ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΔΗΛΞΡ ΑΓΘΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΛΕΚΕΩΜ
ΛΗΛΑ ΕΙΟΞΜΗΡΗΡ ΛΕΚΕΩΜ

ΠΗΓΗ

ΘΔΘΞΘ ΟΞΠΞΘ

ΥΡΗΗ 2019

Ο Π Ξ Λ Η Θ Ε Θ Α
ΡΣΜΘΕΘΙΞΣ ΤΚΞΞΑΟΗΑ ΙΑΘ ΟΕΠΘΦΠΑΝΗΡ ΡΞ ΜΕΞ ΓΗΟΕΔΞ ΡΘΡΡΘΞΣ

Αρ. Ορωη.

: 1018/21-01-2019

Αρ. Λελέηης

: 9/2019

Οροϋπολογιζμός

: 159.480,00€

Φ.Ο.Α.

:

38.275,20 €

Δαπάμη

:

197.755,20 €

Οίζηωζη

:

ΘΔΘΞΘ ΟΞΠΞΘ

Ι.Α.

:

02.15.7122.02

ΡΣΜΑΤΘΗΙΕ
ΑΓΘΞΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ 18-01-2019

ΘΕΩΠΗΘΗΙΕ
ΑΓΘΞΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ 18-01-2019
Η ΑΜΑΟΚΗΠΩΠΘΑ
ΟΠΞΘΡΑΛΕΜΗ ΔΘΕΣΘΣΜΡΗΡ
ΛΕΚΕΩΜ

ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ ΙΚΩΜΖΑΡ
Οολιηικός Ληταμικός

ΛΑΠΘΑ ΑΔΑΛ ΟΠΑΡΘΜΑΙΗ
ΑΠΤΘΕΙΩΜ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
MAMOLIDI
Ημερομηνία:
2019.05.06

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΙΠΗΗΡ
ΜΞΛΞΡ ΚΑΡΘΘΘΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΑΓΘΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ

Δ/μζη Λελεηώμ

Σίηιμξ πνμμήζεηαξ :

«Πνμμήζεηα ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη πενίθναλεξ ζημ κέμ γήπεδμ ηζζίμο»

ΣΓΥΝΙΚΗ ΓΚΘΓΗ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ
«Πνμμήζεηα ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη πενίθναλεξ ζημ κέμ γήπεδμ ηζζίμο»
Πενηγναθή:
Ο Δήμμξ Αγίμο Νηθμιάμο ζηα πιαίζηα ηεξ απαηημφμεκεξ ακαβάζμηζεξ ηςκ
οθηζηαμέκςκ γεπέδςκ θαη ζογθεθνημέκα ημο κέμο γεπέδμο ηζίμο ζοκέηαλε ηεκ πανμφζα μειέηε
γηα ηεκ πνμμήζεηα κέμο ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα ηειεοηαίαξ γεκηάξ µε ζφζηεμα απμννυθεζεξ ηςκ
θναδαζμχκ μαδί με ζημηπέηα ηοπμπμηεμέκεξ πενίθναλεξ ημο αγςκηζηηθμφ πχνμο .. Ο ζοκζεηηθυξ
πιμμηάπεηαξ είκαη έκα πνμσυκ πμο πνεζημμπμηείηαη ανθεηέξ δεθαεηίεξ, οπμθαζηζηχκηαξ ημκ
θοζηθυ πιμμηάπεηα ημο αγςκηζηηθμφ πχνμο ηςκ γεπέδςκ πμδμζθαίνμο. Γηδηθά μη ηειεοηαίεξ
ελειίλεηξ ζηεκ ηεπκμιμγία θαηαζθεοήξ ημοξ θαζηζημφκ μηα πμιφ θαιή ιφζε οπμθαηάζηαζεξ ημο
θοζηθμφ πμνηανίμο. Ο ζοκζεηηθυξ πιμμηάπεηαξ έπεη γίκεη δεθηυξ απυ ηεκ FIFA θαη θαη
επέθηαζε απυ ηεκ ΓΠΟ, θαζχξ μπμνεί ζε μεγάιμ βαζμυ κα πνμζμμμηχζεη ημκ θοζηθυ
πιμμηάπεηα. Η ημπμζέηεζε θαη ε πνήζε ημο θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ ζηηξ μπμίεξ ε
ημπμζέηεζε θοζηθμφ πιμμηάπεηα κα ακηεκδεηθκφεηαη γηα ιυγμοξ υπςξ ημ ορειυ θυζημξ
ζοκηήνεζεξ, ε ζοκεπή θαη εκηαηηθή πνήζε θ.α. Η πανμφζα μειέηε θαηέιελε ζηεκ ακαδήηεζε θαη
ζφκηαλε αοζηενχκ πνμδηαγναθχκ ,ηέημηςκ πμο κα ελαζθαιίδμοκ ηεκ θαιφηενε δοκαηή πμηυηεηα
ημο οιηθμφ, ηυζμ ςξ πνμξ ηεκ ιεηημονγηθυηεηα ημο, υζμ θαη ςξ πνμξ ηεκ ακημπε ημο ζηε πνήζε
θαη ημ πνυκμ.Ο ζοκζεηηθυξ πιμμηάπεηαξ ηειεοηαίαξ γεκηάξ, απμηειείηαη απυ κήμαηα
πμιοαηζοιεκίμο υμμηα με θοζηθυ γναζίδη ηα μπμία ζογθναημφκηαη ζε µηα εηδηθή βάζε απυ μείγμα
πμιοπνμποιεκίμο θαη πμιοεζηένα επεκδομέκε με ιάηελ ή απυ μείγμα πμιοπνμποιεκίμο θαη
πμιομονεζάκεξ δομ ζοζηαηηθχκ. ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο αθμιμοζμφκ πενηγνάθμκηαη ηα
ζημηπεία ημο ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα ζφμθςκα µε ηηξ ακάγθεξ ημο πμδμζθαηνηθμφ γεπέδμο θαη μη
ενγαζίεξ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ πιήνε θαη έκηεπκε εγθαηάζηαζε ημο, παναδμηέμο
πηζημπμηεμέκμο θαηά

FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO (2015 edition θαη

έπεηηα). Γπηζεξ πενηγνάθμκηαη μη πνμδηαγναθέξ γηα ηα πνμθαηαζθεοαζμεκα ζημηπέηα
πενίθναλεξ επί δηαπςνηζηηθχκ ζημηπείςκ ηφπμο new jersey.

Η ζοκμιηθή επημεηνεμέκε επηθάκεηα ημο αγςκηζηηθμφ πχνμο είκαη 5.730η.µ. Οη δηαζηαζεηξ
57π100=5700+30η.μ. γηα πνυβιερε θζμνάξ πνήζεξ πνμξ απμζήθεοζε . Γκχ ημ μήθμξ ηεξ πενημέηνμο
γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηεξ πενίθναλεξ είκαη 320 μέηνα (πενίμεηνμξ αγςκηζηηθμφ πχνμο). Σέιμξ ζα γίκεη
ηαοηυπνμκα θαη ε πνμμήζεηα κέςκ εζηηχκ πμδμζθαίνμο Οιομπηαθμφ Σφπμο αιμομηκίμο.
Ο πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ πνμμήζεηαξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ

197.755,20 € ζομπενηιαμβακμμέκμο

ΦΠΑ 24% Η πνεμαημδυηεζε ζα γίκεη απυ Ιδίμοξ Πυνμοξ Δήμμο.

.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Ο ζοκηάλαξ
Κςκζηακηίκμξ Κιχκηδαξ
Πμιηηηθυξ Μεπακηθυξ

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Η ακαπιενχηνηα Δ/κηνηα
Μανία Αδάμ Πναηζηκάθε
Ανπηηέθηςκ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΙΠΗΗΡ
ΜΞΛΞΡ ΚΑΡΘΘΘΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΑΓΘΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ
Δ/μζη Λελεηώμ

Σίηιμξ πνμμήζεηαξ :

«Πνμμήζεηα ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη πενηθναλεξ ζημ κέμ γήπεδμ ηζζίμο»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ
(Ν. 4412/16)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Πνμµήζεηα, µεηαθμνά θαη ημπμζέηεζε
ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα

2.

3.

ΜΟΝΑΔΑ
Μ2

ΠΟΟΣΗΣΑ

5.730

Πνμθαηαζθεοαζμεκα ζημηπεηα
πενηθναλεξ επη δηαπςνηζηηθμο
ζηεζαίμο ηφπμο new jersey

ηεμ

160

Γζηηέξ πμδμζθαίνμο αιμομηκημο
Οιομπηαθμφ ηφπμο

δεογμξ

1

ΣΙΜΗ ΜΟΝ .
21,00

230

36.800,00

2.350

2.350,00

ΡΣΜΞΚΞ
ΦΠΑ 24%

ΕΚΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ (ΡΕ ΕΣΠΩ):

ΤΝΣΑΥΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Ο ζοκηάλαξ
Κςκζηακηίκμξ Κιχκηδαξ
Πμιηηηθυξ Μεπακηθυξ

ΔΑΠΑΝΗ

120.330,00

159.480,00

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Η ακαπιενχηνηα Δ/κηνηα
Μανία Αδάμ Πναηζηκάθε
Ανπηηέθηςκ

38.275,20

197.755,20

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΙΠΗΗΡ
ΜΞΛΞΡ ΚΑΡΘΘΘΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΑΓΘΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ

Δ/μζη Λελεηώμ

Σίηιμξ πνμμήζεηαξ :

«Πνμμήζεηα ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη πενίθναλεξ ζημ κέμ γήπεδμ ηζζίμο »

ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ
ΑΠΘΠΞ 1ο

Ακηηθείµεκμ Πνμµήζεηαξ

" Πνμμήζεηα ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη
πενίθναλεξ ζημ κέμ γήπεδμ ηζζίμο ", γηα ηεκ θάιορε ακαγθχκ ηοσ Δήμοσ Αγίοσ Μικολάοσ.
Με ηεκ µειέηε αοηή πνμβιέπεηαη ε πνμµήζεηα

ΑΠΘΠΞ 2Ξ
Ιζπφμοζεξ δηαηάλεηξ
Η εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη ζφµθςκα µε:
1.

Σηξ δηαηάλεηξ

του άρθρου 27 παρ. 5 και 121 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

2.

Σεκ παν. 4 ημο άνζνμο 209 ημο Ν. 3463/2006, υπςξ ακαδηαηοπχζεθε µε ηεκ παν. 3 ημο
άνζνμο 22 ημο Ν. 3536/2007

3.

Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 9 ημο άνζνμο 209 ημο Ν. 3463/2006, υπςξ πνμζηέζεθε µε ηεκ παν. 13
ημο άνζνμο 20 ημο Ν. 3731/2008 θαη δηαηενήζεθε ζε ηζπφ µε ηεκ πενίπηςζε 38 ηεξ παν. 1 ημο
άνζνμο 377 ημο Ν. 4412/2016.
ΑΠΘΠΞ 3Ξ
Αμαλσηικές ετμικές Οροδιαγραθές

1. ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΡΣΜΘΕΘΙΞΣ ΤΚΞΞΑΟΗΑ
Οη πνμδηαγναθέξ ημο ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα θαη ηςκ οιηθχκ πιήνςζεξ ζα πνέπεη
επί πμηκή απμθιεηζμμφ κα έπμοκ ηα ελήξ ηεπκηθά παναθηενηζηηθά θαη ειάπηζημκ

Οεριγραθή
ετμικά Ταρακηηριζηικά
Ύρμξ πέιμοξ: 60πηι
φκζεζε : %100 Πμιοαηζοιέκημ
Δμμή Νήμαημξ: ίζημ μμκυθοιιμ ζπήμαημξ ¨Υ¨ SHAPE
Βάνμξ
: 13.500/6 Dtex
Πάπμξ κήμαημξ
:410 μ πονήκαξ
Πάπμξ κήμαημξ
:650 μ βάζμξ
ηαζενυηεηα U.V :5000 χνεξ UVA & UVB
ηαζενυηεηα θςηυξ: δηαβαζμίζεηξ γθνη 1-5>4

Υαναθηενηζηηθά Σμφθαξ

ημίβαλε: Γναμμηθή
Ύρμξ Πέιμοξ : 60 mm
οκμιηθυ Ύρμξ Πέιμοξ: 62mm
Ανηζμυξ Ραμμάηςκ: 16 ακά 10 cm
Σμφθεξ ακά M2: 8.490
Ίκεξ ακά Μ2: 101.880
οκμιηθυ βάνμξ κήμαημξ: 1.490 g/m2
Υαναθηενηζηηθά ηήνηλεξ
Πνςηανπηθή ζηήνηλε : %100 PP δηπιήξ επίζηνςζεξ
Βάνμξ ακά μμκάδα : 240 g/m2
Σφπμξ επηθάιορεξ : SBR Latex
Βάνμξ επηθάιορεξ : 850 g/m2
οκμιηθυ Βάνμξ
: 2.565 gr/m2
Άμμμξ
Πμζυηεηα : 10mm ή 15 kg/m2
Μέγεζμξ Κυθθμο : d/D-0.5/1.0mm
Η άμμμξ πιήνςζεξ πνέπεη κα είκαη
πονηηηθή (85% min) πιομέκε θαη ζηεγκή. Οη θυθθμη πνέπεη κα είκαη ζηνυγγοιμη θαη
κα ζομμμνθχκμκηαη με ηα πνυηοπα ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζεξ.

Υαναθηενηζηηθά Πιήνςζεξ
Γιαζηηθή πιήνςζε μαφνμο SBR
Πμζυηεηα : 33mm ή 17 kg/m2 [+ or -10%]
Κμθθχδεξ μέγεζμξ : d/D-0.8/2.5
mm
Η θάιορε ημο SBR πνέπεη κα είκαη απαιιαγμέκε απυ ελςηενηθά οιηθά.
Γπί πνυζζεηα μ ακάδμπμξ μθείιεη, επί ποιμή αποκλειζμού, μ ηάπεηαξ θαη ηα
οιηθά πιήνςζεξ κα έπμοκ αθυμα ηα ελήξ πηζημπμηεηηθά θαη ηεπκηθά παναθηενηζηηθά
:
1. Πηζημπμηεηηθυ FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO (2015 edition θαη
έπεηηα) γηα ημκ ακηίζημηπμ πιμμηάπεηα.
2. Η εηαηνεία παναγςγήξ ημο πιμμηάπεηα ζα πνέπεη κα ζογθαηαιέγεηαη ζηεκ
ακηίζημηπε ιίζηα πνμηίμεζεξ ηεξ FIFA ( FIFA Licensees).
3. Η Ακάδμπμξ εηαηνεία ημπμζέηεζεξ ημο ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα, ζα πνέπεη κα
έπεη απμδεδεηγμέκε πνμγεκέζηενε εμπεηνία ζε ένγα ακηηζημίπμο θοζηθμφ
ακηηθεημέκμο θαη ςξ πνμξ απυδεηλε αοημφ κα πνμζθμμίζεη ημοιάπηζημκ ηνεηξ

ζομβάζεηξ πνμμήζεηαξ ζογθεθνημέκμο ηφπμο, ζοκμδεουμεκεξ απυ βεβαηχζεηξ
θαιήξ εθηέιεζεξ (ακ πνυθεηηαη γηα δεμυζημ θμνέα) ή ηημμιυγηα (ακ αθμνμφκ
ηδηςηηθυ ημμέα).
4. Ο ενγμιάβμξ ή οπενγμιάβμξ ημο ένγμο, ζα πνέπεη κα δηαζέηεη πηζημπμηεηηθά
ISO 9001, 14001 θαη OHSAS 18001 ,γηα ηεκ εγθαηάζηαζε αζιεηηθχκ δαπέδςκ.
5. Η εηαηνεία παναγςγήξ ημο ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα, ζα πνέπεη κα είκαη
πηζημπμηεμέκε με ISO 9001, 14001
6. Πηζημπμηεηηθυ γηα ηεκ ενγαζηενηαθή δμθημή ζηεκ επίζηνςζε με ζοκζεηηθυ γναζίδη
πμο απμζθμπεί θονίςξ ζηεκ πμδμζθαηνηθή πνήζε ζφμθςκα με ηα πνυηοπα EN
15330-1 (2013) θαη NF P90-112 (2016).
7. Πανμπή γναπηήξ εγγφεζεξ ,ημ ιηγυηενμ μθηχ (8) έηε, απυ ηεκ πνμμεζεφηνηα
εηαηνεία γηα ημκ πνμζθενυμεκμ πιμμηάπεηα.
8. Δήιςζε ζοκενγαζίαξ θαη επανθμφξ πμζυηεηαξ, ηυζμ με ημ ενγμζηάζημ παναγςγήξ
ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα, υζμ θαη ηεξ παιαδηαθήξ άμμμο θαη ημο ηνίμμαημξ
θαμοηζμφθ.
9. Δείγμα 2 ηεμάπηα ζοκζεηηθμφ ηάπεηα 20π20 εθαημζηχκ, εθ ηςκ μπμίςκ ημ έκα
ζα θένεη μπςζδήπμηε ημήμα γναμμμγναθεμέκεξ επηθάκεηαξ πνχμαημξ ιεοθμφ, γηα
κα δηαπηζηςζεί υηη μη γναμμέξ ημο γεπέδμο αοηέξ ζα είκαη έμθοηεξ πιάημοξ 10cm
απυ ημ ίδημ οιηθυ, ζε πνχμα άζπνμ θαη υπη επηθακεηαθά βαμμέκεξ.
10.Όια ηα λεκυγιςζζα πηζημπμηεηηθά θαη έγγναθα πμο είκαη ζε λεκυγιςζζε γναθή,
ζα πνέπεη κα είκαη μεηαθναζμέκα ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα απυ ακαγκςνηζμέκμ
μεηαθναζηηθυ γναθείμ θαη επηθονςμέκμ απυ δηθεγυνμ, γηα ημ γκήζημ ηηξ μεηάθναζεξ.
11.Ο οπμρήθημξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο ζα ζομμεηάζπεη ζημκ δηαγςκηζμυ, ζα
πνέπεη, κα δηαζέηεη ημοιάπηζημκ 1 άημμμ ελεηδηθεομέκμ θαη κα θένεη μκμμαζηηθυ
πηζημπμηεηηθυ απυ δηαπηζηεομέκμ θμνέα, υηη έπεη ελεηαζζεί θαη πηζημπμηεζεί χζηε
κα μπμνεί κα ακαιάβεη ηεκ ημπμζέηεζε θαη ζοκηήνεζε ζοκζεηηθμφ πιμμηάπεηα.
Γπίζεξ, ημ άημμμ αοηυ, ζα πνέπεη κα είκαη ενγαδυμεκμξ ή μέημπμξ ζηεκ εηαηνεία
ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα θη αοηυ ζα απμδεηθκφεηαη απυ ημ ζπεηηθυ θαηαζηαηηθυ.
12. Σέιμξ ζα πνέπεη μ οπμρήθημξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο ζέιεη κα ζομμεηάζπεη ζημ
δηαγςκηζμυ πνέπεη κα πναγμαημπμηήζεη επίζθερε ζημ γήπεδμ χζηε κα ιάβεη γκχζε
ηςκ ημπηθχκ ζοκζεθχκ θαη κα πάνεη ζπεηηθή βεβαίςζε απυ ημκ δήμμ, ε μπμία κα
θένεη ηεκ πνςηυηοπε ζθναγίδα ημο Δήμμο θαη κα θαηαηεζεί ζημ θάθειμ
δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ.
ηεκ ηημή, εθηυξ απυ υια ηα παναπάκς, πενηιαμβάκμκηαη θαη υιεξ μη απαναίηεηεξ
δαπάκεξ γηα ημ ενγαημηεπκηθυ πνμζςπηθυ, ηα μεπακήμαηα, ηα ενγαιεία θαη ηα
ζθεοάζμαηα πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ, πνμθεημέκμο κα γίκεη θάζε απαναίηεηε
εκένγεηα, χζηε κα ημπμζεηεζεί μ ζοκζεηηθυξ πιμμηάπεηαξ πάκς ζημ οθηζηάμεκμ
οπυζηνςμα.

2. ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ

ΟΠΞΙΑΑΡΙΕΣΑΡΛΕΜΩΜ

ΡΞΘΤΕΘΩΜ

ΟΕΠΘΦΠΑΝΗΡ

ΕΟΘ ΔΘΑΤΩΠΘΡΘΙΞΣ ΡΗΘΑΘΞΣ ΣΟΞΣ NEW JERSEY

Δηαπςνηζηηθυ ζηεζαίμ ηφπμο new jersey, απυ ζθονυδεμα μήθμοξ 2,00 μ θαη φρμοξ
85 εθαημζηχκ με πιάημξ βάζεξ 50 εθαημζηά, ζοκμιηθμφ βάνμοξ 1200 θηιχκ
,πνςμαηηζμέκμ με ιεοθυ πνχμα, εκηυξ ημο μπμίμο παθηχκεηαη θηγθιίδςμα πεναζηυ,
γαιβακηζμέκμ εκ ζενμυ ζφμθςκα με ISO 1461( DIN 50976) με μνηδυκηηεξ ιάμεξ
25/2mm ακά 132 mm, θάζεηα βενγάθη Φ5,5 ακά 68mm, βνμπίδα αλμκηθή
68x132mm πιεονηθέξ ιάμεξ 25/3mm δηαζηάζεςκ 2000π1550 mm με δομ ηεμάπηα
γςκηά 40/40/3mm μήθμοξ 2300mm ζογθμιιεμέκα ζημ θηγθιίδςμα.
3. ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΕΡΘΩΜ ΟΞΡΞΡΦΑΘΠΞΣ ΞΚΣΛΟΘΑΙΞΣ ΣΟΞΣ ΑΚΞΣΛΘΜΘΞΣ
ΔΘΑΡΑΡΕΘΡ: 7,32 x 2,44 μ
Να Ακηαπμθνίκεηαη ζηα πνυηοπα πμηυηεηαξ ημο DFB θαη ηεξ FIFA ζε θάζε
ιεπημμένεηα. ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ αζθαιείαξ DIN-EN748, θαζανέξ ηζένπεξ θαη
εκηζποηηθέξ ηάζεηξ, αγθίζηνηα απυ ακμλείδςημ αηζάιη. Οη δμθμη αιμομηκίμο ζα είκαη
δηαζηάζεςκ δηαημμεξ 120π100 mm παπμοξ 2.5 mm ημοιάπηζημκ . Ηιεθηνμζηαηηθά
βαμμέκε ζε ιεοθυ πνχμα θαη με ζφζηεμα ακάνηεζεξ θαη ζογθνάηεζεξ δηθηφςκ “free
hanging”εκηυξ οθηζηάμεκεξ θνοθήξ νάγαξ με εηδηθά μεηαιιηθά ή πιαζηηθά άγθηζηνα.
Να οπάνπεη δοκαηυηεηα ζοκανμμιυγεζεξ, δειαδή κα είκαη θαη μοζία μεηαθενυμεκε
θαη κα παναδμζμφκ με δίπηο ακαιυγςκ δηαζηάζεςκ πάπμοξ κήμαημξ 4-6 πηιημζηά θαη
«μάηη» έςξ 12Υ12 εθαημζηχκ. Σμ δίπηοα ζα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ απυ ακζεθηηθυ
οιηθυ με πνμηίμεζε ημ πμιοαμίδημ με πνμζηαζία απυ ηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία
Πενηιαμβάκεη θαηαζθεοαδυμεκεξ βάζεηξ εδάθμοξ επηηυπμο ςξ πνμξ ηεκ πάθηςζε
ημοξ ζε θφβμ ζθονμδέμαημξ δηαζηάζεςκ 50Υ50π50 εθαημζηχκ εκηυξ εθζθαθήξ ζημ
πχνμ ημπμζέηεζεξ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Ο ζοκηάλαξ
Κςκζηακηίκμξ Κιχκηδαξ
Πμιηηηθυξ Μεπακηθυξ

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ
Άγημξ Νηθυιαμξ 18/1/2019
Η ακαπιενχηνηα Δ/κηνηα
Μανία Αδάμ Πναηζηκάθε
Ανπηηέθηςκ

