
Η κατασκευή θα γίνει με την μέθοδο injection moulding σύμφωνα με ποιοτικά standards ISO 9001.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο. 

ΕΥΡΩ   Αριθμητικά  : 16,00  
             Ολογράφως:  ΔΕΚΑΕΞΙ 
  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ Α.Τ.13 
 
                     ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1     Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας  γενιάς   
                                                     Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 
 
Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. 
 
Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα 
τελευταίας  γενιάς  επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες μονόκλωνες δίχρωμες, τοποθετημένος  επάνω 
σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.  
 
Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 12.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από 
πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών.  Η ελαστική αυτή 
υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 
10x10cm. 
Το ύψος πέλους θα είναι στα 60mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 62mm.   
Το συνολικό βάρος θα είναι  2.902gr/m2, το βάρος του πέλους 1.442gr/m2, της κύριας υπόβασης  στα 1.460gr/m2. 
Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα πρέπει να κυμαίνεται στα 60lt/m2/min, ενώ ο αριθμός ινών του στις 
8.820ίνες/m2 
 
Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες 
διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται 
οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο 
υλικό , σε χρώμα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφηση του γηπέδου. 
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm, με κατανάλωση 
20 έως 22kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 8 έως 10kg/m2. 

Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να προσκομίσει στην υπηρεσία  τα 
κάτωθι: 

 

1. Πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 2 STARS  για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. 

2. Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.   

3. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, κατά συνέπεια πρέπει να 
προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων. 

4. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του 
αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη 
τοποθέτησή του. 

5. ISO 14000:2011 

6. TEST REPORT για φωτιά. DIN 51960 Class Efl, , EN13501-1 

 
 
ΕΥΡΩ   Αριθμητικώς  :  32,00  

             Ολογράφως  :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

ΑΡΘΡΟ Α.Τ.14 
 
                   ΝΑΟΙΚ Α\65.60.ΝΔΣ Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου από   
                                                      αλουμίνιο     
                                                            Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6560 100%  
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