
 
 

 

 

Τίτλος : 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΡΤΑΝ    
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΑΤΟΣ     
  ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  Προϋπ. : 123.307,72 € (με Φ.Π.Α. 24 %) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Πηγή :  IΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 
Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση του διαδρόμου περιμετρικά του 

αγωνιστικού χώρου στο δημοτικό γήπεδο της Τοπικής Κοινότητας Άρματος Δ.Ε. 
Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας. 

 
Η διαμόρφωση του χώρου απαιτεί εργασίες όπως: 
 

- Γενικές εκσκαφές περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου περίπου 0.05μ. 
- Επίχωση του διαδρόμου περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου όπου 

απαιτείται με 3Α. 
- Ασφαλτόστρωση του διαδρόμου με μία στρώση ασφάλτου κυκλοφορίας 

πάχους 5 cm. 
- Επίστρωση της ασφάλτου με συνθετικό τάπητα γηπέδου (τύπου ταρτάν) 

πάχους περίπου 15 mm. 
- Ένας φωτιστικός ιστός με προβολείς led προς αντικατάσταση και 

μετατόπιση της θέσης του υφισταμένου έμπροσθεν των κερκίδων. 
 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο, τον 
προϋπολογισμό και τα αναλυτικά σχέδια. 

       
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 99.441,71 € 

(χωρίς ΦΠΑ 24%- 23.866,01 €) ενώ το συνολικό κόστος θα είναι 123.307,72 €. 
 
Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και έχει 

συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως οικονομικού έτους 
2022 και 2023 με κωδικό ΚΑ 02.15.7336.08. 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς : 
 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 

 
 
Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
 
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 



 
 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.   
                            
 

Σχηματάρι, 09-12-2022 
 

Ο Συντάξας 

 

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε. 
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