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Ν.Π.Γ.Γ.   

«Πολιηιζμόρ – Παιδεία - Αθληηιζμόρ &  

Κοινωνική Πποζηαζία Γήμος Αιγιαλείαρ»  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «Προμήθεια ζυνθεηικού χλοοηάπηηα για ηο γήπεδο Ν. Πλαζηήρα» 

   

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ :   #129.991,68 €# (κε 24% ΦΠΑ)  
 
ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 
 
1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 
2. ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 
3.ΣΗΚΟΙΟΓΗΟ ΚΔΙΔΣΖ  
4. ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
5.  ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΛ 
6.  ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ 

Λ.3463/06 (Γ.Θ.Θ), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε – γξακκνγξάθεζε ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα ζην πθηζηάκελν Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ N. Πιαζηήξα ζηε Γ.Θ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αηγηαιείαο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

α) Πξνκήζεηα 104.832,00 Δςπω 

β) Φ.Π.Α 24% επί ηνπ αλσηέξσ πνζνχ 25.159,68 Δςπω 

 ΤΛΟΙΟ ΓΑΠΑΛΖ 129.991,68 Δςπω 

 
Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο ζπλέηαμε ηελ παξνχζα κειέηε γηα ην Λ.Π.Γ.Γ.  

«Πνιηηηζκφο – Παηδεία - Αζιεηηζκφο & Θνηλσληθή Πξνζηαζία Γήκνπ Αηγηαιείαο»,  γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξνδηαγξαθψλ FIFA Quality PRO ζηα πιαίζηα ηεο  

αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Λ. Πιαζηήξα (6.400,00 m2).  

Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ηειεπηαίαο γεληάο απνηειείηαη απφ ίζηα λήκαηα πνιπαηζπιελίνπ, 

φκνηα κε θπζηθφ γξαζίδη πνπ ζπγθξαηνχληαη ζε κηα εηδηθή βάζε απφ κίγκα πνιππξνππιελίνπ ή latex 

θαη PU. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ θαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εγθαηάζηαζή ηνπ. 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 4412/2016 θαη ηνπ Λ.3463/06.  

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 129.991,68 € κε 24% ΦΠΑ  

ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΛΠΓΓ ππφ Θ.Α. 15-

7135.013 κε πίζησζε 130.000 € γηα ην έηνο 2017. 

  

 
  ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην, 22 - 11 - 2017 

Ο πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 
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2.ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α/Α Δίδορ CPV Απ. Σιμ. 
Μονάδα 

μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδορ 

€ 

Μεπικό 
ζύνολο (€) 

1 
Ππομήθεια 
ηεσνηηού 

σλοοηάπηηα 

39293400-6 1 m2 6.400,00 16,38 104.832,00 

  
  

  ΤΝΟΛΟ 104.832,00 

      ΦΠΑ 24% 25.159,68 

 
 
 

  
  

ΓΑΠΑΝΗ 129.991,68 
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3.ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Απθπο 1o : Ππομήθεια ηεσνηηού σλοοηάπηηα  

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη γξακκνγξάθεζε  ηερλεηνχ ριννηάπεηα (ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο), ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ  «Λ. Πιαζηήξα» ηεο Γ.Θ. Αηγίνπ .   

Ζ ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

I. Σνλ επηκειή θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ ε νπνία ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο ξχζεηο γηα 

ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

II. Δγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα κε πιήξε θαη καθξφρξνλε ζπλνρή ησλ 

ελψζεσλ (ε έλσζε ησλ ξνιψλ θαη ε ζπγθφιιεζε ηνπο ζηελ θάησ πιεπξά ζα γίλεη µε ρξήζε εηδηθψλ 

ηαηληψλ ή θαη θφιιαο, αλζεθηηθψλ ζε πγξαζία, πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γήξαλζε. Σα 

ξνιά ζα πξέπεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο λα απισζνχλ θαη λα ηελησζνχλ κε εηδηθά εξγαιεία-

κεραλήκαηα, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αλσκαιίεο ή “θπκαηηζκφο” ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ηδηαίηεξα ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ελψζεηο.  

III. Ακκνδηαλνκή θαη δηαλνκή ειαζηηθψλ κηθξνζθαηξηδίσλ SBR ζε θαηά βάξνο αλαινγία ζχκθσλε 

κε ηηο  θαηαλαιψζεηο  πνπ  ππάξρνπλ  ζην  πηζηνπνηεηηθφ  εξγαζηεξηαθήο  εμέηαζεο  (Laboratory  test 

report) ηνπ ηάπεηα. Ζ δηαλνκή ζα είλαη νκνηφκνξθε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζνθαηαλνκήο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο 

δηάζηξσζεο, ην νπνίν παξάιιεια λα βνπξηζίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα δίλνληαο 

ηνπ, ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Σε  δηαλνκή ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ε νπνία ζα γίλεη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο 

IV. Σν ρηέληζκα ηνλ ηλψλ 

V. Γξακκνγξάθεζε πνπ ζα απνηειείηαη απφ ινπξίδεο ιεπθνχ ρξψκαηνο ίδηνπ ηχπνπ  κε ηνλ 

βαζηθφ ζπλζεηηθφ  ριννηάπεηα  (φρη  βακκέλε  επάλσ  ζηνλ  πξάζηλν)  ζχκθσλα  κε  ηνπο  

θαλνληζκνχο, ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ίδην ηξφπν ησλ ηεκαρίσλ ηνπ βαζηθνχ ριννηάπεηα, θαη πιάηνπο 

ζχκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ηεο FIFA.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα  (η.κ.) 

Γεκαέξι εςπώ και ηπιάνηα οσηώ λεπηά (16,38) 
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  κε βαζκφ Β΄ 

 

 

 
4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Σν παξφλ ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο-ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά,  θαη 
ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζην γήπεδν «Λ. Πιαζηήξα» ζηε Γ.Θ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ 
Αηγηαιείαο. Αηγίνπ. Αξρηθά ζα γίλεη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ελ ζπλερεία ε 
ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα.  
 

4.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α’ ΣΑ∆ΙΟ 
Αξρηθά ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 

 
Β’ ΣΑ∆ΙΟ 
Σνπνζέηεζε ηνπ ριννηάπεηα επί ηεο δηαµνξθσµέλεο επηθαλείαο. Κεηαθνξά απηνχ εληφο ηνπ 
γεπέδνπ ζε ξνιά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εγθάξζηα ηνπ δηακήθνπο άμνλα ηνπ γεπέδνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ 
επηθαλεηψλ ησλ ξνιψλ ζα γίλεη κε ζπγθφιιεζε ηνπο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο µε ρξήζε εηδηθψλ 
ηαηληψλ. Σα ξνιά ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξέπεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο λα απισζνχλ θαη λα 
ηελησζνχλ µε εηδηθά εξγαιεία ψζηε λα µελ ππάξρνπλ αλσµαιίεο ή «ζθαινπάηηα» ζηνλ αγσληζηηθφ 
ρψξν, ηδηαίηεξα ζηηο µεηαμχ ηνπο ελψζεηο. Υηέληζµα ησλ ηλψλ. 
-Γπαµµογπάθηζη 

Ζ γξαµµνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ ζα γίλεη µε ισξίδεο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα 
ιεπθνχ ρξψµαηνο (ηδίσλ αθξηβψο πξνδηαγξαθψλ θαηά ηα ινηπά µε εθείλεο ηνπ ππφινηπνπ ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα), πιάηνπο θαη δηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε φζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζµφ 
FIFA. 
-Πλήπωζη ζςνθεηικού σλοοηάπηηα 

∆ηάζηξσζε ζηξψµαηνο ραιαδηαθήο άµµνπ θαη ειαζηηθψλ µηθξνζθαηξηδίσλ. ∆ηαλνµή πνζφηεηαο άµµνπ 
φπσο αθξηβψο αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηζζέληα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα θαη νµνηφµνξθε θαηαλνµή ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο ηζνθαηαλνκήο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθνχ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο , ην 
νπνίν παξάιιεια λα βνπξηζίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα δίλνληαο ηνπ ηελ ηειηθή 
ηνπ κνξθή. ∆ηαλνµή µε ρξήζε  µεραλήµαηνο ειαζηηθψλ µηθξνζθαηξηδίσλ πνζφηεηαο φπσο αθξηβψο 
αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνζθνκηζζέληα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη 
νµνηφµνξθε θαηαλνκή ηνπο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. 
 
 

4.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΔΥΝΗΣΟΤ  ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ  

Ο πνδνζθαηξηθφο ηάπεηαο ζα είλαη ειαρίζηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο πέινπο άλσζελ ηεο πξσηνγελνχο  

βάζεο εμήληα (60) ρηιηνζηψλ, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εγλσζκέλεο αμίαο θαη  πνηφηεηαο παξαγσγήο. Ο 

ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα είλαη είηε θαηαζθεπαζκέλνο απφ κνλφθισλεο ίζηεο ίλεο πνιπαηζπιελίνπ 

είηε απφ ζπλδπαζκφ κνλφθισλσλ ίζσλ θαη θαηζαξψλ ηλψλ πνιπαηζπιελίνπ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε 
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επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ησλ πιηθψλ πιήξσζεο κε απψηεξν απνηέιεζκα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζπρλήο επαλαπιήξσζεο ηνπ ριννηάπεηα, φκσο δελ απνηειεί ζπλζήθε 

απνθιεηζκνχ θαζφηη θαη νη δχν ηχπνη θαζίζηαληαη απνδεθηνί. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο απνηειείηαη απφ ίζηεο κφλνλ ίλεο ηφηε απηέο ζα είλαη 

ειαρίζηνπ πιάηνπο 1,50 ρηι., ειαρίζηνπ πάρνπο 340 κm θαη ειαρίζηνπ βάξνπο ηλψλ 1.000 γξ/κ2. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ ίζησλ θαη θαηζαξψλ ηλψλ ηφηε 

φζνλ αθνξά ηηο ίζηεο ίλεο ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ θαη φζνλ αθνξά ηηο θαηζαξέο απηέο ζα είλαη ειαρίζηνπ 

πιάηνπο 0,80 ρηιηνζηψλ, ειαρίζηνπ πάρνπο 140κm θαη ειαρίζηνπ βάξνπο ηλψλ 450 γξ/κ2.  

ε φιεο ησλ πεξηπηψζεσλ (ίζηεο ίλεο κφλνλ ή ζπλδπαζκνχ ηλψλ) ν ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα είλαη 

ππθλήο πιέμεο, αζξνηζηηθά ηνπιάρηζηνλ 13.500 ζπξξαθψλ/κ2, ζα έρεη ειάρηζην ζπλνιηθφ βάξνο 

2.500 γξ/κ2 θαη ζπλνιηθή γξακκηθή ππθλφηεηα ηλψλ ηνπιάρηζηνλ 17.500 dtex. Οη ίλεο, ζα 

αγθπξνχληαη εληφο ηεο πξσηεχνπζαο, πιήξσο πδξνπεξαηήο βάζεο απφ πνιιαπιή δηαζηξσκάησζε 

πθαζκέλνπ ή κε πθαζκέλνπ πνιππξνππιελίνπ ή latex ή πνιπνπξεζάλε θαη ζα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηθάλεηα, δηα επηπάζεσο απφ επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο.  

Σεκμηπίωζη απαιηήζεων 

Ύςνο πέινπο 

Εεηείηαη δηφηη ην πςειφηεξν δπλαηφλ χςνο πέινπο βειηηζηνπνηεί ηνλ πξνζδνθψκελν θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο. 

Γξακκηθή ππθλφηεηα λήκαηνο 

Εεηείηαη δηφηη ε πςειφηεξε δπλαηή γξακκηθή ππθλφηεηα λήκαηνο πξνζθέξεη αλζεθηηθφηεηα ζε απηήλ 

αλαθνξηθά ηεο θπζηθήο θαη κεραληθήο θαηαπφλεζεο βειηηζηνπνηψληαο ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

ριννηάπεηα θαη κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπρλή ζπληήξεζε (ρηέληζκα ριννηάπεηα). 

πξξαθέο  

Εεηείηαη δηφηη ε ππθλή πιέμε δεκηνπξγεί βέιηηζην αηζζεηηθά απνηέιεζκα. 

Βάξνο ηλψλ 

Εεηείηαη δηφηη επί ησλ ηλψλ δηαδξακαηίδεηαη ε δξάζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ην βάξνο απηψλ απνηειεί 

θξίζηκν πνηνηηθφ παξάγνληα. 

Πάρνο ίλαο 

Εεηείηαη ιφγσ αλζεθηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο επαλαθνξάο ηεο ίλαο ζε φξζηα ζέζε κεηψλνληαο ηελ 

αλάγθε ζπρλήο ζπληήξεζεο θαη απνθπγήο θαηλνκέλνπ ηζαθίζκαηνο απηήο. 
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Πιάηνο ίλαο 

Εεηείηαη ιφγσ βέιηηζηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαζφηη θαιχπηεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κεηαμχ ησλ ηλψλ φπνπ παξεκβάιιεηαη ην πιηθφ πιήξσζεο αιινηψλνληαο ην απνηέιεζκα 

πξνζνκνίσζεο κε ηνλ θπζηθφ ριννηάπεηα. 

Βάξνο ηάπεηα 

Εεηείηαη ιφγσ ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο απνθπγή κεηαηνπίζεσλ θαη ινηπψλ θπκαηηζκψλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο. 

Πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα ππφβαζε 

Εεηείηαη θαζψο, θαηά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ 

ηάπεηα (κε δηάηξεζε πξνθαλψο γηα λα απνξξένπλ ηα πγξά), πξνζθέξεη ζην πιηθφ κεγαιχηεξε αληνρή 

ζε πεξίπησζε επαθήο κε ηνμηθά πιηθά, κηθξνζσκαηίδηα, πγξά, φμηλε βξνρή, ζθφλε θαη θαηάινηπα ηα 

νπνία δχλαληαη κε ηελ επαθή ηνπο λα δηαβξψζνπλ ην πιηθφ latex θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα 

επηθνιιεζνχλ θαη λα ζσξεπηνχλ ζε απηφ θζείξνληαο έηζη ηελ θάησ πιεπξά ηνπ ηάπεηα. Ζ παξαπάλσ 

επίζηξσζε βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπ ηάπεηα ζηε ρεκηθή θαη θπζηθή θαηαπφλεζε. Παξέρεη αθφκε, 

κεγαιχηεξε αληνρή θαη ρξφλν δσήο ζε ελ γέλεη κεραληθή θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε ιφγσ κεγαιχηεξεο 

ηδηφηεηαο απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην πιηθφ ζην έδαθνο, αιιά θαη ζε ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

θαη ελ γέλεη κεγαιχηεξν θχθιν δσήο. Σα παξαπάλσ επηηείλνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ζην 

αξρηθφ ζρήκα θαη ζέζε ηνπ κεηά απφ άζθεζε ηάζεο πνπ πξνζθέξεη ε επίζηξσζε ζην, απνηξέπνληαο 

ηελ πξνζσξηλή παξακφξθσζε θαη επηηξέπνληαο κεγαιχηεξε αληνρή ζε πεξίπησζε άζθεζεο 

επαλεηιεκκέλσλ δπλάκεσλ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο ζθιεξνχ παηρληδηνχ, δηέιεπζεο βαξέσλ θνξηίσλ θαη 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Πξνζθέξεη κηθξφηεξε ζπξξίθλσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη 

θαιχηεξε δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ζηξψζεο θαη δηαηήξεζεο ζε ζηαζεξφ θαη νκνηνγελέο επίπεδν, 

ειαρηζηνπνηεκέλε ζηξέβισζε, δηάβξσζε θαη αληνρή ζε θζνξέο θαη ζθηζίκαηα. Δπηπιένλ, ηζρπξνπνηεί 

ηε δέζε θαη έκπεμε ησλ ζπζάλσλ ζην πιηθφ, νκνγελνπνηψληαο, ζθξαγίδνληαο θαη πξνζηαηεχνληαο ηηο 

ζπξξαθέο θαη έηζη απμάλνληαο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ ηάπεηα, φπσο κεραληθή 

δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθξίδσζε ησλ ηειεπηαίσλ, αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη επαθήο 

κε πγξά, άξα θαη απμάλνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πςειήο ππθλφηεηαο ηνπ ηάπεηα, ηε 

ρξεζηηθφηεηα, ηελ εκπεηξία ρξήζεο θαη ηελ εκθάληζή απηνχ, ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αζρέησο 

έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζξπκκαηηζκψλ, εζσηεξηθήο αλάισζεο 

θαη ζηαδηαθνχ εθθπιηζκνχ ηνπ πιηθνχ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο κειέηεο 

αληνρήο ζηελ παιαίσζε. εκεηψλεηαη φηη ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο σο εθηεινχκελε ζηελ νπίζζηα 

πιεπξά ηνπ ηάπεηα δελ έξρεηαη κελ ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο αιιά σο πιηθφ ζθξάγηζεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δέζεο ηνπ ηάπεηα, δειαδή ζην ζεκέιην θαηαζθεπήο ηνπ, ήηνη ζηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ, δηαδξακαηίδνληαο θξίζηκν ξφιν γηα ηε ζπλνρή, ηελ ηερληθή ηνπ επάξθεηα, ζηαζεξφηεηα 

θαη ηνλ θχθιν δσήο ηεο ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο. πκπεξαζκαηηθά, φπσο είλαη αλαληίξξεην απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή, ε επίζηξσζε πνιπνπξεζάλεο είλαη κηα ιχζε, πνπ απμάλεη ηε ζρέζε 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο / θφζηνπο θαη θπξίσο ηελ αληνρή θαη ηνλ θχθιν απνηειεζκαηηθήο δσήο θαη 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζε ζπλζήθεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν φκνηεο κε απηέο ηεο 

αξρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζπληζηψληαο έηζη θξίζηκε πνηνηηθή παξάκεηξν, κε ηειηθφ δεηνχκελν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε αλάγθεο επηζθεπψλ, ηνλ θίλδπλν πξφσξεο θζνξάο θαη ηελ ρξνληθά αξαηφηεξε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηάπεηα, κε ην ζπγθξηηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα λα αιιάδεη ειάρηζηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πξνζθεξφκελα πιενλεθηήκαηα θαη ηδίσο ηε ιηγφηεξν ζπρλή αλάγθε αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ, άξα θαη αχμεζεο ησλ πξνο αλάισζε θαη αλαθχθισζε ζπλζεηηθψλ πιηθψλ ζε βάζνο εηψλ. 

Δμάιινπ, ε επίζηξσζε απηή είλαη δπλαηή απφ νπνηνλδήπνηε έκπεηξν θαη ηερληθά θαηαξηηζκέλν 

θαηαζθεπαζηή ηαπήησλ, ρσξίο αιιαγή ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ ηνπ, αθνχ δελ κεηαβάιιεη ηελ ίδηα ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία ηνπ ριννηάπεηα, απιά ζπληζηά κηα επηπιένλ εθαξκνγή πιηθνχ ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη έηζη παξέρεη κηα πεξαηηέξσ πξνδηαγξαθή πνηφηεηαο, ρσξίο ππέξκεηξε 

ζκίθξπλζε ηνπ δπλεηηθνχ θχθινπ θαηαζθεπαζηψλ, ελψ ζεκεησηένλ πσο νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

πιαζηηθψλ θαη ρεκηθψλ ηνπ θφζκνπ (πρ DOW Chemicals, ε νπνία εμφπιηζε κεηαμχ άιισλ κε 

ζπλζεηηθνχο ριννηάπεηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γήπεδα ησλ πξφζθαησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

ηνπ Ρίν 2016, αιιά θαη GrassTex, Arturf, Limonta, θηι), γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηελ πξνηηκνχλ θαη 

ηε ζπζηήλνπλ.  

Ο ριννηάπεηαο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί επί ποινή αποκλειζµού, ηα θαη΄  ειάρηζηνλ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 

ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΣΑΠΗΣΑ 
 

(Α) Ηδηφηεηα 

 

(β) Απαίηεζε (Γ) Απνδεηθηηθφ κέζν 

 

Ύςνο πέινπο 60 mm (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Γξακκηθή ππθλφηεηα λεκάησλ 

 

17.500 Dtex (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

πξξαθέο 13.500/m² (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πάρνο ίζηαο ίλαο ζε κm 

 

Πάρνο θαηζαξήο ίλαο ζε κm  

(ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηαο) 

340 micron (-0%+∞) 

 

140 micron (-0%+∞) 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πιάηνο ίζηαο ίλαο ζε mm 

 

Πιάηνο θαηζαξήο ίλαο ζε mm 

(ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηαο) 

1,50 mm (-0%+∞) 

 

0,80 mm (-0%+∞) 

 

 

Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 
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πλνιηθφ βάξνο ηλψλ αλά m2 1.450  gr/ m² (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Βάξνο ηάπεηα αλά m2 2.500  gr/ m² (-0%+∞) Δγρεηξίδην 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Πξσηεχνπζα ππφβαζε Πνιππξνππιέλην ή latex ή 

πνιπνπξεζάλε αλεμαξηήηνπ 

βάξνπο 

Δγρεηξίδην 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

Γεπηεξεχνπζα ππφβαζε Πνιπνπξεζάλε αλεμαξηήηνπ 

βάξνπο 

Δγρεηξίδην 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

 
Οη  δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφµελσλ ηχπσλ ηερλεηνχ ριννηάπεηα ζα απνδεηθλχνληαη 
µε ηα θάησζη απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη 
επί ποινή αποκλειζµού: 
 

1. Γείγκα ηνπ ηάπεηα δηαζηάζεσλ 20εθ Υ 20εθ πεξίπνπ ζπλνδεπφκελν απφ ηα πιηθά πιήξσζεο 
απηνχ, έθαζην ζε ζαθνπιάθη πνζφηεηαο πεξίπνπ 30ml. 
 

2. Γξαπηή εγγχεζε νρηψ (8) εηψλ, απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή γηα ηνλ πξνζθεξφµελν 
ριννηάπεηα. 

 

3. Γξαπηή εγγχεζε νρηψ (8) εηψλ, απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα, ε νπνία 
ζα αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ 
επηζηνιή αλαγλψξηζεο ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή. 

 

4. Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ηνπ πξνο ηνπνζέηεζε ηάπεηα πνπ λα θαιχπηεη ηα αλσηέξσ ειάρηζηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα πξνθχπηεη ε απνδνρή ηνπ αλαθνξηθά ησλ απαηηήζεσλ FIFA Quality 
θαη FIFA Quality PRO.  

 

5. ήκα θαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ FIFA Quality (field certificate) ζπκθψλσο ηνπ ηζρχνληα νδεγνχ 
Handbook of Requirements Football turf εθδφζεσο Οθησβξίνπ 2015. 

    

6. Πηζηνπνίεζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πσο αλήθεη ζηελ ιίζηα ησλ 
πξνηηκψκελσλ απφ ηελ FIFA παξαγσγψλ (FIFA Preferred Producer). 

 

7. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 
παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

8. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΗSO 14001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

9. χζηεκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά OHSAS 18001:2007 κε πεδίν εθαξκνγήο ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή ριννηάπεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 

10. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή γεπέδσλ 
κε ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 
άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη ζηελ 
δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδνληαη ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 9001:2008 
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εγθαηάζηαζεο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα). 
 

11. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΗSO 14001:2004 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 
γεπέδσλ κε ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη 
ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 
14001:2004 πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ γεπέδσλ άζιεζεο). 

 

12. χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΙΟΣ 1801:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 
γεπέδσλ κε ριννηάπεηα. Δάλ νη πξνκεζεπηέο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δήισζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ φηη ζα ζέζεη 
ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηηο ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ (ΗSO 
1801:2008 θαηαζθεπήο γεπέδσλ κε ριννηάπεηα). 

 
 

  ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην,  22 - 11 - 2017 

Ο πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 

   

   

Ζιίαο Ληφθνο Θσλ/λνο Γηακαληφπνπινο Αλδξέαο Θ. Σζηγθξήο 

Πνιηηηθφο Κεραληθφο Πνιηηηθφο Κεραληθφο Πνιηηηθφο Κεραληθφο 

  κε βαζκφ Β΄ 
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5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Ανηικείμενο ππομήθειαρ 
Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ,κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, ζην πθηζηάκελν  γήπεδν πνδνζθαίξνπ «Λ. Πιαζηήξα» ζηε Γ.Θ. Αηγίνπ 

ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή-ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/06 «Θψδηθαο ∆ήµσλ θαη Θνηλνηήησλ» 
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 
νηθνλνµίαο, νξγαλσηηθά ζέµαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεη» 
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/2013) «Δζληθφ ζχζηεµα Ζιεθηξνληθψλ  ∆εµνζίσλ  
πµβάζεσλ  θαη  άιιεο  ∆ηαηάμεηο»,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ20, ηνπ 1νπ 
άξζξνπ ηνπ Λ.4254/2014 (ΦΔΘ 85/Α/2014) 
5) Ζ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013)  «Σερληθέο ιεπηνµέξεηεο  θαη  δηαδηθαζίεο  
ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Δζληθνχ  πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)» 
6) Ζ µε αξηζµ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΗΘΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο µε ζέµα «Δλεµέξσζε γηα ην 
Δζληθφ χζηεµα Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ)». 
7) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΙ 1163/ΦΔΘ 1675 Β’/3-7-2013 «Όξνη θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο – 
επηζηξνθήο γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ». 
8)Σν Λ. 4250/ΦΔΘ 74 Α’/26-03-2014 «∆ηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Λνµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε ∆ηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο». 
9)Σν Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 
(ελζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
10)Σν Λ. 4320/ΦΔΘ 29Α/19-03-2015 «Ρπζµίζεηο γηα ηε ιήςε άµεζσλ µέηξσλ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Θπβέξλεζεο θαη ησλ Θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 37. 
11)Σα άξζξα 134-138 ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α/2014), µε ην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη πιένλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ΔΖ∆Ζ 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ςµβαηικά ζηοισεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :  
1.         Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή –Πξνδηαγξαθέο 
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2.         Ζ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
3.         Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο – Σηκνιφγην Κειέηεο 
4.         Ζ Σερληθή Έθζεζε 
 
 
Άπθπο 4°  ςμμεηοσή –Παποσή  πληποθοπιών 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
πξνκήζεηα κε ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ. 
 
Άπθπο 5ο   Υπόνορ Ιζσύορ ηων Πποζθοπών-Σιμέρ Πποζθοπών 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο, πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επνµέλε 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 
ζα αλαιάβεη ηειηθά λα πξνκεζεχζεη ην πεξηγξαθφκελν ζηε  κειέηε είδνο , ζα απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ην πξνο πξνκήζεηα είδνο ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε 
γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ηνπ 
πξνκεζεπφκελνπ είδνπο ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή 
ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο 
 
Άπθπο 6ο: Σπόπορ εκηελέζεωρ ηηρ πποµήθειαρ 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε αλνηθηφ δεµφζην ειεθηξνληθφ µεηνδνηηθφ 
δηαγσληζµφ, θαη εγγπεηηθέο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016., γηα 
ηελ αλάδεημε πξνµεζεπηή γηα ηελ πξνµήζεηα, µεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, γξαµµνγξάθεζε θαη παξάδνζε 
έηνηµνπ γηα ρξήζε, ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ «Λ. 
Πιαζηήξα» Ζ εθαξκνγή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζα γίλεη ζε ζχλνιν 6.400 m2. 
 
Άπθπο 7°  ο: ύµβαζη 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφµν έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο δέθα (10) εµεξψλ, απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο 
ηνπ απνηειέζµαηνο πξνο ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
απηήο. 
 
Άπθπο 8°  : Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  
Ο µεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη µέζα ζε δηάζηεµα δέθα (10) εµεξψλ απφ 
ηελ πξνζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο , 
πξνζθνµίδνληαο επί πνηλή απνθιεηζµνχ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο 
θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο επηζηξέθεηαη µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνµήζεηαο. Ο πξνµεζεπηήο πνπ δελ ζα πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ 
ζρεηηθή ζχµβαζε θεξχζζεηαη  έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε  θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη 
απφ απηή µε απφθαζε µαο. 
Οη εγγπεηηθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 



 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
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θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 
εξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  
 
Άπθπο 9°  : Υπόνορ εγγύηζηρ σλοοηάπηηα 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο ριννηάπεηα µεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε παξαιαβή, ζα θαζνξηζηεί 
µε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνµέλσλ, µε δπλάµελνο φµσο λα είλαη µηθξφηεξνο ησλ πένηε (5) εηών. 
 
Άπθπο 10°  : Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηωζη ηος Αναδόσος 
ηνλ πξνµεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ε ζχµβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσµα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, δελ παξέδσζε ή εγθαηέζηεζε ηα 
ζπµβαηηθά πιηθά, µέζα ζηνλ ζπµβαηηθφ ρξφλν επηβάιινληαη µε απφθαζή ηνπ αξκνδηνπ νξγάλνπ 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αζξνηζηηθά νη εμήο θπξψζεηο: 
1. Θαηάπησζε νιηθή ή µεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο ή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο 
θαηά πεξίπησζε. 
2. Πξνζσξηλφο απνθιεηζµφο ηνπ πξνµεζεπηή απφ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ΟΣΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ 
δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξν ηνπ εμαµήλνπ νχηε µεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. 
 
Άπθπο 11°  : ςμβαηική πποθεζμία  
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 
ηέζζεπιρ  (4) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  
 
Άπθπο 12°  : Σποπορ πληπωμήρ  

Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο πνζνχ #129.991,68€#  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λ.Π.Γ.Γ.  «Πνιηηηζκφο – Παηδεία - Αζιεηηζκφο & Θνηλσληθή Πξνζηαζία Γήκνπ 
Αηγηαιείαο» ππφ Θ.Α.  15-7135.013. 
 
Άπθπο 13°  : Φόποι – ηέλη – κπαηήζειρ  
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο θαη ην θφζηνο 
δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 
 
 

  ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην,  22 - 11 - 2017 Αίγην,  22 - 11 - 2017 

Ο πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 

   

   

Ζιίαο Ληφθνο Θσλ/λνο Γηακαληφπνπινο Αλδξέαο Θ. Σζηγθξήο 

Πνιηηηθφο Κεραληθφο Πνιηηηθφο Κεραληθφο Πνιηηηθφο Κεραληθφο 

  κε βαζκφ Β΄ 
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