
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
Αρ. Πρωτ. : 15000/2020 

Αρ. Μελ. : 4/2019 

Ημ/νία Τροποποίησης : 15/07/2021 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Εκτιμώμενη Δαπάνη: 585.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

 
 

 ΤΕΧΝΙ ΚΕΣ ΠΡΟΔΙ ΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 Περιγραφή Έργου  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

και γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος στο υφιστάμενο γήπεδο 

ποδοσφαίρου που έχει συνολική αγωνιστική επιφάνεια έξι χιλιάδων εξακοσίων 

τετραγωνικών μέτρων (6.600,00 m²) περίπου. 

Η τελική επιφάνεια του γηπέδου θα αποτελείται από συνθετικό χλοοτάπητα με ύψος 

πέλους 60mm και θα έχει κλίση μεταξύ 0,5 και 1%. Ο κατασκευαστής οίκος του 

ποδοσφαιρικού τάπητα θα πρέπει να έχει σήμα "FIFA Preferred Provider" και 

πιστοποιητικό FIFA quality pro. 

Τα απαιτούμενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα και του 

αποστραγγιστικού συστήματος, αλλά και του αρδευτικού-αντλητικού συγκροτήματος 

περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα 

μελέτη. Η τοποθέτησή τους θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

Όλες οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας, για την έντεχνη και ορθή εκτέλεση τους. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης προϋπολογίσθηκε σε Πεντακόσιες ογδόντα πέντε 

χιλιάδες και ευρώ (585.000,00€) άνευ της δαπάνης του Φ.Π.Α.. 

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. είναι Εκατόν σαράντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (140.400,00 

€). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33556/29-5- 

20202 Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΜΠ946ΜΤΛ6-ΩΣΕ) από το Πρόγραμμα Φιλόδημος II, από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείου Εσωτερικών 

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, για το ποσό των 600.000,00 ευρώ και κατά 125.400,00 



ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Μετεώρων δυνάμει της υπ’ αρ. 215/08-02-2020 

Απόφασης. 

 
Σκοπιμότητα-Επιτελεστικότητα 

 
Ο Δήμος Μετεώρων, στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των υφιστάμενων 

αθλητικών υποδομών, συνέταξε την παρούσα μελέτη, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου φυσικού χλοοτάπητα του 

γηπέδου ποδοσφαίρου στο Καστράκι Μετεώρων με σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα 

ποδοσφαιρικής επιφάνειας πλήρως εναρμονισμένου με τις προδιαγραφές της FIFA. 

Η αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Καστράκι 

κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του χώρου, ώστε αυτός 

να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να καταστεί πλήρως 

κατάλληλος για να φιλοξενεί αγώνες ερασιτεχνικής και επαγγελματικής κατηγορίας 

ποδοσφαίρου. 

Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με συνθετικό χλοοτάπητα, καθώς ο συνθετικός 

χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται υποκαθιστώντας τον φυσικό 

χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου. Ο συνθετικός 

χλοοτάπητας, έχει γίνει δεκτός από τη FIFA και κατ’ επέκταση και από την ΕΠΟ, 

καθώς μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσομοιάσει τον φυσικό χλοοτάπητα. 
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ΤΕΧΝΙ ΚΕΣ ΠΡΟΔΙ ΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Συνθετικός χλοοτάπητας 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και 

τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 

στο Δήμο Μετεώρων στη θέση «Καστράκι». 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, είναι υπολογισμένες κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες του 

γηπέδου. 

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας, όπου αναφέρεται παρακάτω, 

περιγράφει νήματα πολυαιθυλενίου που προσομοιάζουν με φυσικό 

γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση, μη 

περιλαμβανομένων των υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού 

χλοοτάπητα θα είναι διπλή και θα αποτελείται από 100% 

πολυπροπυλένιο με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων. 

 
Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του 

συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 



ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τύπος 5/8’’ με θυσάνους 

Νήμα 100% πολυαιθυλένιο, μονόκλωνο , 

σχήματος διαμαντιού με προστασία από 
την   υπεριώδη   ακτινοβολία, ≥400 

microns 

Τύπος ίνας ≥ 15.500/6 dTex 

 

Ύψος ίνας (προεξέχον της βάσης) ≥58 mm 

Συνολικό πάχος ≥60 mm 

Σύνολο θυσάνων ≥8.400/m2 

Ελάχιστο Ολικό Βάρος Ινών ≥ 1.780 gr/m2 

Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα ≥ 2.900 gr/m2  

Πυκνότητα Ραφών (DENSITY) 
πλάτος 

≥ 6 βελονιές (stiches)/10 cm 

Πυκνότητα Ραφών (DENSITY) 

μήκος 

≥ 13 βελονιές (stiches)/10 cm 

Κύρια υπόβαση 100% διπλή στρώση από 
πολυπροπυλένιο, ελάχιστου βάρους 250 
gr/m2 

Δευτερεύουσα υπόβαση Latex με βάση από στυρένιο – 
βουταδιένιο (SBR) με οπές απορροής 
νερού, βάρους 1.000 gr/m2 

Συντελεστής υδατοπερατότητας ≥ 3500 ltr/m2/h (χωρίς υλικά 

πλήρωσης) 

Χρώμα Δίχρωμο ανοιχτό και σκούρο πράσινο 

 

Αναλυτικότερα, τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να πληρούν τις πιο κάτω ή τουλάχιστον 

ισοδύναμες προς αυτές τεχνικές προδιαγραφές : 

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ή εισαγωγέα ISO 9001:2015 

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ή εισαγωγέα ISO 14001:2015 

3. Πιστοποίηση κατασκευαστή ή εισαγωγέα ISO 45001:2018 

4. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 7 ετών του κατασκευαστή για του 

συνθετικού χλοοτάπητα και για τη διατήρηση των λειτουργικών του 

χαρακτηριστικών του, με την προϋπόθεση της ορθής του χρήσης. Η 

επταετής εγγύηση θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 

του αποκλειστικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Ο δήμος 

ενδιαφέρεται για την ύπαρξη αποκλειστικού αντιπροσώπου στην 

Ελλάδα ώστε στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος να έχει τη 

δυνατότητα να αποταθεί σε αυτόν για την άμεση αντικατάσταση του 



ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση που, για αποδεδειγμένα 

ελαττωματικό προϊόν, ο αντιπρόσωπος αρνηθεί την αντικατάσταση 

του, θα παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο να κινηθεί δικαστικά κατά 

του αντιπροσώπου εντός της Ελληνικής επικράτειας. 

5. Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και ορθής χρήσης του 

συνθετικού χλοοτάπητα. 

6. Ο κατασκευαστής (οίκος κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα) 

πρέπει να διαθέτει σχετικό σήμα από τη FIFA (FIFA PREFERRED 

PROVIDER). 

7. Ο χλοοτάπητας πρέπει να είναι έχει πιστοποίηση FIFA QUALITY PRO 

η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού σε ισχύ 

στο οποίο θα διαφαίνεται ευκρινώς η εμπορική ονομασία του 

συνθετικού χλοοτάπητα. 

8. Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών ελέγχου από 

εγκεκριμένο από την FIFA εργαστήριο διενέργειας των απαιτούμενων 

δοκιμών σύμφωνα με το νέο εγχειρίδιο (manual) της FIFA του 2015. 

9. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 του αποκλειστικού εισαγωγέα ή διανομέα της για την 

αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 

Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αποκλειστικού 

εισαγωγέα/διανομέα θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της 

κατασκευάστριας εταιρείας για την πιστοποίηση της αποκλειστικής 

αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη 

στοιχεία του εισαγωγέα/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα 

για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του αποκλειστικού εισαγωγέα/διανομέα του 

συνθετικού χλοοτάπητα στην Ελλάδα, που θα δηλώνει την άμεση 

διαθεσιμότητα των ειδών καθώς και ότι τα είδη είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας. 

11. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές συνοδευόμενες από το τεχνικό 

φυλλάδιο του συνθετικού χλοοτάπητα από την κατασκευάστρια 

εταιρία από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι υπερκαλύπτουν τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή 

της τεχνικής τους προσφοράς. 

12. Δείγμα συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων τουλάχιστον (10x15cm) 

συνοδευόμενο από δελτίο τεχνικών πληροφοριών από όπου θα 

προκύπτει ότι το δείγμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. 

Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η 

κατάθεση των δειγμάτων επιτρέπεται μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και το  αποδεικτικό κατάθεσης στο πρωτόκολλο του 

Δήμου θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο 



δικαιολογητικών της προσφοράς. 

Δείγματα και τεχνικά φυλλάδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθιστούν τις προσφορές 

των συγκεκριμένων διαγωνιζόμενων ως μη αποδεκτές. 

13. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 9001:2015 για την 

προμήθεια εμπορεία και εγκατάσταση συνθετικών, υβριδικών και 

φυσικών χλοοταπήτων, προμήθεια εμπορία και εγκατάσταση 

γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών καθώς και συναφών 

παρελκόμενων υλικών. 

14. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 14001:2015 για την 

προμήθεια εμπορεία και εγκατάσταση συνθετικών, υβριδικών και 

φυσικών χλοοταπήτων, προμήθεια εμπορία και εγκατάσταση 

γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών καθώς και συναφών 

παρελκόμενων υλικών. 

15. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 45001:2018 για την 

προμήθεια εμπορεία και εγκατάσταση συνθετικών, υβριδικών και 

φυσικών χλοοταπήτων, προμήθεια εμπορία και εγκατάσταση 

γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών καθώς και συναφών 

παρελκόμενων υλικών. 

 

 Υλικά πλή ρωση ς συνθετικού χλοοτάπητα  

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και 

τοποθέτηση των υλικών πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα που 

θα τοποθετηθούν στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11x 11 ήτοι χαλαζιακής 

άμμου και κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR ) 

 

Κόκκοι Ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κόκκοι ανακυκλωμένου ελαστικού 
(SBR) 

Κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5 
mm έως 2,5mm και βάρους 
τουλάχιστον 18-19,5kg /m2 

 
Επισημαίνεται ότι το συνολικό πάχος του υλικού πλήρωσης, πρέπει 

να είναι τέτοιο ώστε να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 15-20 mm. 

Το παραπάνω υλικό πληρώσεως επιβάλλεται να διαστρωθεί 

κάτω από ξηρές καιρικές συνθήκες. 

 
Χαλαζιακή άμμος 

 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



 

Χαλαζιακή Άμμος 
Κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,15 

mm έως 1,0 mm και βάρους 
τουλάχιστον 7-8 kg/m2 

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό πάχος του υλικού πλήρωσης, πρέπει 

να είναι τέτοιο ώστε να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 15-20 mm. 

Η προσφερόμενη άμμος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 

ποιότητας και να έχει υποστεί κοκκομετρική και χημική ανάλυση από 

εγκεκριμένο ελληνικό εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025. 

Τα χημικά χαρακτηριστικά της χαλαζιακής άμμου θα πρέπει να είναι τα 

παρακάτω: 

 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

SiO2 ≥ 98.00% 

 

Το παραπάνω υλικό πληρώσεως επιβάλλεται να διαστρωθεί 

κάτω από ξηρές καιρικές συνθήκες. 

Η προσφερόμενη χαλαζιακή άμμος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να διαθέτει τα παρακάτω: 

 Πιστοποιητικό ποιότητας από τον κατασκευαστή και κοκκομετρητική 

και χημική ανάλυση από εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 

17025 από το οποίο θα προ- κύπτει ότι το δείγμα είναι σύμφωνο με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Οι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου θα πρέπει να είναι 

στρογγυλεμένοι και χωρίς γωνιακές προεξοχές. Το πλεονέκτημα 

τους είναι ότι επιτρέπουν τον ευκολότερο καθαρισμό και 

διευκολύνουν την ομαλή αποστράγγιση, ενώ αντίθετα κόκκοι με 

γωνιακές προεξοχές ευνοούν τη δημιουργία συσσωματώσεων 

(interlocking) που δυσκολεύουν τον καθαρισμό και μπλοκάρουν την 

ομαλή απορροή των υδάτων. 

 Για την καλύτερη διαχείριση και κατανομή της άμμου στον 

συνθετικό χλοοτάπητα, αυτή θα πρέπει να φτάνει στον χώρο 

συσκευασμένη σε big bags του ενός (1) m3. Απαγορεύεται η χύδην 

μεταφορά του υλικού. 

Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης (αλλά και μετά το πέρας 

αυτής), θα γίνεται συνεχές βούρτσισμα με μηχανικά μέσα για 

την ανόρθωση των συνθετικών ινών και την ορθή και 

ισόποση κατανομή των υλικών πλήρωσης εντός του 

συνθετικού πέλους του χλοοτάπητα. 

Διαμόρφωση επιφάνειας υπόβασης 

Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης των τελικών κλίσεων, με 

κατασκευή στρώσης υλικού βάσης 3Α μεταβλητού πάχους από 5-10 

εκ, στρώση γαρμπιλιού διαστάσεων 0,40 έως 1εκ, , στρώση υλικού 



βάσης (νταμαρόχωμα) πάχους 7 εκ. σε όλη την έκταση του 

χώρου που περιβάλλεται από τα κανάλια απορροής των oμβρίων. Η 

διάστρωση θα γίνει με ισοπεδωτή βάσης οδοστρωμάτων 

ακολουθώντας τις χαραγμένες κλίσεις, ενώ στη συνέχεια θα γίνει 

διαβροχή της επιφάνειας και συμπύκνωση με τη χρήση κυλίνδρου. 

Η επιφάνεια αυτή  θα  έχει  κλίση 0,5-1,0% και θα  είναι τελείως 

επίπεδη χωρίς ανωμαλίες (λακκούβες ή εξογκώματα) και  μετά το 

κυλίνδρισμα και τη σχετική συμπύκνωση θα αποτελέσει την υπόβαση 

του τεχνητού χλοοτάπητα. Η διαμόρφωση θα περιλαμβάνει την 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, τη μεταφορά επί τόπου του 

έργου, την εργασία με τα κατάλληλα μηχανήματα, όλες τις 

φορτοεκφορτώσεις, μετρήσεις, χρήσεις μηχανημάτων και κάθε άλλη 

εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

της σταθεροποιητικής στρώσης της υπόβασης του συνθετικού 

χλοοτάπητα, και την τοποθέτηση του γεωσύνθετου 

αποστραγγιστικού συστήματος, καθώς και ότι απαιτείται για την 

έντεχνη διαμόρφωση της υπόβασης που περιγράφεται πιο πάνω 

Τα στρώματα που θα αποτελούν την υπόβαση είναι τα ακόλουθα 

και θα τοποθετηθούν με την εξής σειρά: 

α) Διάστρωση και στερέωση των ρολών του γεωσύνθετου 

αποστραγγιστικού στην επιφάνεια που θα προκύψει μετά την 

αφαίρεση του παλαιού φυσικού χλοοτάπητα, την εξυγίανση και 

επιπέδωση της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου. 

β) Στρώση αδρανών υλικών πάχους 3-5 εκ (ρυζάκι πλυμένο) 

διαστάσεων 3- 8 χιλ. 

γ) Στρώση υλικού υπόβασης πάχους 5 εκ από αδρανή υλικά 
διαστάσεων 0,7-2,5εκ. 

δ) Στρώση υλικού βάσης 3Α μεταβλητού πάχους από 5-10 εκ, 

στρώση γαρμπιλιού διαστάσεων 0,40 έως 1εκ.  

ε) Στρώση υλικού βάσης (νταμαρόχωμα) πάχους 5 εκ. σε όλη την 

έκταση του χώρου που περιβάλλεται από τα κανάλια απορροής των 

όμβριων. 

Η τελική επιφάνεια θα έχει κλίση 0,5-1,0% και θα είναι τελείως 

επίπεδη χωρίς ανωμαλίες (λακκούβες ή εξογκώματα) 

Σε όλες τις φάσεις των εργασιών διαμόρφωσης θα 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον 

έλεγχο και την επίτευξη των προβλεπομένων κλίσεων 

Τονίζεται ότι για την αποφυγή καταστροφής του περιμετρικού 

καναλιού απορροής ομβρίων, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα 

μέτρα προστασίας του, (λαμαρίνες, ξυλεία κλπ.) από τα μηχανικά και 

μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 

εργασιών τοποθέτησης του χλοοτάπητα. 



ΑΡΘΡΟ 2 : Γεωσυνθετικό Αποστραγγιστικό Σύστημα 

 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11 x 11 στο 

Δήμο Μετεώρων στη θέση «Καστράκι». 

Για την τοποθέτηση του γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος απαιτείται η 

κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους, μετά την απομάκρυνση του παλαιού 

χλοοτάπητα και  την εξυγίανση της επιφάνειας υπόβασης που θα αποκαλυφθεί, 

σύμφωνα με τα στάδια που περιγράφονται αναλυτικά στο πιο πάνω άρθρο. 

 

Αναλυτικότερα, τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

πληρούν τις πιο κάτω ή τουλάχιστον ισοδύναμες προς αυτές τεχνικές 

προδιαγραφές : 

 
Το γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό πλέγμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

πυρήνα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου, ώστε να είναι αδρανές σε όλα τα 

χημικά που βρίσκονται στο έδαφος και να μην επηρεάζεται από μεταβολές της 

θερμοκρασίας. Στις δύο πλευρές του θα φέρει γεωυφάσματα εργοστασιακά θερμικά 

συγκολλημένα,, ένα από κάθε πλευρά. 

Η παροχετευτικότητα (αποστραγγιστική ικανότητα) του υλικού θα ελέγχεται κατά EN 

ISO 12958 και θα πρέπει να είναι: 

 
 

Πίεση Παροχετευτική ικανότητα 

 
Για υδραυλική κλίση i=0,1 

20 kPa ≥ 0,90 l/m/sec 

100 kPa ≥ 0,85 l/m/sec 

200 kPa ≥ 0,80 l/m/sec 

 

Το γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό πλέγμα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ροής, ακόμα και κάτω από υψηλά φορτία Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει ροή 

αποστράγγισης 360° για να μην υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης του κατά μήκος της 

κατεύθυνσης κλίσης Στις επίπεδες επιφάνειες του πυρήνα θα πρέπει να φέρει δυο 

γεωύφασματα από  λευκό 100% παρθένο πολυπροπυλένιο, μη υφαντό 

κατασκευασμένο με τη μέθοδο του βελονισμού, με ελάχιστο βάρος 140gr και 

άνοιγμα πόρων 0,07 mm. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Το γεωσυνθετικό πλέγμα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά 

επί ποινή αποκλεισμού: 

 Το πάχος του, ( ISO 9863) σε πίεση 20 kPa, να είναι ≥ 7,0 mm 

 Βάρος μονάδας (ISO 9864) ≥ 1.200 g/m2 



 Βάρος πυρήνα αποστράγγισης > 960 g/m2 

 Βάρος γεωυφάσματος περίπου 140 g/m2 το καθένα. 

 Μέγιστη εφελκυστική αντοχή ( ISO 10319) ≥ 17,0 ΚΝ 

 Επιμήκυνση ( ISO 10319) ≤ 50% 

 Πλάτος ρολού ≥ 3,80m 

Το γεωσυνθετικό πλέγμα θα πρέπει να είναι αδρανές για όλες τις χημικές ουσίες που 

απαντώνται φυσικά στα εδάφη και δεν πρέπει να έχει διαλύτες σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να είναι ευαίσθητο στην υδρόλυση και πρέπει να είναι 

ανθεκτικό στα υδατικά διαλύματα αλάτων, οξέων και αλκαλίων. Θα πρέπει να έχει 

αντοχή σε ακτίνες UV και να ελέγχεται για οξείδωση, χημική και μικροβιολογική 

αντίσταση. 

Στις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται τα όρια ανοχής του κάθε κατασκευαστή. 

 
Επιπρόσθετα και για την διασφάλιση της ποιότητας του γεωσύνθετου 

αποστραγγιστικού, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει τα 

παρακάτω: 

 

1. Πιστοποιητικό Συστήματος διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με 

το πρότυπο EN ISO 9001:2015 

2. Πιστοποιητικό CE MARKING 

3. Να έχει ελεγχθεί κατά ΙSO 9863: Περί προσδιορισμού του πάχους σε καθορισμένες 
πιέσεις 

4. Να έχει ελεγχθεί κατά ISO 9864: Περί προσδιορισμού της μάζας ανά μονάδα 

επιφάνειας των γεωϋφασμάτων και των προϊόντων που σχετίζονται με το γεωύφασμα 

5. Να έχει ελεγχθεί κατά EN ISO 10319: Περί δοκιμής εφελκυσμού 

6. Να έχει ελεγχθεί κατά ISO 12958: Περί προσδιορισμού της ικανότητας ροής νερού 

7. Να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με EN 13252: Για συστήματα αποστράγγισης 

8. Να καταθέσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές όλων των ειδών που θα 

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της προµήθειας από τον ∆ιαγωνιζόµενο, 

συνοδευόµενες από φυλλάδιο από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι καλύπτουν τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή της τεχνικής 

τους προσφοράς. 

9. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού 

πλέγματος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αποκλειστικού εισαγωγέα 

της ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή 

Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αποκλειστικού 

εισαγωγέα/διανομέα θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας 

εταιρείας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η 

επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα / διανομέα καθώς και η επωνυμία 

του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια, Η ύπαρξη αποκλειστικού 

διανομέα στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη καθώς ο δήμος ενδιαφέρεται για την 

πραγματική εγγύηση των υλικών και στη περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος να 

μπορεί να αποταθεί εντός Ελλάδας κι όχι στο εξωτερικό.. 

10. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού 

πλέγματος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αποκλειστικού εισαγωγέα 



της ή διανομέα της στην Ελλάδα, που θα δηλώνει την άμεση διαθεσιμότητα 

στην απαιτούμενη ποσότητα του γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού πλέγματος 

καθώς και ότι το είδος είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

11. Δείγμα γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού πλέγματος διαστάσεων τουλάχιστον 

(10x15cm) συνοδευόμενο από δελτίο τεχνικών πληροφοριών από όπου θα 

προκύπτει ότι το δείγμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των 

δειγμάτων επιτρέπεται  μέχρι πέντε (5) εργάσιμες  ημέρες πριν από  την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και το αποδεικτικό κατάθεσης 

στο πρωτόκολλο του Δήμου θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο 

δικαιολογητικών της προσφοράς. 

Δείγματα και τεχνικά φυλλάδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού καθιστούν τις προσφορές των συγκεκριμένων 

διαγωνιζόμενων ως μη αποδεκτές. 

12. Το γεωσύνθετο αποστραγγιστικό υλικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό για 

τουλάχιστον 100 χρόνια με απόκλιση ±10% σε εδάφη με θερμοκρασία 4 <pH <9 

εδάφους <25 ° 

13. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη 

εφαρμογή γεωσύνθετου αποστραγγιστικού υλικού σε γήπεδο ποδοσφαίρου κατά 

τα τελευταία δύο χρόνια καθώς και γραπτή βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 

εφαρμογής από τον κύριο του έργου. 

14. Έγγραφη παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του 

αποστραγγιστικού και από τον επίσημο αποκλειστικό αντιπρόσωπο , σε συνδυασμό 

καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο 

απαιτούμενο από την Υπηρεσία το χρόνο των οκτώ (8) ετών. 

15. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 9001:2015 για την προμήθεια εμπορία 

και εγκατάσταση γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών. 

16. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 14001:2015 για την προμήθεια 

εμπορία και εγκατάσταση γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών. 

17. Πιστοποίηση διαγωνιζόμενου κατά ISO 45001:2018 για την προμήθεια εμπορία 

και εγκατάσταση γεωτεχνικών και γεωσυνθετικών υλικών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : Εστίες ποδοσφαίρου με δίχτυ και σύστημα συγκράτησης 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

εστιών, διχτυού και συστήματος συγκράτησης που θα τοποθετηθούν στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου 11x11, στο Δήμο Μετεώρων στη θέση « Καστράκι». 

Ζεύγος εστίας ποδοσφαίρου διαστάσεων (Π x Υ) 7.32 x 2.44m, αναιρούμενη- 

πτυσσόμενη, αλουμινίου, λευκής (RAL 9010) ηλεκτροστατικής βαφής, τύπου 

κλωβού, επαγγελματική, προδιαγραφών ΕΝ 748 και FIFA, με γαλβανισμένες 

αντηρίδες στήριξης διχτύου. 

Αποτελείται από τέσσερα τεμάχια. Αρχικά, υπάρχουν 2 δοκάρια μήκους 3,78μ έκα- 

στο, τα οποία ενώνονται με ειδικό αλουμινένιο εξάρτημα , για να σχηματιστεί το ορι- 

ζόντιο δοκάρι συνολικού μήκους 7,56μ. Τα δύο κάθετα δοκάρια μήκους 2,61μ το 



καθένα συνδέονται με την παρεμβολή γωνιακού αλουμινένιου εξαρτήματος με 

ειδικές νευρώσεις για την άκαμπτη σύνδεση του οριζόντιου με τα κάθετα τεμάχια Οι 

σω- λήνες των οριζοντίων και κάθετων δοκαριών είναι θερμογαλβανισμένες οβαλ 

120x100mm και πάχους 2mm Στο έδαφος και πίσω από την εστία, στερεώνεται και 

ενώνεται με τα κάθετα δοκάρια, μεταλλικός σωλήνας διατομής Φ42mmσε σχήμα Π, 

για το τέντωμα του διχτύου και ενίσχυση της εστίας. 

Το δίχτυ αγώνων στερεώνεται στα δοκάρια με πλαστικά clips σε ειδική ράγα υποδο- 

χής σύμφωνα με το σύστημα συγκράτησης “free hanging net”, σε τετράγωνο καρέ 

MATI 12cm x 12cm, πάχος νήματος 6mm, από πολυαμίδιο D.F. με U.V. προστασία ή 

παρόμοιο υλικό που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών, ικανής 

αντοχής, και χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας. 

Η εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται με την χρησιμοποίηση τεσσάρων βάσεων α- 

λουμινίου μήκους 500 mm, οι οποίες πακτώνονται με σκυρόδεμα στο έδαφος. 

 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

καταθέσει τα παρακάτω: 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015: σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 Σημαιάκι κόρνερ καρφωτό  
 

Χαρακτηριστικά: 

 Σημαιάκι κόρνερ καρφωτό γηπέδου με ελατήριο Φ25 mm 

 Υλικό : Πλαστικό PVC ( Λευκό) 

 Ύψος : 160 cm 

 Διάμετρος σωλήνα : 2,5 cm 

 Μεταλλικό καρφωτό ελατήριο στην βάση 

 Σημαιάκι : κόκκινο 

 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει 

τα παρακάτω: 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015: σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Δίχτυ νάιλον 2,8χιλ. 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πίσω από τις εστίες προστατευτικού 

διχτυού πάχους 2,8 χιλ. και βροχίδα 8,5Χ8,5εκ., χρώματος πράσινου, στριφτό με 

κόμπο και με αντηλιακή U.V. προστασία. 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και τυχόν ικριώματα για 

την έντεχνη τοποθέτηση του διχτύου (συρματόσχοινα, σφικτήρες κλπ.), καθώς και η 

αποξήλωση και απόρριψη τυχόν κατεστραμμένου διχτύου. 



Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση/ πάκτωση επί του 

εδάφους τεσσάρων (4) γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων Φ 2 " επί των οποίων θα 

στηριχθούν τα δύο δίχτυα πίσω από τα τέρματα. 

 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

καταθέσει τα παρακάτω: 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015: σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Ιστοί και Φωτιστικά Σώματα 

 

 ΙΣΤΟΣ 12m 

Ο σιδηροϊστός ύψους 12 μέτρων, θα είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας με διατομή 

σχήματος κανονικού δωδεκαγώνου και θα είναι κατασκευασμένος από έλασμα 

S235JR πάχους 5mm και συνεχόμενου μήκους 12m (δηλαδή ο ιστός δεν θα έχει 

καμία εγκάρσια κόλληση). 

H εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 

250mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 100mm, αντίστοιχα. Ο κορμός του 

σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 600Χ600Χ20mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει οκτώ (8) ενισχυτικά πτερύγια 

στήριξης πάχους 15mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο 

καθέτων πλευρών 200mm και 90mm. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του 

αγωγού γείωσης,  καθώς και  τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 30mm σε  απόσταση 

500(250)mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους 

κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου M24, μήκους 1000mm και σπειρώματος 150mm 

καλά επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες 

επάνω σ’ αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των 

και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την 

ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 

100x340mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα 

από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην 

εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής, θα ηλεκτροσυγκολλείται 

λαμάκι με οπή, για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

O ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα 

γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181 (ΔΕΗ). 

Εναλλακτικά ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, αμμοβολείται, ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και βάφεται με τελικό 

χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και 



επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης 

προστατευμένο με γαλβάνισμα. 

Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί βραχίονα (γαλβανισμένο εν θερμώ) μονό ή 

διπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, τραβέρσα στήριξης προβολέων οποιασδήποτε 

διάταξης. 

 
Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το EN40, είναι 

κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001:2015 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους 

κατασκευές. 

 
 ΤΡΑΒΕΡΣΑ 1,6m 

Η τραβέρσα θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ213x6mm και μήκους 

500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα ΠΙ 

215x200x215mm, από λαμαρίνα πάχους 6mm, μήκους 1600mm για την προσαρμογή 

των προβολέων, η οποία είναι παράλληλη ως προς οριζόντιο επίπεδο. Τα δύο αυτά 

τμήματα θα ηλεκτροσυγκολλούνται μεταξύ τους. 

Η γωνιά πάνω στην οποία θα στηρίζεται ο προβολέας φέρει οπή για τη διέλευση του 

καλωδίου. Ο σωλήνας Φ213mm εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην 

χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση της τραβέρσας στον ιστό. Το τμήμα αυτό 

φέρει οκτώ περικόχλια Μ12 για την στερέωση της τραβέρσας στον ιστό με κοχλίες 

Μ12x25. 

Η τραβέρσα μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-181(ΔΕΗ). 

Η τραβέρσα θα είναι απόλυτα σύμφωνη με όσα αναφέρει το ΕΝ40, είναι 

κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001:2015 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους 

κατασκευές. 

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό, απαιτείται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, 

φωτοτεχνική μελέτη. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι προβολέας τεχνολογίας LED. 

 
 ΣΩ ΜΑ ΦΩ ΤΙΣΤ ΙΚΟΥ  

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, 

ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή 

σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU (RoHS - για τον περιορισμό της χρήσης 

ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον 

IP66. 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι 

τουλάχιστον ΙΚ08. 

Ο προβολέας θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να 

αποτρέπεται η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η 

ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -40°C 



έως +50°C. 

Ο προβολέας θα διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι 

εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα 

χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. 

Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού με την πάροδο του 

χρόνου δεν επιτρέπονται. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του προβολέα θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το βάρος του προβολέα δεν θα υπερβαίνει τα 28 kg. 

Ο προβολέας πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 

60598-1 και EN 60598-2-5. 

Επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο: 0,14 m2. Επιφάνεια 

που εκτίθεται στον άνεμο σε κάτοψη: 0,30 m2. Φινίρισμα 

Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζεται 

καλή προσκόλληση της βαφής και πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα 

βαφής κατάλληλα να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη 

διάβρωση. Πρέπει να παρέχεται έκθεση δοκιμής διάβρωσης κατά ISO 9227 (Δοκιμή 

διάβρωσης με ψεκασμό αλατιού για τουλάχιστον 1.400 ώρες). 

Σύστημα Στήριξης / Τοποθέτηση 

Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο ανοξείδωτο 

ατσάλι και πρέπει να επιτρέπει μεταβλητή κλίση πάνω από το οριζόντιο επίπεδο του 

δρόμου από -15° έως +15°. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπλέον βάσεων 

στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. 

Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο 

ατσάλι. 

Ο προβολέας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, 

στις οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις 

μεθόδους χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

 

 ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει 

σύστημα ανακλαστήρων κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής 

καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι μεγαλύτερη από 1%. Τα LED 

 δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του 

κιτρινίσματος και των συνεπειών του. 

Η φωτεινή εκπομπή του προβολέα θα είναι ευρεία ασύμμετρη δέσμη με γωνία 

εκπομπής 50ο στον άξονα C90/C270 του πολικού διαγράμματος. 

Το εξωτερικό υλικό προστασίας της οπτικής μονάδας θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από ψημένο γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm κατ’ ελάχιστο. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών υλικών για ακάλυπτους φακούς. 

Ο προβολέας θα είναι εφοδιασμένος µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα 

ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή δημιουργίας υδρατμών 

στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. 

Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο 

της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 



Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο 

φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό 

ρίσκο). 

Φωτεινή πηγή 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 52.700 lm 

Η φωτεινή πηγή LED θα είναι υψηλής απόδοσης (≥ 140 lm/W). Τα LED θα είναι 

διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο 

για καλύτερη θερμική διάχυση. 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 

Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 110 lm/W. 

Διάρκεια Ζωής 

Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L80B10 σε Tq=25°C (η 

απομείωση της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 80% από την αρχικά 

δηλωμένη με ένα κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

 

 ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Ο προβολέας θα φέρει ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) πλήρως αποσπώμενη για 

λόγους εύκολης συντήρησης. 

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 

πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. 

Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από  υπερτάσεις μέχρι 

10kV, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. 

Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια 

εξωτερικής διαμέτρου από 6mm έως 13mm, ενώ θα να παρέχεται προ-καλωδιωμένο 

(όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για χρήση με σκοπό την 

ευκολία στην εγκατάσταση. 

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤ 450 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V Ονομαστική 

συχνότητα λειτουργίας: 50Hz Συντελεστής ισχύος: 

>0.90 (σε πλήρες φορτίο) Κλάση μόνωσης: Κλάση Ι 

 
 Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζ όμεν ος οφείλει, επί ποινή αποκλ εισμού, να  

 καταθέσ ει τα παρακάτω:  

Για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων 

φωτιστικών σωμάτων για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προμηθευτή των προσφερόμενων φωτιστικών 

σωμάτων για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

3. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

4. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του προμηθευτή για συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 



5. Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του κατασκευαστή για το σύστημα διαχείρισης 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

6. Πιστοποιητικό  ISO  45001:2018 του  προμηθευτή  για  το  σύστημα διαχείρισης 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

7. Δήλωση  συμμόρφωσης  του  κατασκευαστή  κατά  CE  και  για  τα  παρακάτω 

πρότυπα: 

a. EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

b. EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

c. EN55015/EN61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας        

d. EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

e. EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα) 

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες 

και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

f. Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

g. Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

h. Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή 

νεότερη 

i. Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

8. Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα 

προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 

(luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street 

lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού 

και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 

κατασκευαστή. 

9. Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά ΕΝ60598. 

10 .Έκθεση δοκιμής από εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση 

με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπών αρμονικού 

ρεύματος), EN 61000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος), 

ΕΝ55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού- 

Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας). 

11 .Πιστοποιητικό από φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο 

φορέα διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών 

μεγεθών) για την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών 

όπως : η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση 

(lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης 

χρωματικής απόδοσης, η φωτομετρική καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του 

φωτιστικού. 

12 .Επίσημο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα 

πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα 

13 .Έκθεση δοκιμής με την οποία θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο 

ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 

14 .Έκθεση δοκιμής για αντοχή σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το 

πρότυπο ΕΝ ISO 9227. 

15 .Για το/τα εργαστήριο/α διενέργειας των μετρήσεων, και των εκθέσεων ελέγχου 



συμμόρφωσης με τα πρότυπα θα πρέπει: -Εάν πρόκειται για ανεξάρτητο 

εργαστήριο δοκιμών, να προσκομιστεί διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005 

από φορέα διαπίστευσης για τις ζητούμενες μετρήσεις, δοκιμές και διακριβώσεις. 

-Εάν ο κατασκευαστής των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων διαθέτει 

ιδιόκτητο εργαστήριο δοκιμών, να προσκομιστεί εξουσιοδότηση-αναγνώριση από 

τρίτο διεθνή φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του/των 

εργαστηρίου/ων να διενεργούν τις ζητούμενες μετρήσεις, δοκιμές και 

διακριβώσεις. 

16 .Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού 

σώματος, το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

17 Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 

18 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση 

εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει 

να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου 

όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. Σε κάθε περίπτωση η φωτοτεχνική 

μελέτη με βάση την οποία υπολογίσθηκαν οι απαιτήσεις φωτισμού του γηπέδου θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό παράρτημα στον τεχνικό φάκελο της 

προσφοράς.  

19 .Το κάθε φωτιστικό θα φέρει την ημερομηνία παράδοσης ή κωδικό παραγωγής για 

να είναι δυνατή η αναγνώριση του σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υλικό 

αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγυήσεως. 

20 .Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών. 

21 Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση του αποκλειστικού εισαγωγέα / διανομέα των 
φωτιστικών στην Ελλάδα, που θα δηλώνει α) την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση 

ή Υπεύθυνη Δήλωση β) την άμεση διαθεσιμότητα των ειδών στο τόπο του έργου 
καθώς και ότι τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  Ξύλινα καθιστικά 

 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

ξύλινων καθιστικών. Τα καθιστικά κατασκευασμένα από 3 ξύλινες δοκούς διατομής 

πλάτους 15,5 cm και πάχους 3,4 cm με διαστάσεις 160 x 47 x 82 cm. Η πλάτη 

είναι σχεδιασμένη με τέτοια κλίση ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η 

μεταλλικές βάσεις κοιλοδοκός είναι Φ60 και πάχους 2 mm. H βαφή του γίνετε με 

ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης και αδιάβροχο βερνίκι. Τέλος η τοποθέτηση 

γίνεται με στριφώνια πάνω σε δάπεδο από μπετόν η φυτευτά στο έδαφος. 

 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

καταθέσει τα παρακάτω: 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015: σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 

 



ΑΡΘΡΟ 8 : Μεταλλικοί κάδοι  
 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

μεταλλικών κυλινδρικών κάδων στο Δήμο Μετεώρων στη θέση «Καστράκι». 

Ο εξωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένες λάμες. Στο επάνω 

μέρος έχει διαμορφωθεί μια στεφάνη από στρογγυλό μασίφ χαλυβδοελασμα για την 

σύνδεση με τις λάμες για την αποφυγή ατυχημάτων και την ενίσχυση της αντοχής. 

Ο πυθμένας του είναι από γαλβανισμένη σε σχήμα οβάλ με 3 σημεία επαφής με το 

έδαφος και στο κέντρο του έχει τρύπες για την στερέωση με μεταλλικά ουπα στο 

έδαφος αλλά και για την εύκολη διαφυγή υδάτων αλλά και υγρών. 

Ο εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, και 

με κατάληξη σε μια στεφάνη στο άνω σημείο του κάδου για την στερέωση σακούλας 

και χρήση ως χερούλι. Ο εσωτερικός κάδος είναι αποσπώμενος για εύκολο άδειασμα 

των απορριμμάτων. 

Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής στάμπας ή σφραγίδας από αλουμίνιο ή όποιο 

άλλο υλικό επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης. Συνοδεύονται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας η οποία ισχύει για τρία χρόνια, εφόσον δεν υποστούν ζημία από 

βανδαλισμό ή κακή μεταχείριση. Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και τα 

ανταλλακτικά χωρίς χρονικό περιθώριο 

Οι απορριμματοδέκτες είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, σε 

απόχρωση επιλογής του φορέα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : Στέγαστρο Διαιτητών-Επιτελείου 
 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

Στεγάστρου Διαιτητών και Επιτελείου 5 θέσεων πλάτους βάσης 100 cm και ύψους 

200 cm στο Δήμο Μετεώρων στη θέση «Καστράκι». 

Το μήκος του στεγάστρου είναι 2,5 μέτρα και η κατασκευή του Υλικού είναι από 

ισχυρό μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό διαστάσεων 50 x 25 και πάχος 2 

mm.Καλύπτεται εξολοκλήρου από πολυκαρβονικό πάχους 3 mm, διαφανές , 

συμπαγές και εύθραυστο. Τα καθίσματα είναι πλαστικά με UV προστασία και 

τοποθετούνται δύο καθίσματα ανά ένα μέτρο. Το χρώμα έχει αντισκωριακή βαφή και 

είναι επικαλυμμένο με ντουκόχρωμα Α ποιότητας. 

Η τοποθέτηση τους γίνεται με βίδωμα απευθείας πάνω σε τσιμέντο. 

 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

καταθέσει τα παρακάτω : 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10.  Στέγαστρο Αναπληρωματικών 
 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 



Στεγάστρου Αναπληρωματικών 10 θέσεων πλάτους βάσης 100 cm και ύψους 200 

cm στο Δήμο Μετεώρων στη θέση «Καστράκι» 

Το μήκος του στεγάστρου είναι 5 μέτρα και η κατασκευή του Υλικού είναι από ισχυρό 

μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό διαστάσεων 50 Χ25 και πάχος 2 mm. Καλύπτεται 

εξολοκλήρου από πολυκαρβονικό πάχους 3 mm, διαφανές, συμπαγές και 

άθραυστο. Τα καθίσματα είναι πλαστικά με UV προστασία και τοποθετούνται δύο 

καθίσματα ανά ένα μέτρο. Το χρώμα έχει αντισκωριακή βαφή και είναι επικαλυμμένο 

με ντουκόχρωμα Α ποιότητας. 

Η τοποθέτηση τους γίνεται με βίδωμα απευθείας πάνω σε τσιμέντο. 
Επιπρόσθετα, ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει τα 

παρακάτω: 

 
1. ISO 9001:2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή 

2. ISO 14001:2015: σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : Αντλητικό συγκρότημα αυτόματο πότισμα αγωνιστικού χώρου 

Πιεστικό συγκρότημα αντλίας 

 

Το πιεστικό συγκρότημα αντλίας θα αποτελείται από 1 ηλεκτροκίνητη αντλία, 

κατακόρυφη, φυγοκεντρική, πολυβάθμια, συνδεδεμένη έσω σταθερού συνδέσμου με 

τον ηλεκτροκινητήρα της.  

Σώμα, άξονας και πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, βάση από χυτοσίδηρο, 

παροχής 20m3/h και μανομετρικό 80mXY. 

 
Η ισχύς του κινητήρα θα είναι 30kW. 

Η αντλία θα συνοδεύεται από τριφασικό ηλεκτρικό πίνακα Υ/∆, εγκιβωτισμένο σε 

στεγανό ηλεκτροστατικά βαμμένο μεταλλικό κουτί ΙΡ-65, που θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 Είσοδος τροφοδοσίας 3 ~ 50 / 60Hz 400V ± 10% 

 Κύριος διακόπτης αποσύνδεσης με κλειδαριά πόρτας 

 Μεταλλικό περίβλημα IP65 

 Μετασχηματιστής ασφαλείας για βοηθητικά κυκλώματα 400 + 230V 24V ~ 

 Είσοδος προστασίας ελάχιστου επιπέδου 

 Έναρξη εισαγωγής εντολών 

 Ασφάλειες προστασίας κινητήρα 

 Θερμικό ρελέ για προστασία από υπερφόρτωση με λειτουργία επαναφοράς 

 AUTO - 0 - MAN flip switch 

 Ενδεικτική λυχνία "Ενεργοποίηση" 

 Ένδειξη "Κινητήρας σε λειτουργία" 

 Ενδεικτική λυχνία «Θερμική διακοπή» 

 
Πλαστικές κυλινδρικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

Χωρητικότητας 10 M3 

Για την προμήθεια κυλινδρικής δεξαμενής ύδατος, χωρητικότητας 10m3, 

κυλινδρικής, κατακόρυφης, ενδεικτικής διαμέτρου 2,30m και ύψους 2,50m, από 



πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πάχους 8 ~ 15mm, καπάκι κοχλιωτό διαμέτρου κατ' 

ελάχιστο στην κορυφή, 40 εκ μαύρου χρώματος και στόμιο εξόδου 2’’ που φέρει 

ορειχάλκινη βάνα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκσκαφή και η τοποθέτηση της 

δεξαμενής εντός του εδάφους, η επίχωση και η κατασκευή βάσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί αυτής. Επίσης περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση 

ηλεκτροδίων άνω και κάτω στάθμης της δεξαμενής καθώς και τοποθέτηση επιτηρητή 

στάθμης στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνεται και η σύνδεση 

της με το υπάρχον δίκτυο και η δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών που 

απαιτούνται. 

 
Αισθητήρας πίεσης 

Το αισθητήριο θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει πίεση με τιμές από 0 έως 16 bar. 

Όταν συνδεθεί με κατάλληλη τροφοδοσία, θα μπορεί να δίνει ως έξοδο ρεύμα 4- 

20mA το οποίο θα είναι ανάλογο τις τιμής της μετρούμενης πίεσης. Θα πρέπει να 

διαθέτει προστασία IP68. Θα πρέπει να μετρά με ακρίβεια +/- 1% ή μικρότερη σε 

όλο το εύρος της μέτρησης. Το περίβλημά του θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305 AISI 303, ενώ το σπείρωμά του θα πρέπει να είναι 

R1/4", DIN 2999.Το υλικό το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το μές θα είναι Κεραμικό 

Al2O3 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.43 

 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών - ∆ιαστάσεις /αριθμός Η/Β:30Χ40 CM, 4 

Η/Β 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 

υλικά εγκιβωτισμού και των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, στεγανοποίησης 

και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση, 

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία 

 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών - ∆ιαστάσεις/αριθμός Η/Β:50Χ60 CM, 

6Η/Β 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 

 
Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή 

αντίστοιχου τύπου-Ονομαστική πίεση/διάμετρος: ΡΝ 16 - DN 50 

Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V- 

PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα 

εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λπ.). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 



10-08-01-00. 

 

Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2" 

Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2", πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου 

διαφράγματος, ΡΝ 16 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 

σύνδεσης και τα μικρο-ϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00 

 
ΑΡΘΡΟ 12 : Αυτόματο πότισμα αγωνιστικού χώρου Αρθρωτοί 

Βραχίονες 

 Ονομαστική πίεση: 21,7 bar στους 22,8 ° c 

 Διάμετροι: 1 "(26/34) και 1,5" (40/49) 

 Μήκος: 12 "(30,5cm) και 18" (45,7cm) 

 Τύπος σπειρώματος εισόδου: BSP 

 Τύπος σπειρώματος εξόδου: BS 

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 ATM- Ονομαστική διάμετρος (MM): Φ63 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 

atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 

κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η 

προμήθεια  των  σωλήνων,  των  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  και  μικροϋλικών 

(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά , η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 

σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές , σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 ATM- Ονομαστική διάμετρος (MM):Φ75 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 

atm (SDR 13,6), κατά EN12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 

κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η 

προμήθεια  των  σωλήνων,  των  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  και  μικροϋλικών 

(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 

σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-

08-01-00. 

 
Εκτοξευτήρες  αυτοανυψούμενοι,  ρυθμιζόμενου  τομέα  με  ενσωματωμένη 

ηλεκτροβάνα 

Οι εκτοξευτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτό-ανυψούμενοι (pop up) με 

υδραυλικό κινητήρα τύπου πιστονιού. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ανθεκτικό ελατήριο βαρέως τύπου 

 Πλήρης κύκλος και ρυθμιζόμενος κύκλος (έως 345 °) 

 Ηλεκτρική βαλβίδα στην κεφαλή 

 Κορυφαίος ρυθμιζόμενος ρυθμιστής πίεσης. Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμι- 

ση στα 5,5 bar 



 4 ακροφύσια Cascade (18 έως 24) για βέλτιστη ομοιομορφία και 4 τυπικά ακρο- 

φύσια (26 έως 32) 

 Πίεση λειτουργίας: 4,1 έως 6,9 bar 

 Ροή: 4,43 έως 13,49 m3 / h 

 Ακτίνα για εκτοξευτή τύπου Α: 19,2 έως 29,6 m 

 Ακτίνα για εκτοξευτή τύπου Β: 21,3 έως 28 m 

 Τροχιά εξόδου ακροφυσίου: 25 ° 

 Μέγιστο ύψος ροής: 6,1 m 

 ACME θηλυκό σπείρωμα: 1,5 "(40/49) ACME 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: 24 VAC - 50 Hz 

 Ρεύμα εισόδου: 0,41 A (9,9 VA) 

 Ρεύμα συγκράτησης: 0,30 A (7,2 VA) 

 
Προγραμματιστής: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Οθόνη LCD 

 Είσοδος αισθητήρα βροχής με δυνατότητα παράκαμψης. 

 Κύριο κύκλωμα εκκίνησης βαλβίδας / αντλίας. 

 Μη πτητική μνήμη αποθήκευσης (100 ετών). 

 Προγραμματιζόμενος από απόσταση με μπαταρία 

 Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων 

 Παράκαμψη αισθητήρα βροχής ανά σταθμό. 

 Υπολογιστής συνολικού χρόνου εκτέλεσης ανά πρόγραμμα. 

 Καθυστέρηση ποτίσματος έως 14 ημέρες (ισχύει μόνο για σταθμούς που δεν έ- 

χουν ρυθμιστεί να αγνοούν τον αισθητήρα βροχής) 

 Επιλογή μη αυτόματου ποτίσματος ανά πρόγραμμα ή σταθμό. 

 Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση μεταξύ βαλβίδων 

 Κύρια βαλβίδα ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από το σταθμό. 

 Συμβατό με LNK WiFi 

 4 σταθμοί επεκτάσιμοι σε 22 σταθμούς με προαιρετικές μονάδες 

 Αριθμός προγραμμάτων: 4 

 Αυτόματες εκκινήσεις: 6 ανά ημέρα ανά πρόγραμμα για έως και 24 ώρες έναρξης 

 Χρόνος σταθμού: 1 λεπτό έως 6 ώρες για όλους τους σταθμούς 

 Καθυστέρηση μεταξύ σταθμών από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες 

 Εποχιακή προσαρμογή: 5% έως 200% 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 65 ° c 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Απαιτείται είσοδος: 230VAC - 50Hz Έξοδος: 25,5 VAC 1A 

 Ρελέ αρχικής βαλβίδας / αντλίας 

 Μέγιστη εισροή πηνίου: 11VA 

 Max Coil Holding: 5VA 

 Δεν απαιτείται εφεδρική υποστήριξη. Η μη πτητική μνήμη εξοικονομεί μόνιμα τον 

τρέχοντα προγραμματισμό και μια μπαταρία λιθίου διάρκειας 10 ετών διατηρεί την 

ώρα και την ημερομηνία των ελεγκτών κατά τη διακοπή ρεύματος 



 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 ATM- DN (ίντσες) : Φ 2" 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του 

έργου  με  τα  εξαρτήματα  σύνδεσης  και  τα  μικροϋλικά  ,  εργασία  τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ)- Τύπος καλωδίου: 7 X 1,5 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμες κλπ) επί τόπου του 

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων, διαμόρφωσης , σύνδεσης και ελέγχου. 

 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες - Ονομαστική διάμετρος (ίντσες) : Φ 2 

Γωνίες  χαλύβδινες,  γαλβανισμένες  ,  επιτόπου  του  έργου,  με  τα  απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα - Ονομαστική διάμετρος (ίντσες) : Φ 2 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι - DN (ίντσες) : Φ 2 

Καλαμπάκα 15/07/2021 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ. : 15000/2020 

Αρ. Μελ. : 4/2019 

Ημ/νία Τροποποίησης : 15/07/2021 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
 
Εκτιμώμενη Δαπάνη: 585.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Συνθετικός χλοοτάπητας 

και υλικά πλήρωσης 

M2  
6.600,00 

 
43,00 

 
283.800,00 

2 Γεωσυνθετικό 

Αποστραγγιστικό Σύστημα 

 
Μ2 

 
6.600,00 

 
19,30 

 
127.380,00 

3 Εστίες ποδοσφαίρου Ζεύγος 1 3.600,00 3.600,00 

4 Σημαιάκι κόρνερ καρφωτό Τεμ. 5 20,00 100,00 

5 Δίχτυ νάιλον 2,8χιλ. 
 

Μ2 
 

300,00 
 

3,00 
 

900,00 

6 Ιστοί και Φωτιστικά 

Σώματα 

 
Τεμ. 

 
4 

 
25.230,00 

 
100.920,00 

7 Ξύλινα Καθιστικά από 

χυτοσίδηρο και δοκίδες 

φυσικού ξύλου 

 

Τεμ. 

 

10 

 

400,00 

 

4.000,00 

8 Διάτρητος μεταλλικός 

κυλινδρικός κάδος 

 
Τεμ. 

 
10 

 
270,00 

 
2.700,00 

9 Στέγαστρο Διαιτητών- 

Επιτελείου 

 
Τεμ. 

 
1 

 
1.500,00 

 
1.500,00 
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10 Στέγαστρο 

αναπληρωματικών 

 
Τεμ. 

 
2 

 
2.050,00 

 
4.100,00 

11 Αντλητικό συγκρότημα Τεμ. 1 19.500,00 19.500,00 

12 Aυτόματο πότισμα 

αγωνιστικού χώρου 

 
Τεμ. 

 
1 

 
36.500,00 

 
36.500,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 585.000,00 

    
ΦΠΑ 24% 140.400 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

725.400,00 

 

Καλαμπάκα 18-12-2020 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
Αρ. Πρωτ. : 15000/2020 

Αρ. Μελ. : 4/2019 

Ημ/νία Τροποποίησης : 15/07/2021 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

 
Εκτιμώμενη Δαπάνη: 585.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 
 

 Τ Ι ΜΟ ΛΟ Γ ΙΟ  
 

Α.Τ. 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Η προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει την προμήθεια του υλικού, την 

μεταφορά του με οποιοδήποτε μέσο επί τόπου του γηπέδου, την τοποθέτηση του και 

την παράδοσή του έτοιμου για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, η δαπάνη 

μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, μετρήσεων, χρήσεων μηχανημάτων και 

κάθε άλλης εργασίας για την πλήρη και  έντεχνη  κατασκευή της σταθεροποιητικής 

στρώσης από χαλαζιακή άμμο για την πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα και την 

δημιουργία της υπόβασης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση, συλλογή, 

φόρτωση σε φορτηγά και μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο του παλαιού 

χλοοτάπητα. 

 
Τιμή ανά m2 : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (43,00 €) 

 

 
Α.Τ. 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η προμήθεια του γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος περιλαμβάνει την 

προμήθεια του υλικού, την μεταφορά του με οποιοδήποτε μέσο επί τόπου του γηπέδου 

και την τοποθέτηση του. 

 
Τιμή ανά m2 : ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19,30 €) 
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Α.Τ. 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται,  η  μεταφορά,  η  προμήθεια  και  η  τοποθέτηση  2  εστιών 

ποδοσφαίρου. 

 
Τιμή ενός (1) ΖΕΥΓΟΥΣ : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (3.600,00 €) 

 

 
Α.Τ. 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΑΚΙ ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΡΦΩΤΟ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, ο εξοπλισμός και η τοποθέτηση 

των σημαιών κόρνερ. 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  (20,00 €) 

 

 
Α.Τ. 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥ ΝΑΙΛΟΝ 2,8ΧΙΛ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η μεταφορά, η προμήθεια και η τοποθέτηση του διχτυού 

νάιλον. 

 
Τιμή ανά m2 : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (3,00 €) 

 

 
Α.Τ. 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, ο εξοπλισμός και η τοποθέτηση 

των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων. 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙAΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(25.230,00 €) 

 

 
Α.Τ. 7 : ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η 

συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

και τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η 

λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση 

διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400,00 €) 

 

 
Α.Τ. 8. : ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η μεταφορά, η προμήθεια και η τοποθέτηση  διάτρητων 

μεταλλικών κυλινδρικών κάδων. 



29  

Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ EBDOMHNTA ΕΥΡΩ (270,00 €) 

Α.Τ. 9. : ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η μεταφορά, η προμήθεια και η τοποθέτηση Στεγάστρου- 

Διαιτητών και Επιτελείου 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.500 €) 

 

 
Α.Τ. 10. : ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η μεταφορά, η προμήθεια και η τοποθέτηση Στεγάστρου- 

Αναπληρωματικών Παικτών 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.050 €) 

 

 
Α.Τ. 11. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, ο εξοπλισμός και η τοποθέτηση του 

αντλητικού συγκροτήματος. 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔEΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (19.500,00 €) 

 

 
Α.Τ. 12 AΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, ο εξοπλισμός και η τοποθέτηση του 

αυτόματου ποτίσματος. 

 
Τιμή ενός (1) ΤΕΜ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (36.500,00 €) 

 

 
Καλαμπάκα 15-07-2021 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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