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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΗ 

Το ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή χώρων 

προπόνησης Κλειστών Γυµναστηρίων για αθλήµατα που οι ειδικοί Κανονισµοί κατά 

περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή λειτουργίας υπαγορεύουν την 

επιλογή του. 

Πρόκειται για σύστηµα κατασκευής (µε κύριο υλικό το ξύλο) που, για να εξασφαλίσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, αποτελείται  

από δύο διακεκριµένες στρώσεις – υποσυστήµατα: 

• Το υποσύστηµα «υπόβαση» 

• Το υποσύστηµα «τελική επίστρωση» 

1.1. Το υποσύστηµα «υπόβαση» και το υποσύστηµα «τελική επίστρωση» 

Το υποσύστηµα «υπόβαση» είναι αυτό που κυρίως εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

ελαστικότητας, αναπήδησης µπάλας, αντοχές κλπ. που ένα αθλητικό δάπεδο πρέπει να διαθέτει, 

σε συνδυασµό βέβαια µε την επιλογή του υποσυστήµατος «τελική επίστρωση» το οποίο, πέραν 

της συµµετοχής του στη διαµόρφωση της ολοκληρωµένης κατασκευής – εικόνας του ξύλινου 
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αθλητικού δαπέδου (στο βαθµό που τα υλικά του επιτρέπουν) καθορίζει τελικά την αισθητική 

αλλά οπωσδήποτε και τη χρήση (καθαρά αθλητική, πολλαπλή) του αθλητικού αυτού δαπέδου. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι παράγοντες θερµοκρασίας, ή υγρασίας που πάντα 

λαµβάνονται υπόψη στις κατασκευές, στην περίπτωση επιλογής της κατασκευαστικής λύσης που 

περιγράφεται στο παρόν έχουν πολλαπλάσια βαρύτητα δεδοµένης της  εκ των προτέρων 

ιδιαίτερης συµπεριφοράς – ευπάθειας του ξύλου σαν υλικού στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

κάθε φορά επικρατούν. 

2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατωτέρω περιγράφεται ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της υπόβασης και τελικής 

επίστρωσης των µονίµων ξύλινων αθλητικών δαπέδων που η Γενική Γραµµατεία έχει επιλέξει για 

τα σχετικά έργα που εκτελεί. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. τα αποδεκτά µόνιµα ξύλινα αθλητικά δάπεδα δια-

κρίνονται σε δύο Κατηγορίες – Ενότητες: την Ενότητα Α και την Ενότητα Β. 

3.  ΞΥΛΙΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (ενότητα Α) 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται κατωτέρω). 

3.1. Υπόβαση 

3.1.1. Προστασία υγρασίας – Φράγµα υδρατµών 

Για την προστασία του  µόνιµου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατµούς και υγρασίες, το 

υφιστάµενο δάπεδο από σκυρόδεµα πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί το ξύλινο δάπεδο θα 

σφραγισθεί, µετά από τον απαραίτητο επιµελή καθαρισµό, µε την εφαρµογή τριπλής 

ασφαλτικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σε τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 

350 gr. υλικού ανά στρώση. 

 



3.1.2. Ειδικές εργασίες τοποθέτησης  βάσεων στήριξης αθλητικού εξοπλισµού 

Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το µόνιµο ξύλινο 

αθλητικό δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την µετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων 

στερέωσης του προβλεπόµενου αθλητικού εξοπλισµού. Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα 

µικροδιορθώσεων ως προς την τελική και ακριβή τοποθέτησή τους στην φάση αυτή θα 

διανοιχτούν οπές στο υφιστάµενο από σκυρόδεµα δάπεδο του κλειστού γυµναστηρίου στις 

οποίες θα τοποθετηθούν τσιµεντοσωλήνες, διαµέτρου 10 εκ. τουλάχιστον µεγαλύτερης από 

εκείνη της αντίστοιχης βάσης και µήκους 10 εκ. τουλάχιστον µεγαλύτερου από εκείνο της 

αντίστοιχης βάσης, που θα στερεωθούν µε γαρµπιλόδεµα. 

Στη φάση της κατασκευής του φράγµατος υδρατµών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα καλύψουν 

και το τµήµα των παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από σκυρόδεµα του κλειστού 

γυµναστηρίου. 

Στη συνέχεια και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώµατος του ξύλινου δαπέδου, 

στερεώνεται στον καθένα από τους παρακάτω τσιµεντοσωλήνες η αντίστοιχη βάση, µε την 

µεγίστη δυνατόν ακρίβεια και µε το πώµα της τοποθετηµένο σε απόλυτη περασιά µε το 

πέτσωµα του ξύλινου δαπέδου που κόβεται γύρω – γύρω από τη βάση και εδράζεται στο 

χείλος του τσιµεντοσωλήνα. 

Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου, µορφώνεται πάνω από κάθε βάση, 

τετραγωνική οπή, διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του πλάτους των 

χρησιµοποιούµενων λωρίδων δαπέδου (π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) , οι διαγώνιοι της 

οποίας συµπίπτουν µε το κέντρο του πώµατος των βάσεων. Αντίστοιχα κατασκευάζεται από 

λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήµατος πώµα, τελικών διαστάσεων 1,0 – 1,5 χιλ. 

µικρότερων από εκείνων της τετραγωνικής οπής,   που συγκολλείται πάνω στο µεταλλικό πώµα 

της βάσης µε τη βοήθεια εποξειδικής ρητίνης ταχείας πήξεως. Το πώµα αυτό τρίβεται και 

προστατεύεται µε βερνίκι όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο δάπεδο. Η αφαίρεσή του, 

προκειµένου να τοποθετηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού εξοπλισµού, γίνεται µε βρεγµένη 

βεντούζα µε βάση την αρχή της διαφοράς πιέσεως ∆Ρ = 1 Atm. 

3.1.3.Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις λωρίδες δαπέδου όσο και στην ξυλεία 

υπόβασής του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά, δεν θα είναι µικρότερο του 6% και 

µεγαλύτερο του 10% (DIN 280/5 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996). 



Εν συνεχεία, περιγράφονται µε τη σειρά τους, αναλυτικά, οι απαιτούµενες εργασίες: 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση µε την κατασκευή του µονίµου 

ξύλινου αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριµένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια, θα ληφθεί 

πρόνοια να τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωµένο δάπεδο να απέχει από οποιοδήποτε 

σταθερό εµπόδιο όπως π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία σκυροδέµατος κ.λ.π., απόσταση τουλάχιστον 

3 εκατοστών - 7 εκατοστών, προκειµένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση του δαπέδου 

στην περίπτωση συστολοδιαστολών. 

3.1.4. Σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο πάνω στην προστατευµένη από υγρασία και 

υδρατµούς επιφάνεια του δαπέδου του γυµναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες 

λευκής ξυλείας (ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε κάνναβο,           

50 εκ.Χ 50 εκ. σε όλη την επιφάνεια. Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται 

πάνω σε αυτό. Κάτω από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν οµοαξονικά, κοµµάτια από 

ασφαλτόπανα, διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ.,(ένα τουλάχιστον ή 

περισσότερα εφ’ όσον απαιτηθεί), µε τα οποία θα καλυφθούν και οι υψοµετρικές διαφορές 

που είναι πιθανό να υπάρχουν, ώστε η  επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το ξύλινο  δάπεδο να 

είναι απολύτως οριζόντια. 

3.1.5. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον µεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν µε 4 

καρφιά η κάθε µία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) µήκους 48 εκ. 

πλάτους 12 εκ. και πάχους 2,2 εκ. 

3.1.6. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον µεγάλο άξονα της αίθουσας και στη 

µέση των αποστάσεων µεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν µε δύο καρφιά για κάθε 

σηµείο διασταύρωσης, τετράµετρες και οι µισές δίµετρες τάβλες από λευκή ξυλεία 

(ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22 χιλ. , ώστε οι µατίσεις να µην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία αλλά 

σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

3.1.7. Το πέτσωµα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 2,2 χιλ.. θα 

καρφωθεί κάθετα στον µεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην προηγούµενη στρώση µε δύο 

καρφιά σε κάθε διασταύρωση µε τρόπο ώστε να αφήνεται µεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι τάβλες 

του πετσώµατος θα τοποθετηθούν και αυτές µε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, δηλαδή τακάκια και τάβλες, θα πρέπει πριν 

από την τοποθέτησή τους, να έχουν εµποτιστεί µε κατάλληλο µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο 

υγρό (συντηρητικά ξύλου) εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, σε ειδικό 



εργοστάσιο εµποτισµού. 

3.2. Τελική επίστρωση – Λωρίδες δαπέδου 

3.2.1. Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται  στην προηγούµενη παράγραφο, θα 

τοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον µεγάλο άξονα της αίθουσας, µε 

πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου  που θα χρησιµοποιηθούν και πριν 

από την τοποθέτησή τους θα περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες µε προστατευτικό 

µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο υγρό και στη συνέχεια αφού µείνουν τέσσερις τουλάχιστον 

µέρες για να στεγνώσουν, θα περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες µε αστάρι βερνικιού 

πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα 

ξεκινήσει από τον κατά µήκος κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν  

πλευρές της. Κάθε ένα στοιχείο θα στερεώνεται πάνω στο πέτσωµα µε καρφιά Τ, που 

έχουν νευρώσεις και µήκος 6 εκ., 3 τον αριθµό, για λωρίδα δαπέδου µήκους 550 χιλ. και 

5 τον αριθµό, για λωρίδα δαπέδου µήκους 1200 χιλ., εναλλάξ µε βίδες (δηλ. µία βίδα 

ανά καρφί). Η διαδικασία στερέωσης θα γίνει µε πιστόλι πεπιεσµένου αέρα. 

Το αρσενικό – θηλυκό από τη µία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο µε το 

αρσενικό – θηλυκό της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα τοποθετούνται 

εκατέρωθεν, του µεγάλου άξονα της αίθουσας, θα διαθέτουν όµοιες εντορµίες δεξιά και 

αριστερά του άξονα ώστε να προσαρµόζεται σ’ αυτές συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα – 

πλακέ που θα κολληθεί. 

3.2.2. Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου  

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά τουλάχιστον 

  ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ 

ΦΡΑΞΟΣ (∆εσποτάκι) Α χωρίς ρόζους 550 55 22 

∆ΡΥΣ ΑΒ χωρίς ρόζους 550 55 22 

ΟΞΥΑ στάνταρ 550 55 22 

GOLDEN OAK 
Ισόβενο ευθύϊνο 

χωρίς ρόζους 1200 70 19 



 

3.2.3. Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη σε όλη την επιφάνεια του ξύλινου µονίµου 

αθλητικού δαπέδου συµπεριφορά, όλες οι λωρίδες δαπέδου θα πρέπει να έχουν: 

Το ίδιο ακριβώς µήκος (ΙΣΟΜΗΚΕΙΣ) 

Να τοποθετούνται µε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS) 

Να διαθέτουν εντορµία (λούκι) και προεξοχή (τόρµο) σε όλες τις πλευρές τους 

(σόκορα – µικρές και παράλληλα µε τα νερά – µεγάλες) 

3.2.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην οµοιόµορφη και αισθητικά αποδεκτή εµφάνιση 

της επιφάνειας χρήσης του δαπέδου. Για την διασφάλισή των παρά πάνω  επιβάλλεται και ο επί 

τόπου έλεγχος της οµοιοχρωµίας των λωρίδων δαπέδου ή τουλάχιστον το λύσιµο και η 

ανάµειξη των δεµάτων των λωρίδων δαπέδου πριν από την τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση 

που η διαφορά της απόχρωσης των λωρίδων δαπέδου είναι καταφανής ενδέχεται να απορριφθεί 

µέρος του υλικού.  

3.2.5. Οποιαδήποτε αµφιβολία προκύψει για το είδος και την ποιότητα των προσκοµιζόµενων 

στο έργο λωρίδων δαπέδου, µεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας, αρµόδια όργανα για την έκδοση 

σχετικού πιστοποιητικού, θεωρούνται τα επίσηµα και αναγνωρισµένα ινστιτούτα ή φορείς 

τεχνολογίας ξύλου της Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής κοινότητας, η δε 

δαπάνη έκδοσής του βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. 

3.2.6. Το τρίψιµο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά τους 

να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της επιφάνειας  παρατίθενται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Σε εφαρµογή πήχη µήκους 0,1µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 0 χιλ. 

Σε εφαρµογή πήχη µήκους    1µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 1 χιλ. 

Σε εφαρµογή πήχη µήκους    4µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 3 χιλ. 

Σε εφαρµογή πήχη µήκους   10µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 4 χιλ. 

Σε εφαρµογή πήχη µήκους   15µ. µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 5 χιλ. 

Ο πίνακας αυτός µπορεί να συµπληρώνεται και µε ενδιάµεσες τιµές που παρεµβάλλονται 

γραµµικά µε αντίστοιχη στρογγυλοποίηση των επιτρεπόµενων ανοχών σε χιλιοστά. 



Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίµατος, η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου 

δαπέδου µε το αστάρι (primer) της προηγούµενης παραγράφου καταστρέφεται και απαιτείται 

εκ νέου εφαρµογή της. 

3.2.7. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίµατος και σε χρονικό διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο του 24ώρου, ώστε να µην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του 

περιβάλλοντος, το δάπεδο θα προστατευθεί εκ νέου µε αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής 

βάσης ενός συστατικού µετά την ωρίµανση του οποίου θα εφαρµοστεί η πρώτη στρώση του 

βερνικιού. 

3.2.8. Η γραµµογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων 

προβλέπονται από την µελέτη, θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους 

κανονισµούς των αντίστοιχων διεθνών οµοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωµατισµούς της 

γραµµογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο 

γερµανικός κανονισµός DIN 18032 και είναι: 

για το BASKET BALL: Μαύρο 

για το VOLLEY BALL : Μπλέ 

για το HANDBALL: Πορτοκαλί 

ή άλλοι χρωµατισµοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές Οµοσπονδίες. 

Το υλικό των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση, να είναι 

συµβατό µε το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιµοποιηθεί και θα εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις, 

ώστε τελικά τα χρώµατα της γραµµογράφησης να παραµείνουν ανεξίτηλα. 

3.2.9. Η δεύτερη στρώση βερνικιού του δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα καλύψει την 

γραµµογράφηση για λόγους προστασίας και θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του 

ξύλινου δαπέδου. 

Γενικά πρέπει να σηµειωθεί ότι, πριν εφαρµοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η 

προηγούµενη θα τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η δυνατότητα διόρθωσης, 

µικροατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση της επόµενης στρώσης. 

3.2.10. Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει µε υφιστάµενα ανοίγµατα (κουφώµατα) του 

κλειστού γυµναστηρίου, όπου εκ των πραγµάτων προκύπτει υψοµετρική διαφορά µεταξύ 

επιφάνειας χρήσης του ξύλινου δαπέδου και άλλων διαµορφωµένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου 

αποδυτηρίων, αποθηκών, διαδρόµων κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο 



– ράµπα η επιφάνεια χρήσης του οποίου θα είναι καθ’ όλα παρόµοιο µε εκείνη του ξύλινου 

δαπέδου του αγωνιστικού χώρου (τύπος λωρίδων δαπέδου, προστατευτικά βερνίκια).. 

3.3. Αποδεκτά βερνίκια & χρώµατα γραµµογράφησης 

Το βερνίκι που θα χρησιµοποιηθεί για το βερνίκωµα των µονίµων αθλητικών δαπέδων, 

συµπεριλαµβανοµένων του ασταριού και των χρωµάτων της γραµµογράφησης θα είναι 

πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού παρόµοιου τύπου µε Export – Extra της BERGER – 

SEIDLE ή EUKULA , µε ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, αντιανακλαστικό (δηλ. µατ ή 

σατινέ) και αντιολισθητικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγµένα εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις του γερµανικού κανονισµού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συµπεριφορά σε 

ολίσθηση, ανακλαστικότητα φωτός κ.λ.π. 

4. ΞΥΛΙΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο  ( Ενότητα Β) 

Εκτός των µονίµων ξύλινων αθλητικών δαπέδων της προηγουµένης ενότητας δεκτά γίνονται και 

οποιαδήποτε ξύλινα µόνιµα αθλητικά δάπεδα, αναγνωρισµένου εµπορικού σήµατος, τύπου 

JUNCKERS ή ισοδύναµου, που πρέπει να ανήκουν σε µία από τις περιγραφόµενες στην  

προηγούµενη ενότητα Α κατηγορίες λωρίδων δαπέδου ως προς το είδος, την ποιότητα, τις 

διαστάσεις και την διάταξη των λωρίδων δαπέδου και να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που θέτει 

ο γερµανικός κανονισµός DIN 18032/2 (Μάρτιος 1986), για επιφανειακά ελαστικά (surface 

elastic) αθλητικά δάπεδα. Η κατασκευή της υπόβασης και τελικής επίστρωσης τους γίνεται, 

κατά τα λοιπά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού του προτεινοµένου και ελεγµένου 

αυτού δαπέδου. 

5. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Το κενό που δηµιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, µεταξύ της 

επιφάνειας έδρασής του (πλάκα σκυροδέµατος) και των λωρίδων δαπέδου, στην περίµετρο της 

επιφάνειάς του, θα παραµείνει ανοικτό για τον εξαερισµό του και θα προστατευθεί από 

συσσώρευση απορριµµάτων αντικειµένων κ.λ.π., µε διάτρητη διατοµή – περιθώριο εξαερισµού 

και προστασίας σχήµατος ανισοσκελούς γωνίας 80/140 χιλ. από γαλβανισµένη διάτρητη 

στραντζαριστή λαµαρίνα του εµπορίου πάχους 1,2 χιλιοστών. 



Η παραπάνω διάτρητη διατοµή θα κόβεται κυκλικά, στα σηµεία εκείνα που απαιτείται, 

προκειµένου να περνάνε µέσα από τα ανοίγµατα αυτά τα στοιχεία των βάσεων τοποθέτησης 

του διαχωριστικού κιγκλιδώµατος αθλητών κοινού, (όπου αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί) 

θα στερεώνεται µε 2 τουλάχιστον βίδες για κάθε δίµετρο τµήµα της, µετά πλαστικών βυσµάτων 

τύπου UPAT, HILTI κλπ. στο υφιστάµενο από σκυρόδεµα δάπεδο του κλειστού γυµναστηρίου. 

Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεµα υφιστάµενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει 

ανωµαλίες, θα χρησιµοποιηθούν σαν ρυθµιστές ύψους, σωληνάκια καταλλήλου µήκους από 

σκληρό πλαστικό PVC, µέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες στερέωσης. 

Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατοµής που εφάπτεται στην περατωµένη και έτοιµη για 

χρήση επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από προστατευτική διατοµή – profil 

σχήµατος Π από PVC Neoprene κ.λ.π. που στεγανοποιεί τον αρµό. 

6. ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) - ΡΑΜΠΕΣ 

Στους αρµούς που δηµιουργούνται µεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των κατακόρυφων 

επιφανειών των υφιστάµενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώµατα) θα τοποθετηθεί ξύλινο 

αρµοκάλυπτρο  πλάτους 8χιλ. και πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία του ίδιου είδους και ποιότητας 

µε εκείνη των λωρίδων του ξύλινου δαπέδου. Τα ξύλινα αρµοκάλυπτρα θα είναι περασµένα 

πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες τους τις επιφάνειες µε προστατευτικό µυκητοκτόνο και 

εντοµοκτόνο υγρό, αστάρι πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού, και δύο στρώσεις 

βερνικιού, στις ορατές τους επιφάνειες µε βερνίκι της ίδιας ακριβώς ποιότητας µε εκείνη του 

βερνικιού µε το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η τοποθέτησή τους θα γίνεται µε βίδες, 

προστατευµένες ηλεκτρολυτικά (κάδµιο, ιρίδιο, χρώµιο κ.λ.π.) κατά της διάβρωσης, µέσω 

πλαστικών εξαρτηµάτων στερέωσης (βυσµάτων UPAT, HILTI κλπ),ανά 50-60 εκ. 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 

Για την επιλογή και την τοποθέτηση του Μόνιµου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου απαιτείται 

προέγκριση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας: 

Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει  από τον προµηθευτικό οίκο ξυλείας, 

τουλάχιστον για τις λωρίδες δαπέδου και για την ξυλεία της υπόβασης, βεβαίωση 

εξασφάλισης της απαιτούµενης ποσότητας και ποιότητας του προσφερόµενου ξύλινου 



δαπέδου (το αργότερο δύο µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης) έτσι ώστε η απαιτούµενη 

ξυλεία για την κατασκευή του δαπέδου  ν’ υποθηκευθεί έγκαιρα στον τόπο του έργου, να 

εγκλιµατισθεί  µέχρι την τελική τοποθέτησή του οπότε και θα εκτελεστούν οι εργασίες λείανσης, 

γραµµογράφησης και βερνικώµατος του ξύλινου αθλητικού δαπέδου. 

 

ΑΘΗΝΑ, 2001 
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