  είναι  χάλκινοι 

μονόκλωνοι  ή  πολύκλωνοι  ανάλογα  με  την  διατομή  τους  με  μόνωση  από 

θερμοπλαστική  ύλη  PVC.  Η  εσωτερική  επένδυση  του  καλωδίου  θα  είναι  από 

ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1.

Η  ελάχιστη  διατομή  των  αγωγών  θα  είναι  1,5mm2 για  κυκλώματα 

φωτισμού,  2,5mm2 για  κυκλώματα ρευματοδοτών και  4mm2 για  τροφοδότηση 

πινάκων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς 

με διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Καλώδια τύπου H05VV-U (παλιός τύπος Α05VV-U - ΝΥM).

Θα  είναι  ονομαστικής  τάσης  300/500V.  Οι  αγωγοί  θα  είναι  χάλκινοι 

μονόκλωνοι, ανάλογα με την διατομή τους. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 

5-αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση. Το καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση 

από  ελαστικό  και  εξωτερική  επένδυση  από  θερμοπλαστική  ύλη  PVC.  Η 

επιτρεπόμενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του 

ΚΕΗΕ (άρθρο.126,  πίνακας Ι,  ομάδα-2).  Το  καλώδιο  θα είναι  κατασκευασμένο 

σύμφωνο με τo πρότυπο ΕΛΟΤ 563 – HD 21.4.
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Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς 

με διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Μονόκλωνοι-πολύκλωνοι αγωγοί.

Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4mm2 θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής 

άνω των 6mm2 θα  είναι  πολύκλωνοι.  Κατά  την απογύμνωση των άκρων των 

αγωγών θα δίδεται μεγάλη προσοχή να μη δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι 

οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

8.4  Πλάκα γείωσης

Πλησίον  του  κεντρικού  πίνακα  θα  τοποθετηθεί  χάλκινη  πλάκα  γείωσης 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m και πάχους 5 mm.  Η πλάκα θα είναι εργαστηριακά 

δοκιμασμένη και θα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1&2 

και  θα φέρει  ενσωματωμένο  με αλουμινοθερμική  κόλληση πολύκλωνο χάλκινο 

αγωγός γείωσης διατομής 35mm2 και μήκους 1m.

Η  πλάκα  θα  ενταφιαστεί  στο  έδαφος  με  την  μεγάλη  της  επιφάνεια 

κατακόρυφη και με το άνω μέρος της να βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο του ενός 

(1) μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους. Το όρυγμα τοποθέτησης της πλάκας 

γείωσης  θα  έχει  βάθος  μεγαλύτερο  του  1,50 m  και  πλάτος  μεγαλύτερο  από 

1,00 m. Η επίχωση του ορύγματος γίνεται με άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια (ποτέ 

νταμαρίσια)  ανακατεμένη  με  κοσκινισμένο  χώμα  από  την  εκσκαφή  και  ψηλή 

καρβουνόσκονη. Ταυτόχρονα θα γίνεται βρέξιμο και συμπίεση του επιχώματος.

Ο  ενσωματωμένος  στην  πλάκα  αγωγός  γείωσης  διατομής  35mm2 και 

μήκους 1m θα συνδεθεί με κατάλληλο χάλκινο κοχλιωτό σφικτήρα γείωσης με τον 

αγωγό  του  δικτύου  γείωσης  διατομής  25mm2.  Στο  σημείο  σύνδεσης  των  2 

αγωγών  θα  κατασκευαστεί  κατάλληλο  φρεάτιο  γείωσης.  Το  φρεάτιο  θα 

χρησιμοποιείται  για  τον οπτικό  έλεγχο της  γείωσης  στο  σημείο  σύνδεσης,  τον 

έλεγχο σύσφιξης του σφικτήρα γείωσης και την διαβροχή του σημείου γείωσης.

 Ο αγωγός γειώσεως του δικτύου από τον κεντρικό πίνακα έως το σημείο 

σύνδεσης  με την πλάκα γείωσης θα είναι  χάλκινος,  πολύκλωνος,  διατομής 25 

mm2.  Θα  ενωθεί  με  το  αγωγό  γείωσης  της  πλάκας  με  κατάλληλο  κοχλιωτό 

χάλκινο  σφικτήρα  γείωσης  και  θα  επεκτείνεται  από  την  θέση  της  τεχνικής 

γειώσεως,  μέσα  σε  προστατευτικό  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα  διαμέτρου  1", 

μέχρι το μετρητή και θα συνδέεται με αυτόν με κοχλιωτούς ακροδέκτες. 
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Το  δίκτυο  γειώσεως  θα  κατασκευαστεί  κατάλληλα  ώστε  η  συνολική 

αντίσταση  γείωσης  να  είναι  μικρότερη  από  2,7  Ω.  Εφόσον  απαιτηθεί,  θα 

χρησιμοποιηθεί  κατάλληλο  βελτιωτικό  υλικό  αγωγιμότητας  του  εδάφους 

(ενδεικτικού τύπου TERRAFILL).  

8.5  Δοκιμές

Μετά  την  ολοκλήρωση  τμήματος  εργασιών  ή  όλης  της  ηλεκτρικής 

εγκατάστασης θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές καλής συνδέσεως και μονώσεως 

με ειδικά όργανα και δαπάνη του αναδόχου. 

Επίσης  θα  γίνει  μέτρηση  της  αντίστασης  διάβασης  προς  τη  γη  για  της 

εξακρίβωση της άρτιας κατασκευής του δικτύου γείωσης. 

Σε  περίπτωση  που  οι  δοκιμές  δεν  είναι  ικανοποιητικές  ή  διαπιστωθούν 

ελαττωματικά  υλικά  ή  τραυματισμένα  καλώδια  αυτά  θα  αποξηλωθούν  και  θα 

αντικατασταθούν  με  τις  δοκιμές  να  επαναλαμβάνονται  μέχρι  την επίτευξη  του 

επιθυμητού αποτελέσματος. 

Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και 

παρουσία της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Μετά  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  δοκιμών,  ο  Ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  να  προσκομίσει  στην  υπηρεσία 

υπογεγραμμένη  και  αρμοδίως  θεωρημένη  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  Αδειούχου 

Εγκαταστάτη, η οποία απαιτείται από την Δ.Ε.Η. προκειμένου να γίνει η σύνδεση 

της Τριφασικής παροχής Νο.2. 

Το  περιεχόμενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  θα  είναι 

υποχρεωτικά  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Υ.Α.  Φ.50/503/168  (ΦΕΚ   

844/Β/16.05.2011) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της

9.  Πάγκοι αναπληρωματικών 10 θέσεων

Θα τοποθετηθούν δύο (2) πάγκοι αναπληρωματικών δέκα (10) θέσεων ο 

κάθε  ένας.  Ο  κάθε  πάγκος  θα  έχει  τις  παρακάτω  συνολικές  διαστάσεις 

(ενδεικτικές): 

Μήκος: 5,0 m

Πλάτος: 1,0 m

Ύψος: 2,4 m
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Ο σκελετός θα αποτελείται από ελάσματα θερμής εξέλασης τετραγωνικής 

διατομής 300x300mm, τα οποία θα δένονται μεταξύ τους με οριζόντια ελάσματα 

θερμής εξέλασης. Ο πάγκος των αθλητών θα είναι ενδεδυμένος με διάφανο Plexi 

Glass.

Τα καθίσματα του κάθε πάγκου θα είναι δέκα (10) τον αριθμό, με πλάτη, 

κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Οι ενδεικτικές διαστάσεις των καθισμάτων 

θα είναι:

Ύψος : 330mm

Πλάτος:  440 mm  

  Βάθος:  440 mm  

Θα καθίσματα θα έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις δοκιμές αντοχής και 

αναφλεξιμότητας  καθώς  και  αντοχής  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία,  όπως  αυτές 

καθορίζονται  από  τις  διεθνείς  προδιαγραφές  και  θα  συνοδεύονται  από  τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι πλαϊνές πλευρές του πάγκου θα καλύπτονται επίσης 

με Plexi Glass.

Όλα  τα  πλαστικά  στοιχεία  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του 

εξοπλισμού θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και θα 

έχουν  μεγάλη  αντοχή  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  σε  αντίξοες  καιρικές 

συνθήκες. Προτιμάται η χρήση υλικών που έχουν την δυνατότητα ανακύκλωσης, 

όπως  το  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ)  ή  το  πολυπροπυλένιο  (ΡΡ).  Όλες  οι  βίδες  που 

προεξέχουν  από τον εξοπλισμό  πάνω από 5mm θα καλύπτονται  με  πλαστικές 

τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ).

Όλα  τα  μεταλλικά  στοιχεία  (π.χ.  βίδες,  σύνδεσμοι,  κτλ)  που  θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού, θα είναι είτε ανοξείδωτα, 

είτε  γαλβανισμένα  (θερμογαλβανισμένα  ή  ηλεκτρογαλβανισμένα).  Εάν  είναι 

γαλβανισμένα,  προτού  το  γαλβάνισμα  θα  έχει  προηγηθεί  προετοιμασία  της 

επιφάνειας με αμμοβολή (ποιότητα SA 2½). 

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς 

για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία 

έχουν μελετηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή διάβρωση λόγω αντίξοων 

καιρικών συνθηκών.

Για την αντισκωριακή προστασία τους, τα μεταλλικά μέρη θα υφίστανται 

επεξεργασία καθαρισμού από έλαια και ακαθαρσίες, στην συνέχεια θα εφαρμόζεται 
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μια  στρώση  Primer ψευδαργύρου  (ανόργανου  ή  εποξικού)  και  δύο  στρώσεις 

πολυεστερικής βαφής πούδρας.

10.  Εστίες ποδοσφαίρου 3x2m

Το γήπεδο 5x5 θα περιλαμβάνει δύο (2) εστίες διαστάσεων 3,0x2,0x1,0 m 

η κάθε μια. Η κάθε εστία αποτελείται από δύο (2) ορθοστάτες ύψους 2,0m ο κάθε 

ένας και ένα (1) οριζόντιο άξονα μήκους 3,0m. Τόσο οι δύο ορθοστάτες όσο και ο 

οριζόντιος  άξονας  είναι  κατασκευασμένοι  από  μεταλλικούς  σωλήνες  διαμέτρου 

Φ2’’ (2 ιντσών) και συγκολλούνται μεταξύ τους σχηματίζοντας σχήμα «Π». Οι δύο 

κάθετες πλευρές του σχήματος «Π» έχουν ύψος 2m ενώ η οριζόντια πλευρά έχει 

μήκος  3m.  Στο  πίσω  μέρος  της  οριζόντιας  δοκού  θα  υπάρχει  συγκολλημένος 

σωλήνας διαμέτρου Φ1’’, κατάλληλου σχήματος για την στήριξη του διχτύου. 

Στο  πίσω  μέρος  του  σωλήνα  διαμέτρου  Φ2’’  σχήματος  «Π» 

ηλεκτροσυγκολλείται  συμπαγές σίδερο διαμέτρου 5mm, στο οποίο ανά 100mm 

δημιουργούνται κατάλληλες θηλιές για την στήριξη του διχτύου. 

Τα  δίχτυα  των  εστιών  του  γηπέδου  5x5  κατασκευάζονται  από 

πολυαιθυλένιο πάχους 2mm και είναι πλεκτά, χρώματος λευκού. Οι ενδεικτικές 

διαστάσεις των διχτύων είναι:

Ύψος : 2,0 m

Μήκος: 3,0 m

Πλάτος:  1,0 m  

    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ακολουθούν:

- Τεύχος Ηλεκτρολογικών Υπολογισμών

- Τεύχος φωτοτεχνικής Μελέτης
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2. Φωτοτεχνική Μελέτη. 

Ακολουθεί  συνημμένη  η  φωτοτεχνική  μελέτη.  Για  την  φωτοτεχνική  μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε  το  υπολογιστικό  πακέτο  CalcuLux  Area Version 7.7.0.1  της 

εταιρείας Phillips. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Τρόπος φωτισμού : Περιμετρικός φωτισμός γηπέδου 

Είδος ιστού : Σιδηροϊστός 

Ύψος ιστού : 9,00 m 

Γωνία βραχίονος : 0ο 

Γωνίες φωτιστικών σωμάτων:   Βλέπε μελέτη και σχέδια

Γενικός Συντελεστής Συντήρησης φωτιστικού σώματος = 0,80  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Είδος φωτιστικού : HPI – TP400W SGR 

Τύπος λαμπτήρα  : 473W 

Φωτεινή ροή : 42.500 lumen 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μετά από τους  υπολογισμούς,  όπως αυτοί  φαίνονται  στην επισυναπτόμενη 

μελέτη φωτοτεχνίας, προκύπτει ότι η μέση ένταση του φωτισμού στην αγωνιστική 

επιφάνεια  του γηπέδου (36x18m) είναι  405  LUX,  δηλαδή είναι  πάνω από το 

επίπεδο των 400 LUX, όπως αυτό καθορίζεται από τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού (βλέπε παράγραφο 8α Πρότυπης Μελέτης ΓΓΑ).

                                             Άστρος  20 / 06 / 2017

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι Συντάκτες     Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

  Πέτρου Ευρυβιάδης      Δημήτρης Κούσουλας
  Τοπ. Μηχανικός ΤΕ        Μηχ. Μηχανικός ΠΕ

         Δημήτρης Κούσουλας
        Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
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