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Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης 
στην Δ.Κ. Πύλου .

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου αντισφαίρισης είναι οι 
εξής:

1. Χάραξη του γηπέδου, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.

2. Διαμόρφωση της σκάφης σε οριζόντιο επίπεδο όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή 
εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους με πλήρη συμπύκνωσή της.

3. Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας του γηπέδου.

Περίπτωση κατασκευής τελικής στρώσης με ελαστικό τάπητα.
Επίστρωση έγχρωμου αντιολισθηρού δαπέδου σε ανοιχτά γήπεδα, από μίγμα ακρυλικών ρητινών με ορυκτά 
αδρανή πάχους 3 – 4mm. Η επίστρωση θα γίνει πάνω σε υφιστάμενο ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων 
αθλοπαιδιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα. Η επιλογή των 
χρωματικών συνδυασμών θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής:

1.Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφανείας ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και 
ακαθαρσίες όπως σκόνη, λάδια κλπ.
2.Λείανση  υποστρώματος  με  ειδικό  ασφαλτικό  γαλάκτωμα  για  τη  δημιουργία  ελαστικού 
υποστρώματος. Η εφαρμογή γίνεται με επάλληλες σταυρωτές στρώσεις με ελαστική σπάτουλα 
(ρακλέτα). Ενδιάμεσα των στρώσεων γίνεται εμπλουτισμός με κόκκους καουτσούκ.
3.Διάστρωση χυτού συνθετικού (ρητινούχου) τάπητα σε τρεις τουλάχιστον επάλληλες, σταυρωτές 
στρώσεις, ώστε να επιτευχθεί συνολικό πάχος 3 – 4mm και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια 
ματ, αδρή και αντιολισθηρή.
4.Γραμμογράφηση της τελικής επιφανείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ από χρώματα 
συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Θα τοποθετηθούν δύο ορθοστάτες και ένα δίχτυ (φιλέ) για  κάθε γήπεδο.
Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι απόλυτα σταθεροί και να διαθέτουν απλό και ασφαλή μηχανισμό για την 
τάνυση του φιλέ. Το δίχτυ θα κρέμεται από ένα σχοινί ή μεταλλικό καλώδιο (συρματόσχοινο) του οποίου η  
διάμετρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χιλ. (1/3 της ίντας).

Αν οι ορθοστάτες είναι τετράγωνοι, η κάθε πλευρά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 εκατοστά (6 ίντσες). 
Ο κεντρικός τους άξονας πρέπει να είναι σε απόσταση 91,4 εκ. (3 πόδια) έξω από την κάθε πλαϊνή πλευρά  
του γηπέδου. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι  1,07μ. από την επιφάνεια του γηπέδου. Στο σημείο του 
κέντρου το ύψος στο δίχτυ πρέπει να είναι 91,4εκ. (3 πόδια). Σ’ αυτό το σημείο το δίχτυ συγκρατείται στην 
επιφάνεια του γηπέδου με μία κατακόρυφη λωρίδα με λευκό χρώμα που το πλάτος της δεν πρέπει  να 
υπερβαίνει  τα 5  εκατοστά (2  ίντσες).  Μία λωρίδα με  το  ίδιο πλάτος και  χρώμα καλύπτει  το  σχοινί  ή  το 
συρματόσχοινο τάνυση και από τις δύο  πλευρές του φιλέ. Θα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν οι  
«ράβδοι μονού παιχνιδιού». Πρόκειται για ράβδους με διάμετρο ή πλευρά 7,5 εκ. που συγκρατούν το δίχτυ 
στο ύψος του 1,07μ. σε απόσταση 51,4 εκ. από την εξωτερική πλάγια γραμμή του μονού γηπέδου στην 
περίπτωση που το διπλό γήπεδο χρησιμοποιείται  για μονό. Το δίχτυ θα καλύπτει   πλήρως το διάστημα 
μεταξύ των ορθοστατών και θα έχει τόσο πυκνή πλέξη ώστε να μη μπορεί να το διαπεράσει η μπάλα του 
τένις μετά από ένα δυνατό κτύπημα.



Η εξωτερική περίφραξη  
Η  εξωτερική  περίφραξη  θα  έχει  συνολικό  ύψος  4,00μ.  και  κατασκευάζεται  από  πλέγμα  γαλβανισμένο 
στερεωμένο  πάνω  σε  γαλβανισμένους  σιδεροσωλήνες  των  2’’  οι  οποίοι  εγκιβωτίζονται   σε  βάση  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Ολόκληρο το γήπεδο εγκιβωτίζεται  με μία «δοκό» από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
διαστάσεις 0,25 0,40μ. που διευρύνεται σε  πέδιλο στα σημεία του εγκιβωτισμού των κατακόρυφων σωλήνων 
(ορθοστατών). Οι λεπτομέρειες του τρόπου κατασκευής της περιμετρικής δοκού εγκιβωτισμού φαίνονται στο 
τυποποιημένο σχέδιο  της Υπηρεσίας.

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τυποποιημένοι 6μ.  Από αυτούς τα πρώτα τμήματα (περίπου)  
4,5μ. θα χρησιμοποιηθούν για ορθοστάτες και τα υπόλοιπα (περίπου) 1,5μ. θα χρησιμοποιηθούν ανά δύο με 
μούφα σε οριζόντια τμήματα. Στα υπόλοιπα οριζόντια τμήματα θα χρησιμοποιηθούν τμήματα των 3,00μ. Ο 
κάνναβος  των  ορθοστατών  έτσι  προκύπτει  με  αξονικές  αποστάσεις  3,20μ.  Στην  περίπτωση  που  τα 
πολλαπλάσια του 3,20 γίνουν  συνολικό μήκος μεγαλύτερο στην διεύθυνση του κατά πλάτος  άξονα του 
γηπέδου, τότε η διαφορά θα καλύπτεται με αύξηση της αποστάσεως μεταξύ των γηπέδων η οποία  έχει 
ελάχιστη τιμή 4,56μ. και μέγιστη 7,30μ.

Η σύνδεση των οριζόντιων σωλήνων που ενώνουν τις κορυφές των ορθοστατών γίνεται με ταυ  και στην 
περίπτωση που συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιούνται μούφες. Στις γωνίες αντίστοιχα  χρησιμοποιούνται 
τρίστομα. Οι γωνιακοί ορθοστάτες αντιστηρίζονται με σωλήνες που έχουν κλίση 45ο  και εγκιβωτίζονται στην 
περιμετρική δοκό εγκιβωτισμού. Για την κατασκευή αυτή χρησιμοποιούνται  τετράστομα και γωνίες 45ο 

Οι πόρτες κατασκευάζονται και αυτές από σωλήνες 2’’ και από γωνίες.

Οι στροφές και τα εξαρτήματα του μανδάλου είναι βιδωτά (β. σχέδιο).

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αντοχή της περίφραξης στη διάβρωση.

Για  το λόγο αυτό όλα τα τεμάχια και εξαρτήματα  που χρησιμοποιούνται θα είναι προστατευμένα από τη  
διάβρωση  (σκουριά) με θερμό γαλβάνισμα. Θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε ηλεκτροκόληση.

Το  γαλβανισμένο  πλέγμα  που  θα  αναρτηθεί  και  θα  στερεωθεί στους οριζόντιους  και  κατακόρυφους 
σιδεροσωλήνες θα έχει ύψος 4,00μ. και 4 εκ. και πάχος 4 χιλ. Η ανάρτηση και η στερέωσή του από τους 
οριζόντιους σωλήνες θα γίνει με γαλβανισμένο  συνεχές σύρμα. Το κάτω άκρο του πλέγματος θα είναι σε 
πλήρη επαφή με τη δοκό εγκιβωτισμού. Κατά μήκος του πλέγματος και  σε ολόκληρη την περίμετρο του 
γηπέδου θα περαστεί σύρμα γαλβανισμένο με μορφή «ούγιας» σε πέντε σειρές μία στη βάση του πλέγματος 
(κάτω άκρο) μία στην κορυφή  (άνω άκρο) και τρία ενδιάμεσα. 

Φωτισμός γηπέδου

1. Γενικά :  Η πιο κάτω Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται σε ένα τυποποιημένο φωτισμό υπαίθριου γηπέδου 
αντισφαίρισης  που  θα  είναι  κατάλληλος  για  την  επιμήκυνση  των  ωρών  προπόνησης  ή  την  διεξαγωγή 
αγώνων ερασιτεχνικής κατηγορίας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις προδιαγραφές της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.

1. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Ο φωτισμός αναφέρεται σε όλη την αγωνιστική επιφάνεια του γηπέδου και η ένταση του θα κυμαίνεται σε 
επίπεδα  πάνω από 250  LUX .  Ο φωτισμός του  γηπέδου επιτυγχάνεται  με  4  συνολικά  προβολείς  από 
χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  που  θα  φέρουν  έκαστος  δύο   λαμπτήρες  αλογονούχων  μετάλλων 
ισχύος  400  W.  Οι  προβολείς  θα  αναρτηθούν ανά  2  σε  2  σιδεροϊστούς  ύψους  10  μέτρων.  Οι  ιστοί  θα 
τοποθετηθούν σε απόσταση 4.5 μέτρων από τη πλάγια γραμμή οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου του 
τένις   (γραμμή του άουτ)  και  8  μέτρων από τη γραμμή του  άξονα του ορθοστάτη (μεσαία  γραμμή του 
γηπέδου). Η τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνεται από πίνακα τύπου PILLAR μαζί με 
τα υλικά και τα μικροϋλικά του και θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα .Κάθε  
ιστός θα φέρει τα όργανα αφής και λειτουργίας των προβολέων

Η τροφοδότηση των PILLARS με ρεύμα θα γίνεται από το Γενικό Πίνακα φωτισμού που θα κατασκευασθεί 
και θα τοποθετηθεί σε μέρος μη προσιτό στους θεατές και τους επισκέπτες του γηπέδου (κατά προτίμηση 
στο γραφείο διοίκησης του γηπέδου).

Τα καλώδια που θα τροφοδοτούν με ρεύμα τον πίνακα  PILLAR των ιστών θα αναχωρούν από το Πίνακα 
φωτισμού και θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC μέσα σε κανάλι επαρκών 
διαστάσεων μέχρι να συναντήσουν τους ιστούς.



Αν κριθεί  απαραίτητο από την επίβλεψη του  έργου  θα κατασκευασθούν κάθε  20  ως  25 μέτρα ή  όπου 
χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης φρεάτια επίσκεψης των ηλεκτρικών καλωδίων.

Για τον τηλεχειρισμό των προβολέων θα χρησιμοποιηθεί χειριστήριο που θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα 
υποδείξει η επίβλεψη του έργου. Το χειριστήριο θα είναι μεταλλικό από λαμαρίνα D.K.P. πάχους 1,5 χιλ.

Οι εντολές από το χειριστήριο θα μεταβιβάζονται στα όργανα ζεύξης που βρίσκονται στους πίνακες PILLARS 
των ιστών με καλώδια κατάλληλης διατομής που θα οδεύουν παράλληλα με τα καλώδια παροχής των ιστών 
μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από PVC 10 ATM.

2. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ.

Οι σιδεροϊστοί θα είναι είτε σταθεροί, είτε, κατά προτίμηση, ανακλινόμενοι κατακλινόμενοι ή με κινητή την 
εξέδρα των προβολέων  ολόσωμοι, βιομηχανικού τύπου σχήματος κόλουρου πυραμίδας με βάση κανονικό 
οκτάγωνο και ύψος 10 μέτρα. Ο σιδεροϊστός θα έχει μεταλλική θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, 
εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι κοχλίες στήριξης της θυρίδας επί του ιστού θα είναι 
ορειχάλκινοι.

Ο ιστός μετά τη προεργασία (απόξεση, καθαρισμό και λοιπές εργασίες ώστε να μην διακρίνονται τα σημεία 
ραφής  του  )  θα  βάφεται  με  μία  στρώση  αντισκωριακής  βαφής  και  δύο  στρώσεις   χρώματος  ντούκου 
ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης ανοικτού γκρι χρώματος.

Οι σταθεροί ιστοί από ύψος 2,5 μ και πάνω θα φέρουν σκάλα ανόδου που θα προστατεύεται από οριζόντιες  
στεφάνες στη δε κορυφής τους θα κατασκευασθεί εξέδρα επίσκεψης των προβολέων.

Οι ανακλινόμενοι ιστοί θα φέρουν και τη συσκευή ανάκλησης κατάκλισης (μία και για τους 4 ιστούς). 

Στη βάση του ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης από χάλυβα διαστάσεων αναλόγων του φορτίου του όπως 
αναλυτικά αυτό υπολογίζεται από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχ/κου, η οποία θα συγκολληθεί με το 
κορμό του ιστού και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης σχήματος ορθογωνίου τριγώνου.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  υποβολή  πλήρους  και  αναλυτικής  μελέτης  (τεχνική  περιγραφή, 
στοιχεία  υπολογισμού,  σχέδια)  για  τη  μέθοδο  υπολογισμού  και  κατασκευής  του  κορμού,  του 
δικτυώματος κορυφής και της βάσης από σκυρόδεμα στην οποία θα εδράζεται με την κατάλληλη 
αγκύρωση ο ιστός.  

3. PILLAR   ΙΣΤΩΝ  

Για τη τροφοδότηση των προβολέων με ηλεκτρικό ρεύμα θα κατασκευασθούν στη βάση κάθε ιστού πίνακες 
τύπου  PILLAR που  θα  περιλαμβάνουν  και  τα  όργανα  αφής  και  λειτουργίας  των  προβολέων.  Θα 
περιλαμβάνουν  επίσης  και  τους  απαραίτητους  τηλεχειριζόμενους  διακόπτες  αέρα  για  τις  εντολές  που 
προέρχονται από το χειριστήριο.

Το κάθε  PILLAR θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στα σημεία επαφής του με τη βάση θα φέρει 
περιφερειακή σιδερογωνιά Στις 4 γωνιές του θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδερογωνιά τριγωνική λαμαρίνα 
στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα αγκύρια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από 
σκυρόδεμα. Το κάθε PILLAR θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση.

4. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ – ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Οι  προβολείς  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου  ή  από  συνδυασμό 
χυτοπρεσσαριστού κράματος αλουμινίου και φύλλου 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  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.

Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες θα είναι  ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με αλογονίδια .  Ο δείκτης 
χρωματικής απόδοσης των λαμπτήρων θα είναι R> = 70 η δε θερμοκρασία  χρώματος Θ > = 4000 βαθμοί 
Κέλβιν.

5. ΚΑΛΩΔΙΑ



Από το Πίνακα Φωτισμού του σταδίου με ξεχωριστά καλώδια τύπου ΝΥΥ σε χαντάκι βάθους 1 μέτρο και  
μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC 10 ΑΤΜ. θα μεταφερθεί η τάση στους πίνακες PILLAR που 
βρίσκονται στη βάση κάθε ιστού.

Μέσα στους ίδιους πλαστικούς σωλήνες θα διέρχονται και τα καλώδια τηλεχειρισμού που θα συνδέουν το 
τηλεχειριστήριο με τις ομάδες των προβολέων.

Κατά μήκος των διαδρομών των καλωδίων  και αν κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη θα κατασκευασθεί  
κατάλληλος αριθμός φρεατίων επίσκεψης διαστάσεων 50 Χ 50 εκ. και βάθους 1 μ. με διπλό χυτοσιδερένιο 
κάλυμμα.

Για  την  ηλεκτροδότηση  των  προβολέων  που  βρίσκονται  στην  εξέδρα  των  ιστών  θα  χρησιμοποιηθούν 
καλώδια ΝΥΥ, ένα για κάθε προβολέα που θα τοποθετηθεί μέσα στους ιστούς και θα στερεώνεται σε αυτούς  
με περιλαίμια απόστασης.

Όλα τα καλώδια θα υπολογισθούν για πτώση τάσης το πολύ 2,5% της ονομαστικής χαμηλής φασικής τάσης 
(220 V) από τον Υ/Σ της Δ.Ε.Η. μέχρι το πιο απομακρυσμένο φωτιστικό.

6. ΓΕΙΩΣΗ

Για τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί τρίγωνο γείωσης σε κατάλληλο σημείο του 
περιβάλλοντα  χώρου.  Θα πακτωθούν σιδεροσωλήνες  διαμέτρου 2 ½¨  και  μήκους  2,5  μ  στο έδαφος σε 
διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 – 4 μ και θα συνδεθούν μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό γείωσης  
διατομής 50 χ 5 χιλ.

Το πιο πάνω άκρο κάθε σωλήνα θα βρίσκεται σε βάθος 0,4 μ και θα σκεπάζεται από φρεάτιο επίσκεψης 30 
χ30 εκ. με διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα.

 

Πύλος ...../...../2012
Ο Μελετητής

Γεώργιος Μ. Τζιβίσκος
Πολιτικός Μηχανικός

Πύλος ...../...../2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος

Βέργος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός


