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                            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ       
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Νεάπολης του 
Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τρία χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χλοοτάπητας του 
γηπέδου είναι υβριδικός και διαθέτει αυτόματο σύστημα άρδευσης με εκτοξευτήρες. Η έκταση του 
χλοοτάπητα είναι 7.500 τ.μ.  Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες είναι το κούρεμα, η 
φυτοπροστασία, η λίπανση, η ζιζανιοκτονία, η συντήρηση του αρδευτικού, ο αερισμός, οι επισκευές 
φθοράς, η επισπορά, η γραμμοχάραξη, η ανόρθωση πέλους, και η επαναπλήρωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει  
να  ξεκινήσει τις εργασίες  στο γήπεδο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της κατάστασης του γηπέδου, για την επιλογή του 
κατάλληλου χρόνου και τρόπου εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών, ώστε η φυτουγιεινή και ανάπτυξη 
του χλοοτάπητα να είναι άριστες και τέτοιες ώστε ο χλοοτάπητας να είναι πάντα κατάλληλος για αγωνιστική 
χρήση. Η παρούσα Σύμβαση Συντήρησης καλύπτει τις ανάγκες του γηπέδου για συνολική χρήση (αγώνες και 
προπονήσεις ) έως και έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως. 
Για την τήρηση των ανωτέρω αλλά και για την αποτελεσματική οργάνωση και απρόσκοπτη εκτέλεση όλων 
των επιμέρους εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση αναλυτικό πρόγραμμα 
αγώνων και προπονήσεων της ομάδας το οποίο θα εκπονείται από το Δήμο σε άμεση συνεννόηση με την 
ποδοσφαιρική ομάδα.    
 Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) ως ακολούθως : 77320000-9 - Συντήρηση αθλητικών γηπέδων.                                                                                 

Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 249.871,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Ταχ. Δ/νση: MΠΙΧΑΚΗ 8 
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 210 4926 248 – 213 2004 860 
FAX: 213 2004 851 
e-mail: prasino@nikaia-rentis.gov.gr 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ  1Ο   Κούρεμα χλοοτάπητα  
 
Κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με κυλινδρικό χλοοκοπτικό μηχάνημα, 
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεμα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως: είκοσι δυο ευρώ & πενήντα λεπτά      
Αριθμητικώς 22,50 € 
 
ΑΡΘΡΟ  2Ο   Φυτοπροστασία χλοοτάπητα 
 
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών 
μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως:  πενήντα ευρώ     
Αριθμητικώς 50,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ  3Ο   Λίπανση χλοοτάπητα  
 
Οι εργασίες λίπανσης θα γίνονται με ειδικό λιπασματοδιανομέα (συμπληρωματικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και υδρολίπανση μέσω του αυτόματου αρδευτικού δικτύου του γηπέδου). 
Η λίπανση με κοκκώδη λιπάσματα πρέπει να ακολουθεί μετά το κούρεμα και αμέσως μετά να γίνεται ένα 
πότισμα. Καθ' όλη την διάρκεια του έτους θα πρέπει να γίνονται 18 λιπάνσεις. Προτιμούνται οι 
περισσότερες εφαρμογές λίπανσης μειώνοντας την δοσολογία.  Εάν χρησιμοποιηθούν λιπάσματα βραδείας 
αποδέσμευσης ο ετήσιος αριθμός εφαρμογών μπορεί να μειωθεί. 

Η λίπανση γίνεται με κατάλληλα λιπάσματα χλοοτάπητα. 

Ενδεικτικά, οι εφαρμογές αζώτου θα γίνουν από τα μέσα Μαρτίου ( η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 25 ° 
C ) έως τα τέλη Αυγούστου. Εάν υπάρχει ήπιο κλίμα χωρίς παγετό, πρέπει να γίνουν 2 εφαρμογές μεταξύ 
Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες το χειμώνα, θα πρέπει να γίνει μόνο 
εφαρμογή καλίου στα μέσα Σεπτεμβρίου.  
Οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου ισορροπημένης λίπανσης θα πρέπει να δοθούν από τον συντηρητή 
λαμβάνοντας υπόψιν τη πυκνότητα του γρασιδιού, τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση του γηπέδου. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως: πενήντα ευρώ       
Αριθμητικώς 50,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο   Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων 
 
Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων. 
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των σκευασμάτων, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 



 
Ολογράφως: είκοσι δυο ευρώ & πενήντα λεπτά      
Αριθμητικώς 22,50 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ  5Ο   Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες και συντήρηση αρδευτικού 
 
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος σύμφωνα με την αρδευτική 
μελέτη. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως:  ένα ευρώ & δεκαεννέα λεπτά     
Αριθμητικώς 1,19 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ  6Ο   Επιφανειακός αερισμός  
 
Η εφαρμογή θα γίνεται περίπου μία φορά κάθε δυο μήνες. Θα πραγματοποιείται  όταν  στην επιφάνεια του 
χώματος θα υπάρχει στρώμα λευκού σαπισμένου χόρτου. Επίσης θα εφαρμόζεται όταν υπάρχει κίνδυνος 
από  μυκητίαση. Τα μαχαίρια θα μπαίνουν ελάχιστα χιλιοστά μέσα στο έδαφος. Πριν από τους αερισμούς 
να προηγείται κούρεμα. Μετά τον αερισμό θα συλλέγεται το νεκρό χόρτο (thach) και οι ρίζες. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως:  Εκατό ευρώ     
Αριθμητικώς 100,00 € 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  7Ο   Βαθύς αερισμός  
 
Η εργασία θα επαναλαμβάνεται περίπου τρείς φορές το χρόνο και αφορά τον αερισμό του εδάφους σε 
βάθος  περίπου 25 εκ. Πραγματοποιείται με ειδικό παρελκόμενο μηχάνημα, σε ελκυστήρα, Verti-Drain ή 
παρόμοιου τύπου. Για να αποφευχθεί η τοπική συμπύκνωση γύρω από τον πείρο, ο αερισμός πρέπει να 
γίνεται με αδιάκριτη κίνηση. Η ελάχιστη ρύθμιση της γωνίας είναι 80 μοίρες και, εάν είναι δυνατόν, 
συνιστάται γωνία 70 μοιρών. Στον βαθύ αερισμό οι τομές θα είναι βαθύτερες και μεγαλύτερης διατομής, 
ώστε να ενισχυθούν οι συνθήκες στράγγισης και αερισμού του εδάφους και να διατηρείται  ένα 
ομοιόμορφο και καλά αναπτυγμένο ριζικό σύστημα. 

Τα αιχμηρά σώματα θα έχουν την δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης στο έδαφος σχέση με τον 
επιφανειακό αερισμό. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως:  εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά     
Αριθμητικώς 137,50 € 
 
ΑΡΘΡΟ  8Ο   Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα για επισκευές φθοράς από τη χρήση 

 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου υβριδικού χλοοτάπητα για την επισκευή 
κατεστραμμένων σημείων του αγωνιστικού χώρου, που προέρχονται μόνο από την αγωνιστική και 



προπονητική χρήση και όχι από αστοχία συντήρησης.  Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να διατηρεί την ισορροπία 
μεταξύ φυσικού και τεχνητού χλοοτάπητα. Για την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του κατεστραμμένου 
τμήματος του χλοοτάπητα, αλλά και για την επίτευξη ομοιογένειας του παλαιού συστήματος με το νέο, 
τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, ο υβριδικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι του ιδίου εργοστασίου.  
Θα παρέχεται Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο προσφερόμενος 
υβριδικός χλοοτάπητας είναι ακριβώς όμοιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική κατασκευή 
του γηπέδου.  
Ο συμμετέχων θα προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού δήλωση του κατασκευαστή ή του αποκλειστικού του 
αντιπροσώπου στην οποία  θα βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα του 
διαθέσει τις απαιτούμενες για την εγκατάσταση ποσότητες.  
Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη ∆ήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της 
κατασκευάστριας εταιρείας που θα πιστοποιεί την αντιπροσώπευση και στο οποίο θα αναγράφονται η 
επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου καθώς και επωνυµία του φορέα για τον οποίο 
προορίζονται τα υλικά.   
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του συστήματος και η τοποθέτηση του τάπητα, οι αμμοδιανομές 
που θα απαιτηθούν καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Ολογράφως: πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  
Αριθμητικώς: 56,25 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ  9Ο    Επισπορά, επαναπλήρωση και ανόρθωση πέλους Υβριδικού Χλοοτάπητα   
 
 
Η  εργασία θα περιλαμβάνει με σειρά τα ακόλουθα στάδια : 

1. Βαθύ κούρεμα του χλοοτάπητα με κυλινδρικό χλοοκοπτικό μηχάνημα και απομάκρυνση των 
προϊόντων κοπής. 

2. Προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση καθαρής (από ζιζάνια και άλατα) κοσκινισμένης 
άμμου ποταμού (κοκκομετρίας έως 2mm), σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα με ειδικό 
μηχάνημα. Ο τύπος άμμου πρέπει να ταιριάζει με τη σύνθεση του υφιστάμενου άνω στρώματος (ως 
προς  κοκκομετρία, οργανική ουσία, ΡH κλπ.) 

3. Χτένισμα της άμμου και διαβροχή  
4. Επισπορά με ειδικό ελκόμενο επισπορέα.  
5. Κάλυψη της επιφάνειας με άμμο ως ανωτέρω και χτένισμα προς ανόρθωση των ινών του υβριδικού 

χλοοτάπητα.  
6. Λίπανσή με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Άρδευση  

      
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της ως άνω εργασίας.                                                                                                               
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
Ολογράφως: τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 3.250,00 € 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ  10Ο   Γραμμοχάραξη Γηπέδου 
 
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη γραμμοχάραξη αγωνιστικού χώρου πριν από κάθε επίσημο αγώνα,  
με λευκό χρώμα και πάχος γραμμής 10εκ.. Θα χρησιμοποιηθεί ειδικό μηχάνημα (γραμμοχαράκτης). 
 Η προμήθεια του χρώματος βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 250,00 € 
 
  
 
 
                                   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ Μ.Μ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
/ΕΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΤΗ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜ 22,50 €  7,5 85 3 43.031,25 € 

2 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜ 50,00 € 7,5 9 3 10.125,00 € 

3 ΛΙΠΑΝΣΗ  
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜ 50,00 € 7,5 18 3 20.250,00 € 

4 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΣΤΡΕΜ 22,50 € 7,5 9 3 4.556,25 € 

5 ΆΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΡΕΜ 1,19 € 7,5 220 3 5.890,50 € 

6 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΜ 100,00 € 7,5 6 3 13.500,00 € 

7 ΒΑΘΥΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΡΕΜ 137,50 € 7,5 3 3 9.281,25 € 

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΑΣ 
 ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 

ΤΜ 56,25 €         80 1 3 13.500,00 € 

9 ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
 ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ  
ΠΕΛΟΥΣ 
 ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜ 3.250,00 € 7,5 1 3 73.125,00 € 

10 ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 250,00 € 1 11 3 8.250,00 € 

        

      ΣΥΝΟΛΟ 201.509,25 € 

      ΦΠΑ 24% 48.362,22 € 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

249.871,47 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο) 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην συντήρηση του υβριδικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Νεάπολης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Η εκτέλεση της συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’).  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο (Τεχνική προσφορά) 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος…….της 
∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτηµα. Κατ’ ελάχιστον θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ικανοποίησης όλων των όρων που 
τίθενται από τη Μελέτη και εν γένει των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Με την τεχνική προσφορά υποβάλλονται επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού :  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 
2. Αποδεικτικό επίσκεψης του χώρου του γηπέδου έξι (6) ημέρες πριν από τη καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών  από  τους  υποψηφίους  αναδόχους .Το  αποδεικτικό επίσκεψης, 
επικυρωμένο από τη Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη  θα 
κατατεθεί με την  προσφορά επί ποινή αποκλεισμού με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που να βεβαιώνει την διαθεσιμότητα και την ποιότητα 
των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 2, 3 & 8 των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσης μελέτης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα για την 
εκτέλεση των εργασιών της προμήθειας και είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα αντίστοιχα νόμιμα 
παραστατικά προς απόδειξη, (όπως π.χ. τιμολόγια αγοράς στα οποία εκτός της περιγραφής τους θα 
αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθμοί πλαισίου), τα οποία θα φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης. 

5. Πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα ίσης με το ύψος του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.   
6. Το τεχνικό φυλλάδιο του οίκου παραγωγής του μείγματος σπόρων που τελικώς θα χρησιμοποιηθεί 

στην επισπορά (αναλόγως με την εποχή που θα γίνει η σπορά ) καθώς και πιστοποιητικό της 
παραγωγού εταιρείας για τη συγκεκριμένη παρτίδα ( batch report) που θα χρησιμοποιηθεί, με το 
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οποίο θα τεκμαίρεται ότι η βλαστική ικανότητα του σπόρου είναι κατ’ ελάχιστον 90% και η 
καθαρότητα κατ’ ελάχιστον 99%. 

7. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο γεωπόνο κάτοχο πιστοποιητικού 
εκπαίδευσης στις ειδικές ανάγκες συντήρησης του γηπέδου, την εκπαίδευση του οποίου θα έχει 
επιμεληθεί η κατασκευάστρια εταιρεία του υβριδικού χλοοτάπητα και θα αποδεικνύεται από 
έγγραφη βεβαίωση αυτής. 

8.  Έγγραφο δέσμευσης της κατασκευάστριας εταιρείας του υβριδικού χλοοτάπητα πως θα είναι σε 
θέση να συν-εποπτεύει τη διαδικασία συντήρησης του υβριδικού χλοοτάπητα με τον οικονομικό 
φορέα  καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση 
απαραίτητη είναι η δια ζώσης επίσκεψη του γηπέδου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από 
εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας του υβριδικού χλοοτάπητα για την αποτελεσματικότερη 
εποπτεία της συντήρησης. 

 
Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης και σε άριστη κατάσταση, εξοπλισμός 
μηχανημάτων και εργαλείων από τον ανάδοχο. 
Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους, θα 
τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανήματα & 
εξοπλισμός. 
Κατάλογος απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού: 
 

- Γεωργικός ελκυστήρας ιπποδύναμης 35- 45 ΗP για χρήση με τα απαιτούμενα παρελκόμενα. Θα 
πρέπει να φέρει απαραιτήτως τα κατάλληλα ελαστικά (μπαλονέ - turf tires) για χρήση σε 
χλοοτάπητα. 

- Απαιτούμενα παρελκόμενα  
 Για αερισμό: Παρελκόμενο μηχάνημα αερισμού με συμπαγείς βελόνες, πλάτους εργασίας 
τουλάχιστον 150cm και μέγιστου βάθους αερισμού 25cm. Ενδεικτικά REDEXIM VERTI-DRAIN 7215 ή 
ισοδύναμο. 
 Για αμμοδιανομή:  Παρελκόμενο μηχάνημα αμμοδιανομής με δίσκο διασποράς του υλικού 
χωρητικότητας δυο κυβικών. Ο αμμοδιανομέας θα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυθμίσεων ακριβείας ώστε 
να παρέχει την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα κατά περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένη τσουγκράνα για την ανόρθωση του πέλους στο ίδιο πέρασμα για την επίτευξη 
ισοκατανομής του υλικού πλήρωσης. Θα πρέπει τέλος να έχει τη δυνατότητα να φέρει σβάρνα. Ενδεικτικά 
REDEXIM DS2000 ή ισοδύναμο. 
 

- Μηχανή γραμμογράφησης 
- Λιπασματοδιανομέας τροχήλατος 
- Βούρτσα και μεταλλικό πλέγμα σβαρνίσματος. 
- Κουρευτική μηχανή βαδιζόμενη κυλινδρικού τύπου με πλάτος εργασίας άνω των 80 cm και  βάθος 

κοπής από 10 mm.  Ενδεικτικά ALLETT BUFFALO 34  ή ισοδύναμη. 
- Πλήρης σειρά βοηθητικών εργαλείων και ανταλλακτικών. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τον ζητούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, πρέπει να 

υποβάλλει με τη προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των συνεργατών που θα του παρέχουν 

το παραπάνω μηχανολογικό εξοπλισμό ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του, για την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εργασίας, εφ' όσον αναδειχθεί μειοδότης. Εάν ο ζητούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός-

οχήματα είναι ιδιόκτητος, το αναφέρει ρητά σε σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 
 
 
Κατά τα υπόλοιπα, ο  διαγωνισμός  και  η  προμήθεια  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  
αναφέρονται  αναλυτικά  στην  διακήρυξη.  Η  παρούσα  είναι  αναπόσπαστο  τμήμα  της  διακήρυξης. 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Συμβατικά στοιχεία) 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούνται από το φάκελο της μελέτης με όλα τα συνοδευτικά 
του έγγραφα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τρόπος εκτέλεσης) 
Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Σύμβαση) 
Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 
ημερών για υπογραφή της σύμβασης . 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο (Εγγύηση) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο (Διάρκεια σύμβασης) 
Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Τρόπος Πληρωμής) 
Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται για στο 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου που 
θα παραδίδεται, µε την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και   δικαιολογητικών   που   προβλέπονται   
από   τις   διατάξεις   του   άρθρου   200  παρ.  4  του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο (Παραλαβή) 
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
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