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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ  ΑΠΟ  ΣΗ  FIFA ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΗΠΕΔΟΤ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ “ΩΣΗΡΗ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ”  
 

Ο Δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο 
ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ πξνο ηνπο 
πνιίηεο, είρε πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα 
ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ Δεκνηηθνύ  γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ “Σσηήξεο 
Αγγειόπνπινο” κε λέν, ηειεπηαίαο γεληάο θαη εγθεθξηκέλν από ηελ δηεζλή 

Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ FIFA, ην θαινθαίξη ηνπ 2016. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη, ν αγσληζηηθόο ρώξνο ηνπ γεπέδνπ, ζε άξηηα 
θαηάζηαζε ν Δήκνο, κέζσ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα 

ηνπ γεπέδνπ, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο νδεγίεο ηεο πξνκεζεύηξηαο 
ησλ πιηθώλ DOMO SPORTS GRASS θαη ηεο FIFA, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο, 

επηηόπνπ, ζπλζήθεο θαη ηε ρξήζε. 

Σύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ 
FIFA, ν ριννηάπεηαο ηνπ γεπέδνπ, πηζηνπνηήζεθε, ζε ζπλεξγαζία κε 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην, θαη έιαβε ζήκαηα πηζηνπνίεζεο (field certificate), 
ζύκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα “FIFA QUALITY PROGRAMME FOR 

FOOTBALL TURF - FIFA QUALITY PRO”, ην Ννέκβξην ηνπ 2016, δηάξθεηαο 
1έηνπο θαη “FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF - FIFA 

QUALITY”, ην Δεθέκβξην ηνπ 2017, δηάξθεηαο 3 εηώλ. 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ ριννηάπεηα απνδεηθλύεη ηα πςειά standard πνηόηεηάο 
ηνπ, ηα νπνία, κάιηζηα, δηαηεξνύληαη δηαρξνληθά θαη αθνξνύλ ζηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζε ζρέζε κε ζέκαηα αηζζεηηθήο, αζθάιεηαο, έιιεηςεο 
επηθηλδπλόηεηαο, καθξνβηόηεηαο θαη αζιεηηθώλ επηδόζεσλ. 

Εδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πιήζνο ζσκαηείσλ, θνξέσλ θαη 
ζπιιόγσλ, αηηνύληαη ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνκώλ, ηόζν γηα 
αγώλεο, όζν θαη γηα πξνπόλεζε. Πάγηα πνιηηηθή ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο, 

απνηειεί ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνκώλ, από ηα Φαιεξηθά 
ζσκαηεία, θαζώο θαη από ηηο πνδνζθαηξηθέο αθαδεκίεο, ηεο Πόιεο καο. 

 


