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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
Το τυποποιημένο γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 5 Χ 5 προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ του Δήμου  ΤΕΜΠΩΝ 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με τις περιμετρικές 
λωρίδες, τον χλοοτάπητα, την εσωτερική περίφραξη και τον ηλεκτροφωτισμό. 
 
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
Το γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
και είναι συγκεκριμένα στο Μακρυχώρι : 25,00 Χ 45,00 μ. και με τις περιμετρικές λωρίδες 
2,00 και 2,50 μ. ο αγωνιστικός χώρος συνολικά έχει μήκος 49,00 μ. και πλάτος 29,00 μ. 
Στις δύο μικρότερες πλευρές τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητη 
γραμμογράφηση. 
Ο όλος χώρος περιμετρικά οριοθετείται με την εσωτερική περίφραξη, ύψους 4,00 μ. με τις 
απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Έχει 
διπλή κλίση έτσι ώστε να καταλήγουν τα όμβρια στα πεζοδρόμια κατά μήκος των πλευρών 
μήκους, σε επαφή με την περίφραξη και έξω απ’ αυτή στον περιμετρικό χώρο. Η στάθμη 
του χώρου αυτού βρίσκεται 15 εκ. χαμηλότερα της στάθμης του αγωνιστικού χώρου, για 
να γίνεται πιο εύκολα η απορροή των ομβρίων. 
 
3.ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
3.1.Υποδομή 
Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων και τη συμπύκνωση της 
σκάφης, θα διαστρωθεί υλικό της ΠΤΠ 0150 του ΥΔΕ (σκύρα οδοστρωσίας) πάχους 20 εκ. 
και επ’ αυτού υλικό της ΠΤΠ 0155 του ΥΔΕ (3Α) πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένων αμφοτέρων 
των στρώσεων άνω του 90% κατά PROCTOR. 
Στη συνέχεια και μετά την αναγκαία ασφαλτική προεπάλειψη, θα διαστρωθεί ασφαλτικός 
τάπητας κλειστού τύπου της ΠΤΠ 265 Α ή Β του ΥΔΕ σε δύο στρώσεις πάχους 5 και 3,5 εκ. 
με κλίση 2‰ για την απορροή των επιφανειακών υδάτων. 
3.2.Ελαστική υπόβαση τεχνητού χλοοτάπητα 
Πάνω στη ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του ασφαλτικού τάπητα θα διαστρωθεί 
υδροπερατός συνθετικός τάπητας πάχους 15 χιλ. από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού 
συνδεδεμένους με PU (πολυουρεθάνη) είτε χυτός επί τόπου είτε προκατασκευασμένος, 
προκειμένου να αποκτήσει το σύστημα ελαστική συμπεριφορά. 
3.3.Τεχνητός χλοοτάπητας 
Τέλος στην ήδη διαμορφωμένη επιφάνεια του συνθετικού τάπητα της προηγούμενης 
παραγράφου θα διαστρωθεί τεχνητός χλοοτάπητας με ελάχιστο ύψος πέλους 25 χιλ. από 
ίνες πολυπροπυλενίου κατσαρές κόμβους 18.900/μ² τουλάχιστον και συγκολλημένες πάνω 



σε υδροπερατή βάση από ύφασμα polyester και later με δυνατότητα αποστράγγισης των 
νερών από τις εξόδους. 
3.4.Πλήρωση πέλους με αδρανή 
Το πέλος του τεχνητού χλοοτάπητα της προηγούμενης παραγράφου θα γεμιστεί κατά το ½ 
του ύψους του με χαλαζιακή άμμο ή μίγμα χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε 
αναλογία 50 – 50% και μέγεθος κόκκων 0,4 : 1,0 χιλ. για την άμμοσε ποσότητα 29,5 χγρ/μ2 
και  0,5 – 1,5 χιλ. για τους ελαστικούς κόκκους, σε ποσότητα 5,0 χγρ /μ². 
3.5.Γραμμογράφηση. 
Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου σε απόχρωση 
κίτρινη ή λευκή και χρώματα συμβατά με το υλικό του πέλους του τεχνητού χλοοτάπητα 
με χάραξη την καθοριζόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. 
 
 
4.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις μεγάλες 
πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων. 
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. Οι σωλήνες συνδέονται 
μεταξύ τους με τις απαραίτητες γωνιές Ταφ και μούφες σύνδεσης (βλ. σχέδια). Οι 
ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,00 μ., έτσι ώστε το υπάρχον μήκος 
πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη. 
Στην πλευρά προς το κτίριο αποδυτηρίων (όπου υπάρχει ή κατασκευάζεται) τοποθετούνται 
οι θύρες εισόδου παικτών και διαιτητών πλάτους 1.10μ. κατασκευασμένες από τα ίδια 
υλικά (βλ. σχέδια περίφραξης). 
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 (4,00 μ.) χωρίζεται οριζόντια στα τέσσερα με γαλβανισμένο 
σύρμα στερέωσης πάχους 4 χιλ. που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες. 
Το σύρμα τοποθετείται στη βάση και στην κορυφή της περίφραξης σε ύψος 1,10,  2,20 και 
3,10 μ. από τη βάση. Η περίφραξη συμπληρώνεται με γαλβανισμένο πλέγμα με οπές 4 Χ 4 
εκ. και πάχους 4 χιλ. Το πλέγμα τοποθετείται επί των ορθοστατών και του οριζόντιου άνω 
σιδεροσωλήνα. Όλες οι συνδέσεις γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
5.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα δύο τέρματα ποδοσφαίρου με δίχτυ ( το 
οριζόντιο δοκάρι απέχει από το έδαφος 2,00 m, ενώ η απόσταση μεταξύ των δύο κάθετων 
δοκαριών είναι 3,00 m ). 
 
6.ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
Η παρούσα μελέτη αφορά τυπικό γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 5 Χ 5 με πολλαπλές 
εφαρμογές. Ο περιβάλλων χώρος πέραν των ορίων του γηπέδου, όπως αυτά καθορίζονται 
στη μελέτη, δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν, αλλά αποτελεί αντικείμενο της κάθε επί 
μέρους εφαρμογής, που θα διαφέρει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (διατιθέμενος 
οικοπεδικός χώρος, δρόμοι προσπέλασης, κλίσεις εδάφους, υποδομή κλπ).  



 
7.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισμό γηπέδου “MINI 
FOOTBALL” κατάλληλου για την τέλεση νυχτερινών αγώνων ερασιτεχνικής κατηγορίας.  
 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσκομίσει πλήρης μελέτη φωτισμού όπου θα φαίνονται όλα τα 
στοιχεία του φωτισμού (θέση και ύψος των ιστών, αριθμός προβολέων, σημεία 
σκόπευσης, ένταση φωτισμού, ομοιομορφία κ.λ.π.) 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ: Η μελέτη υπολογίζει σε όλη την αγωνιστική επιφάνεια του γηπέδου 
ένταση φωτισμού που κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από 300lux, όπως ορίζεται κι από τις 
διεθνείς προδιαγραφές και τις τυποποιήσεις της Γ.Γ.Α. Οι τιμές αυτές επιτυγχάνονται με 20 
συνολικά προβολείς τύπου LED  από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου .  
Οι προβολείς θα αναρτηθούν ενδεικτικα  ανά 5 σε 4 σιδηροιστούς ύψους 12 μέτρων. Η 
θέση των ιστών και τα σημεία σκόπευσης των προβολέων θα φαίνονται στη φωτοτεχνική 
μελέτη και θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της θάμβωσης . Η θέση των 
ιστών δείχνεται επακριβώς στη φωτοτεχνική μελέτη και για γήπεδο διαστάσεων 40 Χ 24 μ..
  
Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από πίνακα τύπου pillar 
που θα  τοποθετηθεί σε μέρος μη προσιτό στους θεατές και τους επισκέπτες του γηπέδου. 
Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τους ιστούς θα αναχωρούν από το πίλαρ και 
θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό P.V.C. Φ100  /6 atm . 
Σε κάθε ιστό και όπου χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης θα κατασκευαστούν φρεάτια έλξης 
καλωδίων διαστάσεων 40Χ40Χ70 εκ. από σκυρόδεμα C12/15 με κάλυμμα από χυτοσίδηρο. 
ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ : Οι σιδηροιστοί θα είναι ύψους 12 μ. γαλβανισμένοι εν θερμώ,  
κατά προτίμηση χειροκίνητα ανακλινόμενοι  , για να είναι ευκολότερη η επίσκεψη προς 
συντήρηση των προβολέων, βιομηχανικού τύπου, σχήματος κόλουρου πυραμίδας με βάση 
κανονικό οκτάγωνο. Ακολουθεί τεχνική περιγραφή του ιστού. 
Κάθε ιστός θα θεμελιώνεται σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,0Χ1,0Χ1,5 m μέσα 
στην οποία θα τοποθετηθούν τα αγκύρια τα οποία θα ενσωματωθούν κατά την φάση της 
σκυροδέτησης. 
Κατά την φάση της σκυροδέτησης του θεμελίου του ιστού θα τοποθετηθεί πλαστικός 
σωλήνας για την διέλευση των τροφοδοτικών καλωδίων των προβολέων από το PILLAR στο 
εσωτερικό του ιστού. 
PILLAR ΙΣΤΩΝ: Για τη τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα κατασκευαστεί 
πίνακας τύπου PILLAR πολυεστερικός χρώματος ανοιχτού γκρι με βαθμό προστασίας ΙΡ 43 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ6528,ΙΕC 529 και ΒS 5490. Πλήρως μονωμένος, μηχανικής 
σταθερότητας ΙΚ10 από εξωτερικές επιδράσεις (συγκρούσεις) σύμφωνα με το ΕΝ50102. 
Με αντοχή στην οξείδωση και στην ακτινοβολία UV. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από –
35ο C έως 125ο C. 
Με μηχανισμό κλεισίματος τριών σημείων χειριζόμενο με λαβή η οποία μπορεί να δεχτεί 
και κυλινδρική κλειδαριά.  Το PILLAR θα διαθέτει αποσπώμενη βάση (πάτο) και θα 
εδράζεται σε  βάση από σκυρόδεμα βάσει του προτύπου DIN43629 για τις διαστάσεις των 
σημείων πάκτωσης του. Το PILLAR θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση .  
Στο πίσω πλαίσιο είναι ενσωματωμένες οι βίδες Μ10 για τη στήριξη του πλαισίου όπου θα 
στηριχτούν τα εξαρτήματα του πίνακα:  



Γενικός διακόπτης, ασφαλειοθήκες και ασφάλειες τύπου D, μικροαυτόματοι (ένας για κάθε 
προβολέα ), ρελέ τηλεχειρισμού για την αφή και σβέση των προβολέων ανά τετράδα από 
την κεντρική μονάδα ελέγχου και κλέμμες όπου θα καταλήγουν τα καλώδια παροχής των 
ιστών και το καλώδιο τηλεχειρισμού τους από τον πίνακα ελέγχου. 
  
  

   
 
 
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED : Οι προβολείς θα είναι κατασκευασμένοι από 
χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Η κύρια ανακλαστική επιφάνεια του προβολέα θα 
είναι παραβολική ή παραβολοειδής εκ περιστροφής από αλουμίνιο μεγάλης καθαρότητας 
που θα έχει υποστεί ανοδείωση , σκλήρυνση και στίλβωση. Ο προβολέας θα φέρει γυαλί 
ανθεκτικό στις θερμοκρασιακές μεταβολές και θα στεγανοποιείται με παρέμβυσμα 
σιλικόνης ανθεκτικής στις υψηλές  θερμοκρασίες . Ο προβολέας θα είναι βαθμού 
προστασίας τουλαχιστον IP66. Ο προβολέας θα περιλαμβάνει δίχαλο στερέωσης από 
ανοξείδωτο και βαμμένο χάλυβα και θα φέρει σύστημα σκόπευσης με ακίδα καθώς και 
βαθμονομημένη κλίμακα για την διευκόλυνση της σκόπευσης. Θα φέρει επίσης την 
μονάδα παροχής καλυμμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με όλα τα όργανα 
λειτουργίας του προβολέα (μετασχηματιστή, πυκνωτή, κλέμμες σύνδεσης και 
στυπιοθλίπτες). 
 
ΓΕΙΩΣΗ : Για τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί τρίγωνο 
γείωσης σε κατάλληλο σημείο του περιβάλλοντος χώρου κοντά στο PILLAR. Θα πακτωθούν 
ηλεκτρόδια γειώσεως μήκους 1,5 μ στο έδαφος σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 
3μ και θα συνδεθούν μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό γείωσης διατομής 25mm2. Το πιο 
πάνω  τμήμα κάθε ηλεκτρόδιου θα βρίσκεται σε βάθος 0,4m και θα σκεπάζεται από 



φρεάτιο επίσκεψης 40x40cm με διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα. Χάλκινος αγωγός γείωσης 
Φ25mm2 θα τρέχει μέσα στον χάνδακα που τρέχουν οι σωληνώσεις και τα καλώδια 
παροχής ιστών. Στο τέρμα κάθε κλάδου θα τοποθετηθεί πλάκα χαλκού διαστάσεων 
500Χ500Χ50 σε βάθος περίπου 1 m και σε κατακόρυφη θέση. 
ΚΑΛΩΔΙΑ :Τα καλώδια τροφοδότησης των ιστών από το pillar γενικής παροχής θα είναι   
τύπου ΝΥΥ διατομής 10Χ2,5 mm2 και θα οδεύουν εντός των υπογείων σωληνώσεων. 
Η τροφοδότηση του κάθε προβολέα θα γίνει με καλώδιο  τύπου ΝΥΥ διατομής 3Χ2,5 mm2 
το οποίο θα ξεκινάει από το ακροκιβώτιο του ιστού. 
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ : Εντός του ιστού θα τοποθετηθεί ακροκιβώτιο από PVC στεγανότητας ΙΡ55 
το οποίο θα φέρει κλέμενς για την σύνδεση του καλωδίου παροχής και των καλωδίων 
τροφοδότησης των προβολέων. 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ : Για την όδευση των υπογείων καλωδίων θα γίνει εκσκαφή 
χάνδακος 0,40Χ0,70 μ με χρήση μηχανικών μέσων ή χειρονακτικά όπου απαιτείται .  
Εντός του χάνδακα θα τοποθετηθεί σωλήνα PVC Φ100- 6 atm ο οποίος θα εγκιβωτισθεί σε 
στρώμα άμμου 0,30 εκ. 
 
 

     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 12Μ 
 Ο σιδηροϊστός ύψους 12 μέτρων, είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με διατομή 
σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2(Χάλυβας 

θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025),  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ πάχους 4mm και 
συνεχόμενου μήκους 12m (δηλαδή ο ιστός δεν έχει καμία εγκάρσια κόλληση). 
H εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού είναι 220mm, 
ενώ στην κορυφή του ιστού 90mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε 
χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε 



αυτόν και φέρει τέσσερα(4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15mm, σχήματος 
ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 200mm και 90mm. 
  Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για τη διέλευση των καλωδίων 
και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις(4) οπές διαμέτρου 30mm σε απόσταση 
300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους 
κοχλίωσης(μπουλόνια) διαμέτρου Φ27, μήκους ογδόντα εκατοστών(0,8m) και 
σπειρώματος 0,15m καλά επεξεργασμένο. 
Οι τέσσερις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ 
αυτούς γωνιές 30/30/3 και λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο 
πριν το σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα 
στη βάση από σκυρόδερμα. 
Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου 
πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. 
Eσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού 
γείωσης. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας, 
κατασκευάζεται ειδική ενίσχυση ηλεκτροσυγκολλημένη εσωτερικά στην περιοχή αυτή. 
Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, 
γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:BS729, DIN50976, ASTM A-
123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ). 
Εναλλακτικά ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και βάφεται με τελικό χρώμα απόχρωσης 
που θα υποδείξει ο κύριος του έργου. 
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον 
σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδερμα της βάσης είναι επίσης προστατευμένο 
με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 
Ο ιστός στην κορυφή του να φέρει τραβέρσα για στήριξη  5 μικρών προβολέων. 
Ο ιστός να δύναται να φέρει εκατέρωθεν και σκαλοπατάκια από στρογγυλό Φ18 με 
βήμα 300mm και σε ύψος 2,5m από το έδαφος έως την κορυφή του. 

 
 Ο ιστός θα συνοδεύεται από Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - 

εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007 και ΕΝ-40)  και θα είναι 
κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 
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