
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                                ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                       

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  84/2015 

ΕΤΟΣ 2015 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2015                                                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135.000,00 €   

 
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
135.000,00 € 
 
 
 
 
 

  
‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ’’ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

3.ΠΡΟ¥ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΧΕΔΙΑ 
8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                                ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                       

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  84/2015 

ΕΤΟΣ 2015 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2015                                                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135.000,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Προμήθεια με τίτλο 

‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΧΙΟΥ’’(έτους 2015) 

Η Τεχνική περιγραφή αυτή, αναφέρεται στη συντήρηση του δημοτικού 

σταδίου της Χίου, εμβαδού 5.872,40 τ.μ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

αντικατάσταση του υφισταμένου τάπητος (Εικόνες 1,2,3,4), µε σύστηµα 

τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαιρικής επιφάνειας πλήρως εναρµονισµένου 

µε τις προδιαγραφές FIFA, κατασκευάζοντας ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 

κατάλληλο για αγώνες Εθνικής Κατηγόριας, Εθνικής Ερασιτεχνικής και 

σχολικούς αγώνες. 

 Υφιστάμενη κατάσταση 

Η υφιστάμενη κατάσταση του τάπητος ,όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες  

είναι κακή. Το πέλος έχει καταστραφεί σχεδόν σε όλη την έκταση του 

σταδίου ,ενώ στις περιοχές κοντά στα τέρματα (εικ.2,4) ο τάπητας έχει 

αποκολληθεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη διασφαλίζονται οι απαραίτητες 

συνθήκες διεξαγωγής αγώνων καθώς και να αυξάνεται η πιθανότητα 

τραυματισμού των αθλητών.   

 Περιγραφή εργασιών προς αντικατάσταση 

υπάρχοντος χλοοτάπητα 

Λαµβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

(Παράρτημα Α), καθώς και τις οδηγίες της FIFA από το τεύχος (Design and 

build specification for the construction of a synthetic grass pitch) 

προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  
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Αποξήλωση του φθαρμένου κατεστραμμένου προϋπάρχοντος συνθετικού 
χλοοτάπητα (εικόνες1,2,3,4).Θα γίνει απόξεση της επιφανειακής στοιβάδας, 
επιµελής καθαρισµός, επιµελής εξοµάλυνση της αγωνιστικής επιφάνειας , 
ευθυγράμμιση του αγωνιστικού χώρου και γενικά  αναδιαμόρφωση του 
υφισταμένου στρώµατος για την χρησιμοποίηση του ως βάση σύµφωνα µε 
το επιθυμητό γεωμετρικό σχήµα.  
Τα κάθε είδους µη χρήσιµα προϊόντα αποξήλωσης θα αποµακρυνθούν από 
το γήπεδο και μετά την μόρφωση των υλικών βάσης του χλοοτάπητα , η 
τελική επιφάνεια του χλοοτάπητα να έχει τις επιθυµητές στάθµες. Η τελική 
κλίση του γηπέδου θα είναι μονόπλευρη με κατεύθυνση από το νότο στο 
βορρά μη υπερβαίνουσα το 1%. 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα τοποθετηθεί το σύστηµα 

τεχνητού χλοοτάπητα  . 

 

       Εικόνα 1 
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   Εικόνα 2 

Εικόνα 3 
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   Εικόνα 4 

Όλες οι εργασίες εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές από τον παραγωγικό οίκο του χλοοτάπητα. Να 

συνοδεύεται: 

1. Με ακριβή αντίγραφα των test (International Artificial Turf Standard 
Laboratory Test Report). 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
2. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή (και όχι του 
προμηθευτή) τουλάχιστον 5 ετών . 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
3. Να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της συντήρησης του 
προσφερόμενου χλοοτάπητα σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 
4. Πιστοποίηση εν ισχύ FIFA RECOMMENDED 2 STAR. 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
5. Τεχνική έκθεση από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο αναγνωρισμένο από την 
FIFA, το οποίο αποδεικνύει ότι η απορρόφηση των κραδασμών είναι σε επίπεδα 
πάνω από 60 % (παράμετρος shock absorption).  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
6. ISO 9001:2008 της κατασκευάστριας εταιρίας  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου . 
7. ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρίας  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € και 

θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

 

Χίος   01 /09/2015 ,                                                                     Χίος    01/09/2015                                      
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Ο   Προϊστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

       

                                                                  

 Παντελής Τσαγρής                                                 Ελευθέριος Παπαλάνης                                                                                               

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                       ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                                ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                       

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 84/2015 

ΕΤΟΣ 2015 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2015                                                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135.000,00 € 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Στο δημοτικό στάδιο Χίου ,θα τοποθετηθεί νέος χλοοτάπητας σε όλη την  

έκτασή του, ήτοι 5.872,40 m2 (64,52m x91.01m).Η επίστρωση θα γίνει με 

διάστρωση σε λωρίδες έως 400 cm. 

ΑΡΘΡΟ  1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑ :Αποξήλωση του φθαρμένου 

κατεστραμμένου προϋπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα. Εμβαδόν  5.872,40 

m2 (64,52m x91.01m). 

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ: Απόξεση της επιφανειακής 

στοιβάδας, επιµελής καθαρισµός, επιµελής εξοµάλυνση της αγωνιστικής 

επιφάνειας , ευθυγράμμιση του αγωνιστικού χώρου και γενικά  

αναδιαμόρφωση του υφισταμένου στρώµατος για την χρησιμοποίηση του ως 

βάση σύµφωνα µε το επιθυμητό γεωμετρικό σχήµα. Εμβαδόν 5.872,40 m2 

(64,52m x91.01m). 

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. Εμβαδόν 5.872,40 m2 (64,52m x91.01m). 

Χίος  01  /09/2015 ,                                                                    Χίος   01 /09/2015                                    
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Ο   Προϊστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσίας 

Παντελής Τσαγρής                                                 Ελευθέριος Παπαλάνης                                    

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                      ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                                ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                       

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 84/ 2015 

ΕΤΟΣ 2015 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2015                                                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135.000,00 € 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΤΑΠΗΤΑ 

M2 
 

5.872,40 2,00€ 11.744,80€ 

2 
ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ 

Μ2 5.872,40 0,80€ 4.697,92 € 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

M2 5.872,40 17,00€ 99.830,80 € 

 

 

 

Χίος 01 /09/2015 ,                                                                      Χίος 01 /09/2015                                    
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Ο   Προϊστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

  

                                                                   

 Παντελής Τσαγρής                                                 Ελευθέριος Παπαλάνης 

 ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                    ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                               

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 116.273,52€ 

Φ.Π.Α. 16% 18.726,48€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 135.000,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

5.872,40 τμ , για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου ΧΊΟΥ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κωδικός. 

β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα από ίνες, πάνω σε φίλερ ή 

σε επιφάνεια ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 cm (που πληρώνεται ιδιαίτερα).  

Η επίστρωση θα γίνει με διάστρωση σε λωρίδες υδροπερατού ειδικού 

χλοοτάπητα πλάτους λωρίδας έως 400 cm, με γέμιση του πέλους  με 

χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ ώστε η επιφάνεια που θα 
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διαμορφωθεί να απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών και να μειώνει την 

πιθανότητα μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων. Η συγκόλληση των 

φύλλων (ρολών) του χλοοτάπητα θα γίνει με ταινία στην κάτω επιφάνειά τους 

και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης με στόχο τη 

δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. 

Το πέλος θα είναι από ίνες μονόκλωνες πολυαιθυλενίου (100%) αδιάβροχες, 

πλάτους 180 micron κατ’ ελάχιστον, με καλό συντελεστή τριβής, ανθεκτικές 

στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και στις  μεταβολές των καιρικών 

συνθηκών, με δομή επίπεδη ινώδη, ύψος πέλους 55mm±10% τουλάχιστον, οι 

οποίες θα είναι στα 12.000 DTEX ±10%  κατ’ ελάχιστον, με αριθμό ινών 8.820/m 

2
±10% κατ’ ελάχιστον, με βάρος πέλους 1.280gr/m2

±10% κατ’ ελάχιστον, σε 

χρώμα πράσινο(δύο αποχρώσεις ‘’field green and olive green’’), περασμένες 

επάνω σε ύφασμα πολυπροπυλενίου και latex με δυνατότητα αποστράγγισης 

νερών από εξόδους απορροής διαμέτρου 4 mm περίπου κάθε 10 X 10 cm.  

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με λωρίδες λευκού 

συνθετικού χλοοτάπητα (πάχος 10 cm) ίδιας ακριβώς ποιότητας με τον 

υπόλοιπο συνθετικό χλοοτάπητα και η χάραξη θα είναι συμφώνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.  

Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του πέλους με χαλαζιακή άμμο, με 

στρογγυλούς κόκκους επί το πλείστον σε ποσότητα 15kgr/m2
±10%  

(κοκκομετρίας 0,3-0,9 mm) και με ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ σε 

ποσότητα 12kgr/m2
±10% (κοκκομετρίας 0,5-2,5 mm), σε πυκνότητα 

καθορισμένη ώστε να μην παρασύρεται από αέρα ή τη βροχή. 

Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της 

γέμισης, ώστε να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τεχνική 

επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές 

καιρικές συνθήκες. 

Ο χλοοτάπητας πρέπει να έχει πιστοποιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 

STAR»(τελευταίας γενιάς). Ο οίκος παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα 

πρέπει να ανήκει στη λίστα των προτιμώμενων (FIFA Preferred Producer). Η 

τοποθέτησή του πρέπει να γίνει από εταιρεία η οποία θα δίνει τουλάχιστον 5 
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έτη εγγύηση, να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και να παρουσιάσει λίστα 

εκτελεσμένων έργων ανάλογη με την παρούσα. 

 

Χίος  01  /09/2015 ,                                                                 Χίος  01 /09/2015                                  
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Ο   Προΐστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

       

                                                                 

Παντελής Τσαγρής                                                    Ελευθέριος Παπαλάνης                                       

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                        ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                          
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α ρ θ ρ ο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ 
 
Α ρ θ ρ ο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ, του 
Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεών τους. 
β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφ'όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 
 
Α ρ θ ρ ο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 
δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 
 
Α ρ θ ρ ο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό 
ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δ. Χίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 
7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93 
Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικείμενου 
υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη 
εφημερίδα των Ε.Κ. 
 
Α ρ θ ρ ο 5ο 
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
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Α ρ θ ρ ο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβασης 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται 
ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο 
ορίζονται. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ 
που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το 
Άρθρο 25 της Υπ. Αποφ. 11389/93. 
 
Α ρ θ ρ ο 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισμού της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με 
εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. 
 
Α ρ θ ρ ο 8ο 
Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης θα 
καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται 
να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 
 
Α ρ θ ρ ο 9ο 
Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ. Αποφ. 11389/93. 
 
Α ρ θ ρ ο 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή 
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κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Α ρ θ ρ ο 11ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 
 
Α ρ θ ρ ο 12ο 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή, των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής 
σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η 
επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με 
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο 
πρόεδρος της ,κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Άρθρο 28 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα 
λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται. 

 
 
 
 

Χίος    01 /09/2015 ,                                                                  Χίος 01 /09/2015                                    
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Ο   Προϊστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

       

                                                                 

Παντελής Τσαγρής                                                 Ελευθέριος Παπαλάνης                                        

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                    ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΤΑ Γ.Γ.Α. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ Γ.Γ.Α. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ Γ.Γ.Α. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Χίος   01  /09/2015 ,                                                                  Χίος   01  /09/2015                                   
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Ο   Προϊστάμενος  

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

 

                                       

 Παντελής Τσαγρής                                                  Ελευθέριος Παπαλάνης                                    

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                       ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                                                                ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΙΟΥ                                                                                       

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 84/ 2015 

ΕΤΟΣ 2015 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2015                                                                                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 135.000,00 € 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟ  1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΑΠΗΤΑ :Αποξήλωση του φθαρμένου 

κατεστραμμένου προϋπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα .Εμβαδόν  5.872,40 

m2 (64,52m x91.01m).Στην τιμή περιλαμβάνεται η συσσώρευσή του , η 

φόρτωση και η μεταφορά του τάπητα σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Τιμή ανά τ.μ. 2,00 € 

ΑΡΘΡΟ 2  ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ: Απόξεση της επιφανειακής 

στοιβάδας, επιµελής καθαρισµός, επιµελής εξομάλυνση της αγωνιστικής 

επιφάνειας , ευθυγράμμιση του αγωνιστικού χώρου και γενικά  

αναδιαμόρφωση του υφισταμένου στρώµατος για την χρησιμοποίηση του ως 

βάση σύµφωνα µε το επιθυμητό γεωμετρικό σχήµα. Εμβαδόν 5.872,40 m2 

(64,52m x91.01m). 

Τιμή ανά τ.μ. 0,80 € 

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. Εμβαδόν 5.872,40 m2 (64,52m x91.01m). 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα από ίνες, πάνω σε φίλερ ή 

σε επιφάνεια ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 cm (που πληρώνεται ιδιαίτερα).  

Η επίστρωση θα γίνει με διάστρωση σε λωρίδες υδροπερατού ειδικού 

χλοοτάπητα πλάτους λωρίδας έως 400 cm, με γέμιση του πέλους  με 

χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ ώστε η επιφάνεια που θα 

διαμορφωθεί να απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών και να μειώνει την 

πιθανότητα μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων. Η συγκόλληση των 

φύλλων (ρολών) του χλοοτάπητα θα γίνει με ταινία στην κάτω επιφάνειά τους 

και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες 
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της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης με στόχο τη 

δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. 

Το πέλος θα είναι από ίνες μονόκλωνες πολυαιθυλενίου (100%) αδιάβροχες, 

πλάτους 180 micron κατ’ ελάχιστον, με καλό συντελεστή τριβής, ανθεκτικές 

στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και στις  μεταβολές των καιρικών 

συνθηκών, με δομή επίπεδη ινώδη, ύψος πέλους 55mm±10% τουλάχιστον, οι 

οποίες θα είναι στα 12.000 DTEX ±10%  κατ’ ελάχιστον, με αριθμό ινών 8.820/m 

2
±10% κατ’ ελάχιστον, με βάρος πέλους 1.280gr/m2

±10% κατ’ ελάχιστον, σε 

χρώμα πράσινο(δύο αποχρώσεις ‘’field green and olive green’’), περασμένες 

επάνω σε ύφασμα πολυπροπυλενίου και latex με δυνατότητα αποστράγγισης 

νερών από εξόδους απορροής διαμέτρου 4 mm περίπου κάθε 10 X 10 cm.  

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με λωρίδες λευκού 

συνθετικού χλοοτάπητα (πάχος 10 cm) ίδιας ακριβώς ποιότητας με τον 

υπόλοιπο συνθετικό χλοοτάπητα και η χάραξη θα είναι συμφώνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.  

Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του πέλους με χαλαζιακή άμμο, με 

στρογγυλούς κόκκους επί το πλείστον σε ποσότητα 15kgr/m2
±10%  

(κοκκομετρίας 0,3-0,9 mm) και με ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ σε 

ποσότητα 12kgr/m2
±10% (κοκκομετρίας 0,5-2,5 mm), σε πυκνότητα 

καθορισμένη ώστε να μην παρασύρεται από αέρα ή τη βροχή. 

Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της 

γέμισης, ώστε να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τεχνική 

επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές 

καιρικές συνθήκες. 

Ο χλοοτάπητας πρέπει να έχει πιστοποιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 

STAR»(τελευταίας γενιάς). Ο οίκος παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα 

πρέπει να ανήκει στη λίστα των προτιμώμενων (FIFA Preferred Producer). Η 

τοποθέτησή του πρέπει να γίνει από εταιρεία η οποία θα δίνει τουλάχιστον 5 

έτη εγγύηση, να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και να παρουσιάσει λίστα 

εκτελεσμένων έργων ανάλογη με την παρούσα. Όλες οι εργασίες εφαρμογής 

του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές από τον 

παραγωγικό οίκο του χλοοτάπητα. Να συνοδεύεται: 
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1. Με ακριβή αντίγραφα των test (International Artificial Turf Standard 
Laboratory Test Report). 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
2. Να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή (και όχι του 
προμηθευτή) τουλάχιστον 5 ετών . 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
3. Να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της συντήρησης του 
προσφερόμενου χλοοτάπητα σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 
4. Πιστοποίηση εν ισχύ FIFA RECOMMENDED 2 STAR. 
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
5. Τεχνική έκθεση από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο αναγνωρισμένο από την 
FIFA, το οποίο αποδεικνύει ότι η απορρόφηση των κραδασμών είναι σε 
επίπεδα πάνω από 60 % (παράμετρος shock absorption).  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
6. ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρίας  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου . 
7. ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρίας  
Απαιτείται επίσημη μετάφραση με σφραγίδα δικηγόρου. 
τιμή ανά τ.μ. 17,00 € 

 

 

 

Χίος  01  /09/2015 ,                                                                 Χίος  01 /09/2015                                  
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          Ο   Προϊστάμενος 

της  Δ/νσης Τεχνικών                                                                                                       

Υπηρεσιών 

                                                   

Παντελής Τσαγρής                                                    Ελευθέριος Παπαλάνης                                       

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                        ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός                                          


