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ΘΕΜΑ :  Διευκρίνιση σχετικά με τροποποίηση της περιγραφής του τιμολογίου στη Διακήρυξη 
της προμήθειας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ» (ΑΔΑΜ: 18PROC004065139) που 
αφορά στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 67144. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στη Διακήρυξη της προμήθειας του θέματος, στο Παράρτημα-
Τιμολόγιο, στη σελίδα 45 διαγράφεται το «Η απαιτούμενη υπόβαση θα κατασκευαστεί από τον 
Αθλητικό Σύλλογο Βόλου Μαγνησιακός, υπό την καθοδήγηση του αναδόχου έτσι ώστε να πληρεί 
τις προδιαγραφές τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
FIFA» και το τιμολόγιο διαμορφώνεται ως εξής: 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Η τιμή της προσφοράς του συμμετέχοντος θα πρέπει να είναι ανά τετραγωνικό μέτρο 

τοποθετημένου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και θα περιλαμβάνει τις εργασίες: 
I. Επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας εδάφους με αποξήλωση του παλιού 

φυσικού χλοοτάπητα και απομάκρυνση της φυτικής γης (μέσω πάχος στρώματος 0,25μ) 
μέχρι να αποκαλυφθεί η παλιά υπόβαση από αδρανή υλικά. Τα προϊόντα εκσκαφής θα 
απομακρυνθούν και θα απορριφθούν σε κατάλληλο χώρο. Κατά την εκσκαφή θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο περιμετρικό κανάλι απορροής των επιφανειακών υδάτων, το οποίο 
αποτελεί και τα πλευρικά όρια του χώρου εκσκαφής.  

II. Θα ακολουθήσουν εργασίες μόρφωσης της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου με τη χρήση 
ισοπεδοτήρα και ηλεκτρονικών οργάνων προς επίτευξη των κατάλληλων κλίσεων. Η επίχωση 
των διαβαθμισμένων στρώσεων υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις ΓΓΑ. Η 
βάση θα δώσει τις τελικές κλίσεις του χώρου και θα γίνει πλήρη συμπύκνωση σε ποσοστό 
95% με οδοστρωτήρα. Οι τελικές κλίσεις θα πρέπει να είναι εντός των επιτρεπτών ορίων 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ 5‰ από τον μεγάλο άξονα προς τις πλάγιες πλευρές 
του αγωνιστικού χώρου και θα οδηγούν τα νερά στο υπάρχον περιμετρικό φρεάτιο. Σε όλη 
την επιφάνεια όπου προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα θα διαστρωθούν υλικά 
υπόβασης με την ακόλουθη σειρά στρώσεων από κάτω προς τα πάνω: 
α) Εξυγιαντικές στρώσεις με σκύρα μεταβλητού πάχους 10εκ. 
β) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 3Α και δημιουργία επιφάνειας ΠΤΠ 
πάχους 10εκ. 
γ) Τελική επιφάνεια υπόβασης και πλήρωση με άμμο τριβείου πάχους 5εκ. Η επιφάνεια θα 
διαβραχεί, θα πατηθεί και στρωθεί ώστε να είναι απόλυτα επίπεδη. 



III. Επιμελής εξομάλυνση της αγωνιστικής επιφάνειας και ευθυγράμμιση του αγωνιστικού 
χώρου 

IV. Την εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των 
ενώσεων. H ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση 
ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και 
γήρανση. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να 
απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή 
κυματισμός/σκαλοπάτια στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Η 
αντίσταση των ενώσεων σε εφαρμογή δύναμης θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
FIFA. 

V. Η πλήρωση του τάπητα θα γίνει με διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άμμου τουλάχιστον 
15kg/m2 και ελαστικών μικροσφαιριδίων (SBR) τουλάχιστον 15kg/m2 . Η διανομή θα είναι 
ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της 
ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου 
SMG, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα, 
δίνοντάς του την τελική του μορφή. Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες 
στρώσεις 

VI. Το χτένισμα των ινών 
VII. Τη γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου η οποία θα γίνει με λωρίδες 

συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος ιδίου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα 
(και όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με τα όσα 
καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA ή θα είναι ενσωματωμένη από τον 
κατασκευαστή στον χλοοτάπητα. 

VIII. Τη μεταφορά της υπάρχουσας περίφραξης και τη διαμόρφωση γραμμικού φρεατίου (σε 
συνέχεια του υφιστάμενου) περιμετρικά αυτής καθώς και μεταφορά τεσσάρων προβολέων. 

Επίσης περιλαμβάνεται η αξία όλων των υλικών της προμήθειας επί τόπου του έργου 
(όπως περιγράφονται παραπάνω), η δαπάνη φθοράς και απομείωσης των υλικών, η δαπάνη 
προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν, η σταλία 
αυτοκινήτων, οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών με αυτά εισφορών και 
επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών 
κύριων και βοηθητικών, οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από 
οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και 
αποσβέσεις τους. 

Τιμή ανά τετραγωνικό συνθετικού χλοοτάπητα Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(22,80€) 
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