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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Αθλητικό δάπεδο συνολικού πάχους 8  mm  

Προμήθεια και Εγκατάσταση  χυτού αθλητικού δαπέδου με  ελαστική στρώση πάχους  6mm

από ρευστό μείγμα πολυουρεθάνης με κόκκους καουτσούκ και τελική επένδυση πάχους 2mm

από  χυτή  ακρυλικής  βάσης,  αυτοεπιπεδούμενη,  αντιολισθηρή  στρώση.  Πιστοποιημένο

δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F.

Όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τα  συγκεκριμένα  δάπεδα  θα  πληρούν  τις

προδιαγραφές  αθλητικών  δαπέδων  και  θα  είναι  κατάλληλα  από  άποψη  ασφάλειας  και

υγιεινής για χρήση από τους μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων.

Τα παραδοτέα δάπεδα θα είναι πιστοποιημένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

(I.T.F) αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου, ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση

τους θα καλύπτεται από ISO 9001.

Τα  αθλητικά  δάπεδα  θα  παραδοθούν  πλήρως  διαστρωμένα  και  σε  άριστη  κατάσταση

σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και υπολείμματα ή λοιπές ακαθαρσίες, με την

χρήση  των  κατάλληλων  εργαλείων  ή  μηχανημάτων,  ώστε  να  δημιουργηθεί  επιφάνεια

κατάλληλη για τη διάστρωση του νέου ελαστικού τάπητα. Τα τμήματα των προαυλίων τα

οποία είναι ήδη διασταυρωμένα με αθλητικά δάπεδα θα αποξηλωθούν στο σύνολό τους ή στο

βαθμό εκείνο που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση και επιτυχής

εγκατάσταση του νέου υλικού. Η καθαρή πλέον υπόβαση (ασφαλτοτάπητας, τσιμεντοκονία,

πλάκες πεζοδρομίου) θα περαστεί, εφόσον απαιτείται από τις εργαστηριακές προδιαγραφές

του  υλικού  που  θα  χρησιμοποιηθεί,  με  κατάλληλου  τύπου  ασταριού  –  συγκολλητικής

υπόβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και

του συνθετικού τάπητα. Πριν την διάστρωση της πρώτης στρώσης του ελαστικού τάπητα και

με το ίδιο υλικό θα επουλωθούν τυχόν λακκούβες που υφίστανται από την κατασκευή της

υπόβασης ή από φθορά αυτής, προκειμένου να διαμορφωθεί τελική επιφάνεια η οποία δεν θα

1/6



παρουσιάζει  περιοχές  που  θα  κατακρατούν  υγρασία  και  θα  επιτρέπει  την  ομαλή

αποστράγγιση των νερών. Η συγκεκριμένη ομαλοποίηση της επιφάνειας δύναται να γίνει μαζί

με την διάστρωση της πρώτης στρώσης του αθλητικού δαπέδου.

Β. ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ

Η  πρώτη  στρώση  του  χυτού  αθλητικού  δαπέδου  θα  εξασφαλίσει  την  ελαστικότητα  και

αντικραδασμικότητα  του  αθλητικού  δαπέδου.  Αποτελείται  από  ρευστό  μείγμα

πολυουρεθάνης με κόκκους καουτσούκ (SBR) κοκκομετρίας 0,5-1,5mm. Το μείγμα αυτό θα

απλωθεί με κατάλληλα εργαλεία ή μηχανήματα ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους

6mm  πάνω  από  την  ήδη  προετοιμασμένη  υπόβαση.  Εφόσον  το  μείγμα  παρασκευαστεί

επιτόπου θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογένειά του.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η  τελική  επένδυση  του  δαπέδου  θα  είναι  έγχρωμη,  ελαστική,  αυτοεπιπεδούμενη,

αντιολισθηρή, ακρυλικής βάσης, πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

(ITF). Η τελική επένδυση θα εγκατασταθεί σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες διασταυρούμενες

στρώσεις συνολικού πάχους 2mm. Η επιλογή της απόχρωσης, η ο συνδυασμός αποχρώσεων

στο κάθε προαύλιο σχολείου που θα εφαρμοστεί, θα γίνει από την Υπηρεσία.

Δ. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα της γραμμογράφησης των γηπέδων πρέπει να είναι

ματ και άρρηκτα συγκολλημένος με την τελική επιφάνεια του αθλητικού ακρυλικού δαπέδου.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται με τη σκληρότητα

και  τις  λοιπές  ιδιότητες  του  δαπέδου.  Τα  χρώματα  της  γραμμογράφησης  πρέπει  να  μην

αλλάζουν σημαντικά  τις  ιδιότητες  ολίσθησης  και  την  υφή  της  επιφάνειας  του  αθλητικού

δαπέδου. Επίσης δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα, να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να

χάνουν σε σημαντικό βαθμό την λαμπρότητά τους.

2. Αθλητικό δάπεδο συνολικού πάχους 22  mm 

Προμήθεια και Εγκατάσταση χυτού αθλητικού δαπέδου με ελαστική στρώση πάχους 20mm

από ρευστό μείγμα πολυουρεθάνης με κόκκους καουτσούκ και τελική επένδυση πάχους 2mm

από  χυτή  ακρυλικής  βάσης,  αυτοεπιπεδούμενη,  αντιολισθηρή  στρώση.  Πιστοποιημένο

δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F.

Όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τα  συγκεκριμένα  δάπεδα  θα  πληρούν  τις

προδιαγραφές  αθλητικών  δαπέδων  και  θα  είναι  κατάλληλα  από  άποψη  ασφάλειας  και

υγιεινής για χρήση από τους μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων.

Τα παραδοτέα δάπεδα θα είναι πιστοποιημένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

(I.T.F), αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου, ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση

τους θα καλύπτεται από ISO 9001, 14001.
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Τα  αθλητικά  δάπεδα  θα  παραδοθούν  πλήρως  διαστρωμένα  και  σε  άριστη  κατάσταση

σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και υπολείμματα ή λοιπές ακαθαρσίες, με την

χρήση  των  κατάλληλων  εργαλείων  ή  μηχανημάτων,  ώστε  να  δημιουργηθεί  επιφάνεια

κατάλληλη για τη διάστρωση του νέου ελαστικού τάπητα. Τα τμήματα των προαυλίων τα

οποία είναι ήδη διασταυρωμένα με αθλητικά δάπεδα θα αποξηλωθούν στο σύνολό τους ή στο

βαθμό εκείνο που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση και επιτυχής

εγκατάσταση του νέου υλικού. Η καθαρή πλέον υπόβαση (ασφαλτοτάπητας, τσιμεντοκονία,

πλάκες πεζοδρομίου) θα περαστεί, εφόσον απαιτείται από τις εργαστηριακές προδιαγραφές

του  υλικού  που  θα  χρησιμοποιηθεί,  με  κατάλληλου  τύπου  ασταριού  –  συγκολλητικής

υπόβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και

του συνθετικού τάπητα. Πριν την διάστρωση της πρώτης στρώσης του ελαστικού τάπητα και

με το ίδιο υλικό θα επουλωθούν τυχόν λακκούβες που υφίστανται από την κατασκευή της

υπόβασης ή από φθορά αυτής, προκειμένου να διαμορφωθεί τελική επιφάνεια η οποία δεν θα

παρουσιάζει  περιοχές  που  θα  κατακρατούν  υγρασία  και  θα  επιτρέπει  την  ομαλή

αποστράγγιση των νερών. Η συγκεκριμένη ομαλοποίηση της επιφάνειας δύναται να γίνει μαζί

με την διάστρωση της πρώτης στρώσης του αθλητικού δαπέδου.

Β. ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ

Η  πρώτη  στρώση  του  χυτού  αθλητικού  δαπέδου  θα  εξασφαλίσει  την  ελαστικότητα  και

αντικραδασμικότητα  του  αθλητικού  δαπέδου.  Αποτελείται  από  ρευστό  μείγμα

πολυουρεθάνης με κόκκους καουτσούκ (SBR) κοκκομετρίας 0,5-1,5mm. Το μείγμα αυτό θα

απλωθεί με κατάλληλα εργαλεία ή μηχανήματα ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους

20mm πάνω  από  την  ήδη  προετοιμασμένη  υπόβαση.  Εφόσον  το  μείγμα  παρασκευαστεί

επιτόπου θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογένειά του.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η  τελική  επένδυση  του  δαπέδου  θα  είναι  έγχρωμη,  ελαστική,  αυτοεπιπεδούμενη,

αντιολισθηρή, ακρυλικής βάσης, πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

(ITF). Η τελική επένδυση θα εγκατασταθεί σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες διασταυρούμενες

στρώσεις συνολικού πάχους 2mm. Η επιλογή της απόχρωσης, η ο συνδυασμός αποχρώσεων

στο κάθε προαύλιο σχολείου που θα εφαρμοστεί, θα γίνει από την Υπηρεσία.

Δ. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα της γραμμογράφησης των γηπέδων πρέπει να είναι

ματ και άρρηκτα συγκολλημένος με την τελική επιφάνεια του αθλητικού ακρυλικού δαπέδου.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται με τη σκληρότητα

και  τις  λοιπές  ιδιότητες  του  δαπέδου.  Τα  χρώματα  της  γραμμογράφησης  πρέπει  να  μην

αλλάζουν σημαντικά  τις  ιδιότητες  ολίσθησης  και  την  υφή  της  επιφάνειας  του  αθλητικού
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δαπέδου. Επίσης δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα, να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να

χάνουν σε σημαντικό βαθμό την λαμπρότητά τους.

3. Ελαστικό δάπεδο στίβου (ταρτάν) 14  mm  

Προμήθεια και Εγκατάσταση χυτού ελαστικού δαπέδου στίβου (ταρτάν) από ρευστό μείγμα

πολυουρεθάνης με κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού καουτσούκ SBR και τελική επένδυση

από μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους ελαστικού καουτσούκ EPDM.

Όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τα  συγκεκριμένα  δάπεδα  θα  πληρούν  τις

προδιαγραφές  αθλητικών  δαπέδων  και  θα  είναι  κατάλληλα  από  άποψη  ασφάλειας  και

υγιεινής για χρήση από τους μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του δαπέδου θα καλύπτεται από ISO 9001, 14001.

Τα  ελαστικά δάπεδα  θα  παραδοθούν  πλήρως  διαστρωμένα  και  σε  άριστη  κατάσταση

σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

Καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και υπολείμματα ή λοιπές ακαθαρσίες, με την

χρήση  των  κατάλληλων  εργαλείων  ή  μηχανημάτων,  ώστε  να  δημιουργηθεί  επιφάνεια

κατάλληλη  για  τη  διάστρωση  του  νέου  ελαστικού  τάπητα.  Η  καθαρή  πλέον  υπόβαση

(ασφαλτοτάπητας) θα περαστεί, εφόσον απαιτείται από τις εργαστηριακές προδιαγραφές του

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, με κατάλληλου τύπου ασταριού – συγκολλητικής υπόβασης,

προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  σωστή  πρόσφυση  μεταξύ  της  επιφάνειας  αυτής  και  του

συνθετικού τάπητα. Πριν την διάστρωση της πρώτης στρώσης του ελαστικού τάπητα και με

το  ίδιο  υλικό  θα  επουλωθούν  τυχόν  λακκούβες  που  υφίστανται  από  την  κατασκευή  της

υπόβασης ή από φθορά αυτής, προκειμένου να διαμορφωθεί τελική επιφάνεια η οποία δεν θα

παρουσιάζει  περιοχές  που  θα  κατακρατούν  υγρασία  και  θα  επιτρέπει  την  ομαλή

αποστράγγιση των νερών. Η συγκεκριμένη ομαλοποίηση της επιφάνειας δύναται να γίνει μαζί

με την διάστρωση της πρώτης στρώσης του ελαστικού δαπέδου.

Β. ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ

Η πρώτη στρώση του ελαστικού δαπέδου αποτελείται από ρευστό μείγμα πολυουρεθάνης με

κόκκους  καουτσούκ  (SBR)  κοκκομετρίας  0,5-1,5mm.  Το  μείγμα  αυτό  θα  απλωθεί  με

κατάλληλα εργαλεία ή μηχανήματα ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 10mm πάνω

από  την  ήδη  προετοιμασμένη  υπόβαση.  Εφόσον  το  μείγμα  παρασκευαστεί  επιτόπου  θα

ληφθεί μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογένειά του.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Η τελική  επικάλυψη  του  δαπέδου  θα  αποτελείται  από  ρευστό  μείγμα  πολυουρεθάνης  με

κόκκους  έγχρωμου καουτσούκ  (EPDM) κοκκομετρίας  0,5-1,5mm. Η τελική επένδυση θα

εγκατασταθεί  σταυρωτά  με  την  πρώτη  στρώση  ώστε  να  εξασφαλιστεί  καλή  κάλυψη  σε

συνολικό πάχος 2-4mm και η τελική επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή. Η επιλογή της
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απόχρωσης, η ο συνδυασμός αποχρώσεων στο κάθε προαύλιο σχολείου που θα εφαρμοστεί,

θα γίνει από την Υπηρεσία.

Δ. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου

πρέπει  να  είναι  ματ  και  άρρηκτα  συγκολλημένος  με  το  ελαστικό  δάπεδο.  Το  υλικό  που

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται με τη σκληρότητα και τις λοιπές

ιδιότητες του δαπέδου. Τα χρώματα της γραμμογράφησης πρέπει να μην αλλάζουν σημαντικά

τις  ιδιότητες  ολίσθησης και  την υφή της  επιφάνειας  του  αθλητικού  δαπέδου.  Επίσης  δεν

πρέπει να γίνονται εύθραυστα, να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό

βαθμό την λαμπρότητά τους.

Τα  υλικά  των  αθλητικών  δαπέδων  θα  συμφωνούν  πλήρως  με  τις  παραπάνω  τεχνικές

προδιαγραφές. Η διάστρωση των υλικών των αθλητικών γηπέδων θα γίνει σύμφωνα με τις

εργαστηριακές προδιαγραφές των υλικών αυτών ως προς την εγκατάστασή τους, τηρώντας

δηλαδή τον προβλεπόμενο τρόπο διάστρωσης, τους χρόνους στερεοποίησης των επιμέρους

στρώσεων και τις απαιτούμενες θερμοκρασίες των υλικών κατά την διάστρωση. Επίσης θα

ληφθούν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες  τις  ημέρες της εγκατάστασης, ώστε αυτή να

είναι επιτυχής.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που

τεκμηριώνουν  την  τεχνική  επάρκεια  των  προσφορών  και  πρέπει  να  περιλαμβάνει

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:

α)  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/86,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  η

συμμόρφωση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

β) πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση στα

Ελληνικά αν είναι σε γλώσσα πλην της Αγγλικής. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και

τεκμηρίωση,  ο  προσφέρων  πρέπει  να  επισυνάπτει  τα  απαραίτητα  prospectus,  τεχνικά

φυλλάδια,  και  όποιο  άλλο  τεκμήριο  διαθέτει  που  αποδεικνύει  την  συμμόρφωση  του

προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η

αξιολόγηση  από την  αρμόδια  επιτροπή.  Τα  κατατιθέμενα  Prospectus,  θα  πρέπει  να  είναι

υπογεγραμμένα (με ψηφιακή υπογραφή) από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από

τον  προσφέροντα,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία

ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
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γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του οικονομικού

φορέα με το πρότυπο ISO 9001 (ή ισοδύναμο) για την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων.

δ) Πιστοποιητικό ITF  αναφορικά με την τελική επένδυση των δαπέδων.

ε)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  δηλώνεται  από  τον

οικονομικό φορέα ότι αποδέχεται την εκτέλεση της σύμβασης εντός τεσσάρων (4) μηνών.

Ζωγράφου, Μάρτιος 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Η Διευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Αθανάσιος Οικονόμου
Τοπογράφος Μηχανικός

Στυλιανή Ξενίτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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