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 Θέμα: Διευκρίνηση  Νο 3 στην διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού          

             αθλητικών  εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 12/2022 μελέτη 

 

 Σας διευκρινίζουμε αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές στην ομάδα 
Α της Διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού αθλητικών  εγκαταστάσεων Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στους παρακάτω αριθμούς: 

  Αριθ. 4 Εμπόδια στίβου: 

Επισημαίνουμε ότι έχουμε παραλείψει  να αναφέρουμε ότι τα εμπόδια στίβου θα πρέπει να είναι 
αγώνων. 
Πρέπει να έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό της World Athletics και να προσκομιστεί. 
Πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε επίσημους Πανευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Αγώνες. 
Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή για τους αγώνες που έχει 
χρησιμοποιηθεί. 

 

Αριθ. 7 Σύστημα προσγείωσης  άλματος ύψους 

 ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 

Το στρώμα προσγείωσης δεν θα έχει διαστάσεις μικρότερες από 6 μ. μήκος x 4 μ. πλάτος x 0,7 μ. 
ύψος πίσω από το κατακόρυφο επίπεδο του πήχη. 
Το στρώμα προσγείωσης θα πρέπει να έχει κοψίματα στις εμπρόσθιες γωνίες για να υπάρχει κενό από 
τους στυλοβάτες. Το στρώμα και οι στυλοβάτες θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί έτσι, ώστε να υπάρχει 
ένας κενός χώρος τουλάχιστον 0,1 μ. ανάμεσά τους, όταν γίνεται χρήση τους, για να αποφεύγεται η 
πτώση του πήχη εξαιτίας μιας κίνησης του στρώματος προσγείωσης που θα προκαλούσε επαφή με 
τους στυλοβάτες. 
Θα πρέπει να έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό της World Athletics και να προσκομιστεί. 
Θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε επίσημους Πανευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Αγώνες. Απαιτείται η 
προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή για τους αγώνες που έχει χρησιμοποιηθεί. 
 

 



 

Αριθ. 8 Σύστημα προσγείωσης  άλματος ύψους 

               ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΏ 
 

Το στρώμα προσγείωσης δεν θα έχει διαστάσεις μικρότερες από 6 μ. μήκος (πίσω από τη 
γραμμή “μηδέν” και εξαιρουμένων των μπροστινών τμημάτων) x 6 μ. πλάτος x 0,8 μ. ύψος. 
Τα μπροστινά τμήματα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μήκος τουλάχιστον 2 μ.  
Θα πρέπει να έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό της World Athletics και να προσκομιστεί. 
Θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε επίσημους Πανευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Αγώνες  
.Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή για τους αγώνες που έχει 
χρησιμοποιηθεί. 
 
 
        Αριθ. 10 Βατήρες εκκίνησης 
 
Οι βατήρες εκκίνησης θα πληρούν τις ακόλουθες γενικές προδιαγραφές: 
Οι βατήρες εκκίνησης θα αποτελούνται από δύο πέλματα, πάνω στα οποία θα κοντράρουν τα πόδια 
του αθλητή στη θέση εκκίνησης και τα οποία θα προσαρμόζονται πάνω σε ένα πλαίσιο.  
Θα είναι εξ ολοκλήρου άκαμπτοι στην κατασκευή και δεν θα παρέχουν κανένα αθέμιτο πλεονέκτημα 
στον 
αθλητή.  
Το πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν θα εμποδίζει τα πόδια του αθλητή καθώς αυτά εγκαταλείπουν 
τους βατήρες.  
Θα πρέπει να έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό της World Athletics και να προσκομιστεί. 
Θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί σε επίσημους Πανευρωπαϊκούς ή Εθνικούς Αγώνες  .Απαιτείται η 
προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή για τους αγώνες που έχει χρησιμοποιηθεί. 
Τα πέλματα θα είναι επικλινή ώστε να εξυπηρετούν τη θέση εκκίνησης του αθλητή, και θα μπορούν 
να είναι επίπεδα ή ελαφρώς κοίλα.  
Η επιφάνεια των πελμάτων θα υποδέχεται τα καρφιά (σπάικς) των παπουτσιών του αθλητή, είτε 
φέροντας εγκοπές ή εσοχές στην πρόσοψη του πέλματος, είτε με το να είναι επικαλυμμένη με 
κατάλληλο υλικό που να επιτρέπει τη χρήση παπουτσιών με καρφιά (σπάικς). 
Η προσαρμογή των πελμάτων πάνω στο πλαίσιο θα μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη, αλλά δεν θα 
επιτρέπει καμία μετακίνηση κατά τη διάρκεια της επίσημης εκκίνησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα 
πέλματα θα είναι ρυθμιζόμενα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω το ένα σε σχέση με το άλλο. 
Οι ρυθμίσεις θα ασφαλίζουν με σταθερούς σφιγκτήρες ή με μηχανισμό κλειδώματος, ο χειρισμός των 
οποίων θα μπορεί να γίνεται εύκολα και γρήγορα από τον αθλητή.  
Θα προσφύονται στο στίβο με έναν αριθμό από σφήνες ή καρφιά, τοποθετημένα έτσι ώστε να 
προξενούν την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο στίβο. 
Η τοποθέτηση θα επιτρέπει στους βατήρες εκκίνησης να απομακρύνονται γρήγορα και εύκολα. Ο 
αριθμός, το πάχος και το μήκος των σφηνών ή των καρφιών εξαρτάται από την κατασκευή του στίβου. 
 Η πρόσφυση δεν θα επιτρέπει καμία μετακίνηση κατά τη διάρκεια της επίσημης εκκίνησης. 
 

 
  

                                                       Η Αν/τρια Προϊσταμένη Τμήματος 
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