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ΓΔΝΗΚΑ 

Οη ππνςήθηεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ ην ρώξν ηνπ 

έξγνπ, λα δηελεξγήζνπλ επηηόπηα έξεπλα ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαη όισλ ησλ ζέζεσλ θαη κεγεζώλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

(δηόηη ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα απνηππσζνύλ όια ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα) θαη έπεηηα λα ζπληάμνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. Τα 

δηαζέζηκα ζρέδηα δελ αληαπνθξίλνληαη απόιπηα ζηελ ζεκεξηλή δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ επί ηόπνπ δηαζηαπξώζεηο από ηνπο ππνςήθηνπο 

δηαγσληδόκελνπο. 

 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ όιεο ηηο 

αλαγθαίεο άδεηεο. 

 

Δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο, πιηθά θαη εξγαιεία ζηνλ ρώξν ηνπ 

έξγνπ. Αλ θαηαζηεί απνιύησο απαξαίηεην λα παξακείλνπλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηάιιειε ζήκαλζε θαη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. Όηαλ 

εθηεινύληαη  εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη από ηνλ αλάδνρν όια ηα απαηηνύκελα από ηελ λνκνζεζία κέηξα 

αζθαιείαο. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, νη θεληξηθέο είζνδνη, νη ρώξνη θπθινθνξίαο θαη εμππεξέηεζεο 

αζινύκελσλ θαη πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη θαζεκεξηλά θαζαξνί θαη 

πξνζπειάζηκνη θαη απόιπηα αζθαιείο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ. 

 

Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη κεηαθηλήζεηο (ρσξίο ηελ ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ) θαη νη 

πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο ησλ πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ θαη απνμειώζεσλ ζε 

αζθαιείο θαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο,  πξνθεηκέλνπ λα θνξησζνύλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη λα απνκαθξπλζνύλ. Επίζεο, όπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη ρξήζε 

θάδσλ κε εληζρπκέλν κνπζακά επηθάιπςεο θαη ζσιελώζεσλ (ρνάλεο) γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ – απνμειώζεσλ θαη 

ινηπώλ αρξήζησλ εξγνηαμηαθώλ πιηθώλ. 

 

Επίζεο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο (ρσξίο ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ) θαη νη κεηαθνξέο ησλ πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ θαη απνμειώζεσλ 

θαη ε απόξξηςή ηνπο ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπεηαη από ηηο αξρέο. 

 

Θα γίλεηαη θαζαξηζκόο όισλ ησλ ρώξσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ 

απνθνκηδή ησλ αλσηέξσ πξντόλησλ. 
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Αντικείμενο του ζργου είναι: 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ Ε ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: 

Σα προσ καταςκευι ζργα ζχουν ςχεδιαςκεί ςφμφωνα με το Π.Δ. 696/74 και τισ ιςχφουςεσ 

Ελλθνικζσ και διεκνείσ προδιαγραφζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ και τουσ ςφγχρονουσ κανόνεσ και εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ παρόμοιων 

ζργων. 

Η τυπικι διάταξθ  που πρόκειται να καταςκευαςκοφν, παρουςιάηεται ςτο ςχζδιο............ 

Οι προσ καταςκευι παρεμβάςεισ επιςκευϊν μποροφν να διακρικοφν ανά γεωγραφικι 

ενότθτα ωσ εξισ: 

Α) Ποδοζθαιρικό γήπεδο ομάδος "ΒΤΕΑ" Μεγάρων ηοσ Γήμοσ Μεγαρέων. 

το ποδοςφαιρικό γήπεδο «ΒΥΖΑΣ»  που είναι ςιμερα καλυμμζνοσ με φυςικό χλοοτάπθτα 
και επιφάνεια 8.310,00 m2 κα πραγματοποιθκεί τοποκζτθςθ ςυνκετικοφ τάπθτα με 
χαλαηιακι άμμο και κόκκουσ από ανακυκλωμζνο κακαρό καουτςοφκ, εξαιρετικισ αντοχισ 
ςτο πάτθμα και ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ. 
 
Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ  κα πλθροί τα παρακάτω περιγραφόμενα:  

Υλικό Πζλουσ: Πολυαικυλζνιο, ανκεκτικό ςε UV ακτινοβολία και τισ διακυμάνςεισ τθσ 

κερμοκραςίασ και υψθλι αντοχι ςε καταπονιςεισ. 

Υλικό Βάςησ: Μαφρο Latex (2mm) και ενιςχυτικό πλζγμα για πολφ χαμθλό ςυντελεςτι 

τριβισ και με δυνατότθτα αποςτράγγιςθσ. 

Ύψοσ Πζλουσ: 40 mm 

Κόμβοι: 8.000 ζωσ 10.500 / m2 . 

Χρώματα: Πράςινο ςε μια θ δφο διαβακμίςεισ. 

Γραμμζσ: Από ςυνκετικό χλοοτάπθτα ίδιασ υφισ άςπρου χρϊματοσ πάχοσ 10 cm χρϊματα, 

κίτρινο θ λευκό. 

Άμμοσ: Χαλαηιακι άμμοσ, κόκκοσ ςφαιρικόσ, ξθρανκισ. Κοκκομετρία 0,45-1,20 mm. 

Ποςότθσ γεμίςματοσ αναλόγωσ φψουσ και πυκνότθτασ πζλουσ (περίπου 11kg/m2). 

Καουτςοφκ: Ανακυκλωμζνο και πλυμζνο ςε κόκκουσ ςτρογγυλισ κοκκομετρίασ χωρίσ ξζνα 

ςτοιχεία. Ποςότθτα γεμίςματοσ αναλόγωσ φψουσ και πυκνότθτασ πζλουσ (περίπου 

7kg/m2). 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 
1. Σθν  εκςκαφι - αφαίρεςθ τθσ υφιςτάμενθσ επικάλυψθσ κθπευτικοφ χϊματοσ και ςε 

βάκοσ ζωσ 25-27 εκ. και τθν αφαίρεςθ και ςυλλογι επιτόπου του ζργου των 
υπαρχόντων ςκφρων και τθν κατεργαςία του εδάφουσ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί, για τον 
ψιλοχωματιςμό του εδάφουσ. 

2. Σθν τοποκζτθςθ των ςκφρων/ αδρανϊν υλικϊν και προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 
ομοιόμορφθ διάςτρωςθ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςε βάκοσ 10εκ. 

3. Σθν τοποκζτθςθ εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ (3Α) και προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 
ομοιόμορφθ διάςτρωςθ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςε βάκοσ 10εκ. 

4. Σθν τοποκζτθςθ ςτρϊςθσ άμμου καλάςςθσ και προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 
ομοιόμορφθ διάςτρωςθ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςε βάκοσ 5εκ., 
ςυμπυκνϊνοντασ με δονθτικι πλάκα και ρακλζτα.  

5. Σθν προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ, με οποιοδιποτε 
μζςο, του ζτοιμου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 
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6.Σθν ειδικι πολυεςτερικι ταινία πάνω ςτθν οποία διαςτρϊνεται πολυουρεκάνθ δφο 
ςυςτατικϊν, ϊςτε να επιτευχκεί άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ των χλοοταπιτων ςτισ 
ενϊςεισ 

7. Σθν προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ τθσ ειδικϊν 
προδιαγραφϊν (ιςόκοκκοσ & ςτρογγυλι) χαλαηιακισ άμμου και τον διαςκορπιςμό τθσ 
ομοιόμορφα ςτθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 

8. Η γραμμογράφθςθ του τάπθτα. 
9. Σθν απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν που κα προκφψουν κατά τθν εγκατάςταςθ 

του χλοοτάπθτα. 
 

Β) Ποδοζθαιρικό γήπεδο Νέας Περάμοσ (Μεγάλο Πεύκο)  ηης Γημοηικής 

Κοινόηηηας  Νέας Περάμοσ ηοσ Γήμοσ Μεγαρέων. 

 

το ποδοςφαιρικό γήπεδο Νζασ Περάμου  που είναι ςιμερα καλυμμζνοσ με ςυνκετικό 
χλοοτάπθτα και επιφάνεια περίπου 8.300,00 m2 κα πραγματοποιθκεί τοποκζτθςθ 
ςυνκετικοφ τάπθτα με χαλαηιακι άμμο και κόκκουσ από ανακυκλωμζνο κακαρό 
καουτςοφκ, εξαιρετικισ αντοχισ ςτο πάτθμα και ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ. 
 

Ο Νζοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ που κα τοποκετθκεί ςτο γιπεδο κα πλθροί όςα 
προδιαγράφονται παραπάνω. (χρθςιμοποιείται ο ίδιοσ χλοοτάπθτασ και ςτο γιπεδο 
«ΒΤΖΑ»). 
 

Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 
1. Σθν  αποξιλωςθ τθσ υφιςτάμενθσ επικάλυψθσ (ςυνκετικόσ τάπθτασ) 
2. Σθν τοποκζτθςθ ςτρϊςθσ άμμου καλάςςθσ και προμικεια, μεταφορά επί τόπου 

και ομοιόμορφθ διάςτρωςθ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςε βάκοσ 
5εκ., ςυμπυκνϊνοντασ με δονθτικι πλάκα και ρακλζτα.  

3. Σθν προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ, με 
οποιοδιποτε μζςο, του ζτοιμου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 

4. Σθν ειδικι πολυεςτερικι ταινία πάνω ςτθν οποία διαςτρϊνεται πολυουρεκάνθ δφο 
ςυςτατικϊν, ϊςτε να επιτευχκεί άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ των χλοοταπιτων ςτισ 
ενϊςεισ 

5. Σθν προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ τθσ ειδικϊν 
προδιαγραφϊν (ιςόκοκκοσ & ςτρογγυλι) χαλαηιακισ άμμου και τον διαςκορπιςμό 
τθσ ομοιόμορφα ςτθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα. 

6. Η γραμμογράφθςθ του τάπθτα. 
7. Σθν απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν που κα προκφψουν κατά τθν 

εγκατάςταςθ του χλοοτάπθτα. 
 

 

τισ παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνονται, θ προμικεια, μεταφορά και διάςτρωςθ – 
τοποκζτθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα θ οποία κα γίνει με ιδιαίτερθ προςοχι , ςε ρολά 
τα οποία μετριοφνται και κόβονται επί τόπου. Σα ςθμεία επαφισ των διαδοχικϊν 
κομματιϊν αναδιπλϊνονται και κολλιοφνται με πολυουρεκανικι κόλλα  δφο ςυςτατικϊν. 
Επίςθσ περιλαμβάνονται οι πλθρϊςεισ του τάπθτα με τθ χαλαηιακι άμμο, το καουτςοφκ, θ 
γραμμογράφθςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου, θ ειδικι κόλλα και θ εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ.  
 

ε όλεσ τισ  εργαςίεσ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Περιγραφισ ςυμπεριλαμβάνονται οι πάςθσ 
φφςεωσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των υλικϊν, των μθχανθμάτων, τα 
πάςθσ φφςεωσ ικριϊματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και οι τυχόν 
προςωρινζσ/βοθκθτικζσ καταςκευζσ για τθν διακίνθςθ προςωπικοφ και μζςων εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν και των εργαλείων για τθν ζντεχνθ και αςφαλι ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 
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κακϊσ και οι διαδικαςίεσ και  δαπάνεσ για τθν ζκδοςθ πάςθσ φφςεωσ αδειϊν (οικοδομικι, 
ικριωμάτων, μικρισ κλίμακοσ, κατάλθψθσ πεηοδρομίου, κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν με οριςμό μθχανικϊν τθσ αναδόχου που αμείβονται από αυτιν. 
 
    Οι εργαςίεσ αποτιμϊνται με τιμζσ μονάδοσ και περιγράφονται αναλυτικότερα ςτο 
Σιμολόγιο Μελζτθσ. 
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