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ΠΡΟΚΛΗΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

Ο Οργανιςμόσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τισ κατωτζρω εργαςίεσ :  
 

Ι. ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΦΤΙΚΟΤ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ  
ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ( ΣΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ, «ΣΑΛΙΚΗ- ΠΑΠΙΛΑ» «ΑΦΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ» ) 
 

 Α.ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 

Α.1. ΚΟΠΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν εργαςία  κοπισ  του  χλοοτάπθτα  των  γθπζδων  με  χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα  και  χορτοκοπτικό.  Η εργαςία  κοπισ με  χορτοκοπτικό κα  προθγείται  του  

κουρζματοσ με  το χορτοκοπτικό ελκυςτιρα κα κα γίνει  ςτισ άκρεσ του  γθπζδου και ςτθν 

περιοχι  γφρω από τα τζρματα. Η κοπι του χλοοτάπθτα κα  γίνεται  ςε φψοσ τζςςερα ζωσ  

πζντε (4-5) εκατοςτά  από  τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Η κουρεμζνθ  επιφάνεια κα  είναι 

ομοιόμορφα κομμζνθ χωρίσ να  παρουςιάηονται ςθμεία ςτα  οποία δεν  ζχει κοπεί  το  χόρτο. 

Κατά  τθσ  εργαςία κουρζματοσ δεν κα μζνουν επάνω ςτθν επιφάνεια του  χλοοτάπθτα 

υπολείμματα κομμζνου χόρτου. Σα προϊόντα κοπισ κα  μαηεφονται με  τον χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα και κα απομακρφνονται αυκθμερόν ςε  χϊρο που κα  αποδείξει θ υπθρεςία με 

ευκφνθ  του εργολάβου. 

 Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται τουσ κερινοφσ μινεσ που οι ανάγκεσ είναι 

αυξθμζνεσ και όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι άδεια , αςκζνεια κλπ) 

Θα  γίνουν ςυνολικά   ζξι (6) κοπζσ ςτο κάκε  γιπεδο. 

 

Α.2. ΑΔΡΕΤΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν άρδευςθ χλοοτάπθτα των γθπζδων, ο οποίοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 

ζχει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε  νερό με  ςυνζπεια να χρειάηεται ςυχνι άρδευςθ. 

Όλα  τα γιπεδα διακζτουν αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα θ διάρκεια  κακϊσ και θ 

ςυχνότθτα άρδευςθσ κα κακορίηεται και κα διαφοροποιείται ανάλογα με  τισ 
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εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ  περιοχισ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ άρδευςθσ κατά ςτάςθ με 

τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ του Διμου Χαλκίδασ ορίηεται τα είκοςι λεπτά (20min).Η άρδευςθ κα 

γίνεται ςε ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν πνζουν άνεμοι και δεν  επικρατοφν  υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ (βραδινζσ ϊρεσ ι νωρίσ το πρωί). Προβλζπεται επίςθσ και θ άρδευςθ του 

χλοοτάπθτα χειρωνακτικά, τοπικά  με λάςτιχο, ςε  ςθμεία που δεν υπάρχει επαρκισ κάλυψθ 

από το αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα για διαφόρουσ λόγουσ ( βλάβθ αρδευτικοφ, πνοι 

ανζμων κ.λ.π.). 

Οι επεμβάςεισ κα  αφοροφν τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ 

άρδευςθσ ζκαςτου γθπζδου. 

  

Α.3.  ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ 

Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται ελεγχόμενα για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων με ψεκαςτικό 

το οποίο κα αναρτάται ςε μικρό ελκυςτιρα. Ο ανάδοχοσ κα  λαμβάνει τα  απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ ( μάςκα προςϊπου, πλαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ςτολι). Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται 

πρωινζσ ϊρεσ από 5:30 π.μ. ζωσ 9:00 π.μ. και κατά τθν διάρκεια του δεν επιτρζπεται θ 

κατανάλωςθ ποτϊν, τροφίμων και το κάπνιςμα. Θα χρθςιμοποιείται εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο 

για τθν καταπολζμθςθ των πλατφφυλλων ηιηανίων ( tribehuron methyl 50% SG, bentazone 

48% SL κ.λ.π.)  

Θα γίνουν ςυνολικά δφο (2) ψεκαςμοί ςτο κάκε γιπεδο. 

 

Α.4.  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΘΕΝΕΙΩΝ 

Οι μυκθτιάςεισ αποτελοφν τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ αςκζνειεσ των γθπζδων χλοοτάπθτα. 

Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ προκαλοφν μία ςειρά  παραςιτικϊν – 

μυκθτολογικϊν προςβολϊν ( pythium, fusarium, rhizoctonia κ.λ.π.) θ καταπολζμθςθ των 

οποίων γίνεται με τθ χριςθ μυκθτοκτόνων. Οι ψεκαςμοί με το κατάλλθλο μυκθτοκτόνο 

(διαςυςτθματικό) κα λειτουργοφν ωσ  επί το πλείςτον προλθπτικά, αλλά και κεραπευτικά αν 

παραςτεί ανάγκθ. Η επιλογι του μυκθτοκτόνου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. Σα  

ςκευάςματα που κα  χρθςιμοποιθκοφν κα  βαρφνουν τον ΔΟΑΠΠΕΧ. 

Θα γίνουν δφο (2) επεμβάςεισ ςτο κάκε γιπεδο. 

 

Α.5. ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΑ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Σο κυλίνδριςμα είναι μια  εργαςία κατά τθν οποία  απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι. 

Γίνεται πάντα μετά τον χειμϊνα όταν ζχουμε παγετοφσ ι για να επιδιορκϊςουμε μικρζσ 

ανωμαλίεσ του εδάφουσ ι το ριηικό ςφςτθμα να ζρκει ςε καλφτερθ επαφι με το ζδαφοσ. Η 

εργαςία αυτι  γίνεται ςε ςυρόμενο κφλινδρο εναλλαςςόμενου βάρουσ. Ο ανάδοχοσ κα 

κυλινδράρει τον χλοοτάπθτα όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο μετά το κοφρεμα και πριν το 

πότιςμα. Σα γιπεδα κα χρθςιμοποιοφνται αγωνιςτικά από τον Αφγουςτο ζωσ τον Απρίλιο.  

Κάκε Δευτζρα κα γίνεται ζλεγχοσ κατά  τον οποίο κα ξαναμπαίνουν ςτθ κζςθ τουσ οι ςβϊλοι 

του χϊματοσ και κα καλφπτονται τα κενά με φυτόχωμα. Οι επεμβάςεισ μπορεί να γίνουν 

Άνοιξθ – Καλοκαίρι μόνο αν κρικεί απαραίτθτο από τθν επιβλζπουςα αρχι και Φκινόπωρο – 

Χειμϊνα μετά τουσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου και όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο, κα γίνεται 

ιςοπζδωςθ – κυλίνδριςμα του εδάφουσ για εξάλειψθ των παραμορφϊςεων.  



Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι 

άδεια , αςκζνεια κλπ) 

 

Θα γίνουν τζςςερισ επεμβάςεισ ςτο κάκε γιπεδο . 

 

Α.6. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΗ 

Η εργαςία  αυτι  αφορά  τθν πλιρθ διαγράμμιςθ του χλοοτάπθτα, με χρϊμα λευκό 

ακρυλικό πλαςτικό ματ, και ςφμφωνα με τουσ  κανονιςμοφσ τθσ  Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. τθν εργαςία διαγράμμιςθσ  περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 

Α. Η προμικεια  όλων των απαραίτθτων υλικϊν για τθν καταςκευι λευκισ  

διαγράμμιςθσ. 

Β. Η καταςκευι διαγράμμιςθσ ( νζα  διαγράμμιςθ ι αναδιαγράμμιςθ) οποιουδιποτε 

είδουσ μορφισ και διαςτάςεων ( διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα ) πλάτουσ 

0,10 – 0,12 m . Κάκε επζμβαςθ  κα περιλαμβάνει 700 μζτρα γραμμογράφθςθσ. 

 

Θα γίνουν είκοςι πζντε (25) επεμβάςεισ  ςτο κάκε γιπεδο. 

 

  
                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 
 Β.1. Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ  τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, με τίτλο      
     υντιρθςθ  φυςικοφ Χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου, ςυνολικισ μζγιςτθσ δαπάνθσ 
€7.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 
 
Β.2.  Σόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι τρία γιπεδα ποδοςφαίρου Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ( 
ΣΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ, «ΣΑΛΙΚΗ- ΠΑΠΙΛΑ» «ΑΦΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ» 
 
Β.3.  Αντικείμενο  τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν είναι θ εφαρμογι του προγράμματοσ    
     υντιρθςθσ χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα  
     γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα άρκρα  
     των Γεωτεχνικϊν Προδιαγραφϊν   
 
Β.4.  Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό  
     διάςτθμα μζχρι και 12 (δώδεκα) θμερολογιακών μθνών από τθν υπογραφι     
     τθσ  ςφμβαςθσ ι θ εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ι όποιο λιξθ πρώτο 
 
Β.5.  Κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κεωρθμζνθ από  αρμόδια αρχι,  
     ελάχιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων 1  (ζνα)  άτομο και ζνασ  επιβλζποντασ     
     γεωτεχνικόσ, εκτόσ εάν είναι ο ίδιοσ γεωτεχνικόσ (απαιτείται αντίγραφο     
     πτυχίου). 
 
Β.6. Αντίγραφο Εργολθπτικοφ Πτυχίου Πραςίνου τάξθσ Α2 και άνω. 
 
Β.7. Πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ και εμπειρίασ  
 
 
 



                                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Είδοσ εργαςίασ  Μον. Μετρ. Ποςότθτα Σιμι Δαπάνθ 

Κοπι 
χλοοτάπθτα 

    τρ. 154   

Χθμικι  
ηιηανιοκτονία 

    τρ. 40   

Καταπολζμθςθ  
Αςκενειών 

    τρ. 40   

Κυλίνδριςμα 
Χλοοτάπθτα 

    τρ. 48   

Γραμμογράφθςθ  μζτρα 10500   

 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 30/2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ:ΨΨΦΡΟΚΡΚ-5ΣΨ)) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων 
τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-117/9-2-2018 

 
 
 
 

ΙΙ. ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΦΤΙΚΟΤ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΠΕΝΣΕ (5) ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ  
ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΣΙΩΝ  ( ΒΑΙΛΙΚΟΤ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ , ΦΤΛΛΩΝ , ΑΦΡΑΣΙΟΤ & Ν. 
ΛΑΜΨΑΚΟΤ) 
 
 Α. ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 

Α.1. ΚΟΠΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν εργαςία  κοπισ  του  χλοοτάπθτα  των  γθπζδων  με  χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα  και  χορτοκοπτικό.  Η εργαςία  κοπισ με  χορτοκοπτικό κα  προθγείται  του  

κουρζματοσ με  το χορτοκοπτικό ελκυςτιρα κα κα γίνει  ςτισ άκρεσ του  γθπζδου και ςτθν 

περιοχι  γφρω από τα τζρματα. Η κοπι του χλοοτάπθτα κα  γίνεται  ςε φψοσ τζςςερα ζωσ  

πζντε (4-5) εκατοςτά  από  τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Η κουρεμζνθ  επιφάνεια κα  είναι 

ομοιόμορφα κομμζνθ χωρίσ να  παρουςιάηονται ςθμεία ςτα  οποία δεν  ζχει κοπεί  το  χόρτο. 

Κατά  τθσ  εργαςία κουρζματοσ δεν κα μζνουν επάνω ςτθν επιφάνεια του  χλοοτάπθτα 

υπολείμματα κομμζνου χόρτου. Σα προϊόντα κοπισ κα  μαηεφονται με  τον χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα και κα απομακρφνονται αυκθμερόν ςε  χϊρο που κα  αποδείξει θ υπθρεςία με 

ευκφνθ  του εργολάβου. 

 Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται τουσ κερινοφσ μινεσ που οι ανάγκεσ είναι 

αυξθμζνεσ και όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι άδεια , αςκζνεια κλπ) 

Θα  γίνουν ςυνολικά   ζξι (6) κοπζσ ςτο κάκε  γιπεδο. 

 

Β.2. ΑΔΡΕΤΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν άρδευςθ χλοοτάπθτα των γθπζδων, ο οποίοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 

ζχει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε  νερό με  ςυνζπεια να χρειάηεται ςυχνι άρδευςθ. 



Όλα  τα γιπεδα διακζτουν αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα θ διάρκεια  κακϊσ και θ 

ςυχνότθτα άρδευςθσ κα κακορίηεται και κα διαφοροποιείται ανάλογα με  τισ 

εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ  περιοχισ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ άρδευςθσ κατά ςτάςθ με 

τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ του Διμου Χαλκίδασ ορίηεται τα είκοςι λεπτά (20min).Η άρδευςθ κα 

γίνεται ςε ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν πνζουν άνεμοι και δεν  επικρατοφν  υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ (βραδινζσ ϊρεσ ι νωρίσ το πρωί). Προβλζπεται επίςθσ και θ άρδευςθ του 

χλοοτάπθτα χειρωνακτικά, τοπικά  με λάςτιχο, ςε  ςθμεία που δεν υπάρχει επαρκισ κάλυψθ 

από το αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα για διαφόρουσ λόγουσ ( βλάβθ αρδευτικοφ, πνοι 

ανζμων κ.λ.π.). 

Οι επεμβάςεισ κα  αφοροφν τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ 

άρδευςθσ ζκαςτου γθπζδου. 

  

Β.3.  ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ 

Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται ελεγχόμενα για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων με ψεκαςτικό 

το οποίο κα αναρτάται ςε μικρό ελκυςτιρα. Ο ανάδοχοσ κα  λαμβάνει τα  απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ ( μάςκα προςϊπου, πλαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ςτολι). Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται 

πρωινζσ ϊρεσ από 5:30 π.μ. ζωσ 9:00 π.μ. και κατά τθν διάρκεια του δεν επιτρζπεται θ 

κατανάλωςθ ποτϊν, τροφίμων και το κάπνιςμα. Θα χρθςιμοποιείται εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο 

για τθν καταπολζμθςθ των πλατφφυλλων ηιηανίων ( tribehuron methyl 50% SG, bentazone 

48% SL κ.λ.π.)  

Θα γίνουν ςυνολικά δφο (2) ψεκαςμοί ςτο κάκε γιπεδο. 

 

Β.4.  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΘΕΝΕΙΩΝ 

Οι μυκθτιάςεισ αποτελοφν τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ αςκζνειεσ των γθπζδων χλοοτάπθτα. 

Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ προκαλοφν μία ςειρά  παραςιτικϊν – 

μυκθτολογικϊν προςβολϊν ( pythium, fusarium, rhizoctonia κ.λ.π.) θ καταπολζμθςθ των 

οποίων γίνεται με τθ χριςθ μυκθτοκτόνων. Οι ψεκαςμοί με το κατάλλθλο μυκθτοκτόνο 

(διαςυςτθματικό) κα λειτουργοφν ωσ  επί το πλείςτον προλθπτικά, αλλά και κεραπευτικά αν 

παραςτεί ανάγκθ. Η επιλογι του μυκθτοκτόνου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. Σα  

ςκευάςματα που κα  χρθςιμοποιθκοφν κα  βαρφνουν τον ΔΟΑΠΠΕΧ. 

Θα γίνουν δφο (2) επεμβάςεισ ςτο κάκε γιπεδο. 

 

Β.5. ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΑ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Σο κυλίνδριςμα είναι μια  εργαςία κατά τθν οποία  απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι. 

Γίνεται πάντα μετά τον χειμϊνα όταν ζχουμε παγετοφσ ι για να επιδιορκϊςουμε μικρζσ 

ανωμαλίεσ του εδάφουσ ι το ριηικό ςφςτθμα να ζρκει ςε καλφτερθ επαφι με το ζδαφοσ. Η 

εργαςία αυτι  γίνεται ςε ςυρόμενο κφλινδρο εναλλαςςόμενου βάρουσ. Ο ανάδοχοσ κα 

κυλινδράρει τον χλοοτάπθτα όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο μετά το κοφρεμα και πριν το 

πότιςμα. Σα γιπεδα κα χρθςιμοποιοφνται αγωνιςτικά από τον Αφγουςτο ζωσ τον Απρίλιο.  

Κάκε Δευτζρα κα γίνεται ζλεγχοσ κατά  τον οποίο κα ξαναμπαίνουν ςτθ κζςθ τουσ οι ςβϊλοι 

του χϊματοσ και κα καλφπτονται τα κενά με φυτόχωμα. Οι επεμβάςεισ μπορεί να γίνουν 

Άνοιξθ – Καλοκαίρι μόνο αν κρικεί απαραίτθτο από τθν επιβλζπουςα αρχι και Φκινόπωρο – 

Χειμϊνα μετά τουσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου και όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο, κα γίνεται 

ιςοπζδωςθ – κυλίνδριςμα του εδάφουσ για εξάλειψθ των παραμορφϊςεων.  



Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι 

άδεια , αςκζνεια κλπ) 

 

Θα γίνουν τζςςερισ επεμβάςεισ ςτο κάκε γιπεδο . 

 

Β.6. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΗ 

Η εργαςία  αυτι  αφορά  τθν πλιρθ διαγράμμιςθ του χλοοτάπθτα, με χρϊμα λευκό 

ακρυλικό πλαςτικό ματ, και ςφμφωνα με τουσ  κανονιςμοφσ τθσ  Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. τθν εργαςία διαγράμμιςθσ  περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 

Α. Η προμικεια  όλων των απαραίτθτων υλικϊν για τθν καταςκευι λευκισ  

διαγράμμιςθσ. 

Β. Η καταςκευι διαγράμμιςθσ ( νζα  διαγράμμιςθ ι αναδιαγράμμιςθ) οποιουδιποτε είδουσ 

μορφισ και διαςτάςεων ( διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα ) πλάτουσ 0,10 – 

0,12 m . Κάκε επζμβαςθ  κα περιλαμβάνει 700 μζτρα γραμμογράφθςθσ. 

 

Θα γίνουν είκοςι πζντε (25) επεμβάςεισ  ςτο κάκε γιπεδο. 

 

                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 
Β. 1. Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ  τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, με τίτλο      
     υντιρθςθ  φυςικοφ Χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου, ςυνολικισ μζγιςτθσ δαπάνθσ 
€8.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 
 
Β.2.  Σόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι πζντε  γιπεδα ποδοςφαίρου τθσ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΣΙΩΝ  
( ΒΑΙΛΙΚΟΤ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ , ΦΤΛΛΩΝ , ΑΦΡΑΣΙΟΤ & Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΤ) 
 
Β.3.  Αντικείμενο  τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν είναι θ εφαρμογι του προγράμματοσ    
     υντιρθςθσ χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα  
     γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα άρκρα  
     των Γεωτεχνικϊν Προδιαγραφϊν   
 
Β.4.  Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό  
     διάςτθμα μζχρι και 12 (δώδεκα) θμερολογιακών μθνών από τθν υπογραφι     
     τθσ  ςφμβαςθσ ι θ εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ι όποιο λιξθ πρώτο 
 
Β.5.  Κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κεωρθμζνθ από  αρμόδια αρχι,  
     ελάχιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων 1  (ζνα)  άτομο και ζνασ  επιβλζποντασ     
     γεωτεχνικόσ, εκτόσ εάν είναι ο ίδιοσ γεωτεχνικόσ (απαιτείται αντίγραφο     
     πτυχίου). 
 
Β.6. Αντίγραφο Εργολθπτικοφ Πτυχίου Πραςίνου τάξθσ Α2 και άνω. 
 
Β.7. Πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ και εμπειρίασ  
 
 
 
 



                                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Είδοσ εργαςίασ  Μον. Μετρ. Ποςότθτα Σιμι Δαπάνθ 

Κοπι 
χλοοτάπθτα 

    τρ. 203   

Χθμικι  
ηιηανιοκτονία 

    τρ. 40   

Καταπολζμθςθ  
Αςκενειών 

    τρ. 80   

Κυλίνδριςμα 
Χλοοτάπθτα 

    τρ. 40   

Γραμμογράφθςθ  μζτρα 70000   

 
  
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 30/2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ: ΨΨΦΡΟΚΡΚ-5ΣΨ) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων 
τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-116/9-2-2018 

 
 
 

ΙΙΙ. ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΦΤΙΚΟΤ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΕΝΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΓΗΠΕΔΟΤ   
ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  Δ.Ε. Ν. ΑΡΣΑΚΗ    
 
Α.  ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 

Α1. ΚΟΠΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν εργαςία  κοπισ  του  χλοοτάπθτα  του  γθπζδου  με  χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα  και  χορτοκοπτικό.  Η εργαςία  κοπισ με  χορτοκοπτικό κα  προθγείται  του  

κουρζματοσ με  το χορτοκοπτικό ελκυςτιρα κα κα γίνει  ςτισ άκρεσ του  γθπζδου και ςτθν 

περιοχι  γφρω από τα τζρματα. Η κοπι του χλοοτάπθτα κα  γίνεται  ςε φψοσ τζςςερα ζωσ  

πζντε (4-5) εκατοςτά  από  τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Η κουρεμζνθ  επιφάνεια κα  είναι 

ομοιόμορφα κομμζνθ χωρίσ να  παρουςιάηονται ςθμεία ςτα  οποία δεν  ζχει κοπεί  το  χόρτο. 

Κατά  τθσ  εργαςία κουρζματοσ δεν κα μζνουν επάνω ςτθν επιφάνεια του  χλοοτάπθτα 

υπολείμματα κομμζνου χόρτου. Σα προϊόντα κοπισ κα  μαηεφονται με  τον χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα και κα απομακρφνονται αυκθμερόν ςε  χϊρο που κα  αποδείξει θ υπθρεςία με 

ευκφνθ  του εργολάβου. 

 Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται τουσ κερινοφσ μινεσ που οι ανάγκεσ είναι 

αυξθμζνεσ και όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι άδεια , αςκζνεια κλπ) 

Θα  γίνουν ςυνολικά   ζξι (6) κοπζσ ςτο  γιπεδο. 

 

A.2. ΑΔΡΕΤΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν άρδευςθ χλοοτάπθτα του γθπζδου, ο οποίοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 

ζχει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε  νερό με  ςυνζπεια να χρειάηεται ςυχνι άρδευςθ. 



Όλα  τα γιπεδα διακζτουν αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα θ διάρκεια  κακϊσ και θ 

ςυχνότθτα άρδευςθσ κα κακορίηεται και κα διαφοροποιείται ανάλογα με  τισ 

εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ  . Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ άρδευςθσ κατά ςτάςθ με τισ 

κλιματικζσ ςυνκικεσ του Διμου Χαλκίδασ ορίηεται τα είκοςι λεπτά (20min).Η άρδευςθ κα 

γίνεται ςε ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν πνζουν άνεμοι και δεν  επικρατοφν  υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ (βραδινζσ ϊρεσ ι νωρίσ το πρωί). Προβλζπεται επίςθσ και θ άρδευςθ του 

χλοοτάπθτα χειρωνακτικά, τοπικά  με λάςτιχο, ςε  ςθμεία που δεν υπάρχει επαρκισ κάλυψθ 

από το αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα για διαφόρουσ λόγουσ ( βλάβθ αρδευτικοφ, πνοι 

ανζμων κ.λ.π.). 

Οι επεμβάςεισ κα  αφοροφν τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ρφκμιςθ του 

ςυςτιματοσ άρδευςθσ ζκαςτου γθπζδου. 

  

A.3.  ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ 

Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται ελεγχόμενα για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων με ψεκαςτικό 

το οποίο κα αναρτάται ςε μικρό ελκυςτιρα. Ο ανάδοχοσ κα  λαμβάνει τα  απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ ( μάςκα προςϊπου, πλαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ςτολι). Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται 

πρωινζσ ϊρεσ από 5:30 π.μ. ζωσ 9:00 π.μ. και κατά τθν διάρκεια του δεν επιτρζπεται θ 

κατανάλωςθ ποτϊν, τροφίμων και το κάπνιςμα. Θα χρθςιμοποιείται εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο 

για τθν καταπολζμθςθ των πλατφφυλλων ηιηανίων ( tribehuron methyl 50% SG, bentazone 

48% SL κ.λ.π.)  

Θα γίνουν ςυνολικά δφο (2) ψεκαςμοί ςτο κάκε γιπεδο. 

 

A.4.  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΘΕΝΕΙΩΝ 

Οι μυκθτιάςεισ αποτελοφν τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ αςκζνειεσ των γθπζδων χλοοτάπθτα. 

Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ προκαλοφν μία ςειρά  παραςιτικϊν – 

μυκθτολογικϊν προςβολϊν ( pythium, fusarium, rhizoctonia κ.λ.π.) θ καταπολζμθςθ των 

οποίων γίνεται με τθ χριςθ μυκθτοκτόνων. Οι ψεκαςμοί με το κατάλλθλο μυκθτοκτόνο 

(διαςυςτθματικό) κα λειτουργοφν ωσ  επί το πλείςτον προλθπτικά, αλλά και κεραπευτικά αν 

παραςτεί ανάγκθ. Η επιλογι του μυκθτοκτόνου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. Σα  

ςκευάςματα που κα  χρθςιμοποιθκοφν κα  βαρφνουν τον ΔΟΑΠΠΕΧ. 

Θα γίνουν δφο (2) επεμβάςεισ ςτο  γιπεδο. 

 

A.5. ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΑ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Σο κυλίνδριςμα είναι μια  εργαςία κατά τθν οποία  απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι. 

Γίνεται πάντα μετά τον χειμϊνα όταν ζχουμε παγετοφσ ι για να επιδιορκϊςουμε μικρζσ 

ανωμαλίεσ του εδάφουσ ι το ριηικό ςφςτθμα να ζρκει ςε καλφτερθ επαφι με το ζδαφοσ. Η 

εργαςία αυτι  γίνεται ςε ςυρόμενο κφλινδρο εναλλαςςόμενου βάρουσ. Ο ανάδοχοσ κα 

κυλινδράρει τον χλοοτάπθτα όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο μετά το κοφρεμα και πριν το 

πότιςμα. Σο γιπεδο κα χρθςιμοποιείται αγωνιςτικά από τον Αφγουςτο ζωσ τον Απρίλιο.  

Κάκε Δευτζρα κα γίνεται ζλεγχοσ κατά  τον οποίο κα ξαναμπαίνουν ςτθ κζςθ τουσ οι ςβϊλοι 

του χϊματοσ και κα καλφπτονται τα κενά με φυτόχωμα. Οι επεμβάςεισ μπορεί να γίνουν 

Άνοιξθ – Καλοκαίρι μόνο αν κρικεί απαραίτθτο από τθν επιβλζπουςα αρχι και Φκινόπωρο – 

Χειμϊνα μετά τουσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου και όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο, κα γίνεται 

ιςοπζδωςθ – κυλίνδριςμα του εδάφουσ για εξάλειψθ των παραμορφϊςεων.  



Η υπθρεςία είναι ςυμπλθρωματικι τθσ υφιςτάμενθσ, θ οποία υλοποιείται με ίδια 

μζςα και προςωπικό. Ουςιαςτικά κα προςφζρεται όταν κωλφεται το προςωπικό ( κανονικι 

άδεια , αςκζνεια κλπ) 

 

Θα γίνουν τζςςερισ επεμβάςεισ ςτο  γιπεδο . 

 

A.6. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΗ 

Η εργαςία  αυτι  αφορά  τθν πλιρθ διαγράμμιςθ του χλοοτάπθτα, με χρϊμα λευκό 

ακρυλικό πλαςτικό ματ, και ςφμφωνα με τουσ  κανονιςμοφσ τθσ  Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. τθν εργαςία διαγράμμιςθσ  περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 

Α. Η προμικεια  όλων των απαραίτθτων υλικϊν για τθν καταςκευι λευκισ  

διαγράμμιςθσ. 

Β. Η καταςκευι διαγράμμιςθσ ( νζα  διαγράμμιςθ ι αναδιαγράμμιςθ) οποιουδιποτε 

είδουσ μορφισ και διαςτάςεων ( διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα ) πλάτουσ 

0,10 – 0,12 m . Κάκε επζμβαςθ  κα περιλαμβάνει 700 μζτρα γραμμογράφθςθσ. 

 

Θα γίνουν είκοςι πζντε (25) επεμβάςεισ  ςτο  γιπεδο. 
 
 
 
 

                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 
B. 1. Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ  τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, με τίτλο      
     υντιρθςθ  φυςικοφ Χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου, ςυνολικισ μζγιςτθσ δαπάνθσ 
€5000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 
 
B.2.  Σόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι το  γιπεδο ποδοςφαίρου τθσ Δ.Ε.  Ν. Αρτάκθσ 
 
Β.3.  Αντικείμενο  τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν είναι θ εφαρμογι του προγράμματοσ    
     υντιρθςθσ χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα  
     γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα άρκρα  
     των Γεωτεχνικϊν Προδιαγραφϊν   
 
Β.4.  Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό  
     διάςτθμα μζχρι και 12 (δώδεκα) θμερολογιακών μθνών από τθν υπογραφι     
     τθσ  ςφμβαςθσ ι θ εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ι όποιο λιξθ πρώτο 
 
Β.5.  Κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κεωρθμζνθ από  αρμόδια αρχι,  
     ελάχιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων 1  (ζνα)  άτομο και ζνασ  επιβλζποντασ     
     γεωτεχνικόσ, εκτόσ εάν είναι ο ίδιοσ γεωτεχνικόσ (απαιτείται αντίγραφο     
     πτυχίου). 
 
Β.6. Αντίγραφο Εργολθπτικοφ Πτυχίου Πραςίνου τάξθσ Α2 και άνω. 
 
Β.7. Πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ και εμπειρίασ  
 
 
 



                                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Είδοσ εργαςίασ  Μον. Μετρ. Ποςότθτα Σιμι Δαπάνθ 

Κοπι 
χλοοτάπθτα 

    τρ. 105   

Χθμικι  
ηιηανιοκτονία 

    τρ. 8   

Καταπολζμθςθ  
Αςκενειών 

    τρ. 16   

Κυλίνδριςμα 
Χλοοτάπθτα 

    τρ. 40   

Γραμμογράφθςθ  μζτρα 16800   

 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 30/2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ: ΨΨΦΡΟΚΡΚ-5ΣΨ) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων 
τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-118/9-2-2018 

 
 
 
 

IV ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΦΤΙΚΟΤ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΕΝΟ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΓΗΠΕΔΟΤ   
ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  Δ.Ε.ΑΤΛΙΔΑ     
 
A. ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 

A1. ΚΟΠΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν εργαςία  κοπισ  του  χλοοτάπθτα  του  γθπζδου  με  χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα  και  χορτοκοπτικό.  Η εργαςία  κοπισ με  χορτοκοπτικό κα  προθγείται  του  

κουρζματοσ με  το χορτοκοπτικό ελκυςτιρα κα κα γίνει  ςτισ άκρεσ του  γθπζδου και ςτθν 

περιοχι  γφρω από τα τζρματα. Η κοπι του χλοοτάπθτα κα  γίνεται  ςε φψοσ τζςςερα ζωσ  

πζντε (4-5) εκατοςτά  από  τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Η κουρεμζνθ  επιφάνεια κα  είναι 

ομοιόμορφα κομμζνθ χωρίσ να  παρουςιάηονται ςθμεία ςτα  οποία δεν  ζχει κοπεί  το  χόρτο. 

Κατά  τθσ  εργαςία κουρζματοσ δεν κα μζνουν επάνω ςτθν επιφάνεια του  χλοοτάπθτα 

υπολείμματα κομμζνου χόρτου. Σα προϊόντα κοπισ κα  μαηεφονται με  τον χορτοκοπτικό 

ελκυςτιρα και κα απομακρφνονται αυκθμερόν ςε  χϊρο που κα  αποδείξει θ υπθρεςία με 

ευκφνθ  του εργολάβου. 

   

Θα  γίνουν ςυνολικά  είκοςι τζςςερισ (24) κοπζσ ςτο  γιπεδο. 

 

A.2. ΑΔΡΕΤΗ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Αφορά  τθν άρδευςθ χλοοτάπθτα του γθπζδου, ο οποίοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 

ζχει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε  νερό με  ςυνζπεια να χρειάηεται ςυχνι άρδευςθ. 

Όλα  τα γιπεδα διακζτουν αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα θ διάρκεια  κακϊσ και θ 

ςυχνότθτα άρδευςθσ κα κακορίηεται και κα διαφοροποιείται ανάλογα με  τισ 

εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ  . Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ άρδευςθσ κατά ςτάςθ με τισ 



κλιματικζσ ςυνκικεσ του Διμου Χαλκίδασ ορίηεται τα είκοςι λεπτά (20min).Η άρδευςθ κα 

γίνεται ςε ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν πνζουν άνεμοι και δεν  επικρατοφν  υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ (βραδινζσ ϊρεσ ι νωρίσ το πρωί). Προβλζπεται επίςθσ και θ άρδευςθ του 

χλοοτάπθτα χειρωνακτικά, τοπικά  με λάςτιχο, ςε  ςθμεία που δεν υπάρχει επαρκισ κάλυψθ 

από το αυτόματο αρδευτικό ςφςτθμα για διαφόρουσ λόγουσ ( βλάβθ αρδευτικοφ, πνοι 

ανζμων κ.λ.π.). 

Οι επεμβάςεισ κα  αφοροφν τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ρφκμιςθ του 

ςυςτιματοσ άρδευςθσ ζκαςτου γθπζδου. 

  

A.3.  ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ 

Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται ελεγχόμενα για τθν καταπολζμθςθ των ηιηανίων με ψεκαςτικό 

το οποίο κα αναρτάται ςε μικρό ελκυςτιρα. Ο ανάδοχοσ κα  λαμβάνει τα  απαραίτθτα μζτρα 

προςταςίασ ( μάςκα προςϊπου, πλαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ςτολι). Ο ψεκαςμόσ κα γίνεται 

πρωινζσ ϊρεσ από 5:30 π.μ. ζωσ 9:00 π.μ. και κατά τθν διάρκεια του δεν επιτρζπεται θ 

κατανάλωςθ ποτϊν, τροφίμων και το κάπνιςμα. Θα χρθςιμοποιείται εκλεκτικό ηιηανιοκτόνο 

για τθν καταπολζμθςθ των πλατφφυλλων ηιηανίων ( tribehuron methyl 50% SG, bentazone 

48% SL κ.λ.π.)  

Θα γίνουν ςυνολικά δφο (2) ψεκαςμοί ςτο κάκε γιπεδο. 

 

A.4.  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΘΕΝΕΙΩΝ 

Οι μυκθτιάςεισ αποτελοφν τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ αςκζνειεσ των γθπζδων χλοοτάπθτα. 

Οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ προκαλοφν μία ςειρά  παραςιτικϊν – 

μυκθτολογικϊν προςβολϊν ( pythium, fusarium, rhizoctonia κ.λ.π.) θ καταπολζμθςθ των 

οποίων γίνεται με τθ χριςθ μυκθτοκτόνων. Οι ψεκαςμοί με το κατάλλθλο μυκθτοκτόνο 

(διαςυςτθματικό) κα λειτουργοφν ωσ  επί το πλείςτον προλθπτικά, αλλά και κεραπευτικά αν 

παραςτεί ανάγκθ. Η επιλογι του μυκθτοκτόνου κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. Σα  

ςκευάςματα που κα  χρθςιμοποιθκοφν κα  βαρφνουν τον ΔΟΑΠΠΕΧ. 

Θα γίνουν δφο (2) επεμβάςεισ ςτο  γιπεδο. 

 

A.5. ΚΤΛΙΝΔΡΙΜΑ  ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

Σο κυλίνδριςμα είναι μια  εργαςία κατά τθν οποία  απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι. 

Γίνεται πάντα μετά τον χειμϊνα όταν ζχουμε παγετοφσ ι για να επιδιορκϊςουμε μικρζσ 

ανωμαλίεσ του εδάφουσ ι το ριηικό ςφςτθμα να ζρκει ςε καλφτερθ επαφι με το ζδαφοσ. Η 

εργαςία αυτι  γίνεται ςε ςυρόμενο κφλινδρο εναλλαςςόμενου βάρουσ. Ο ανάδοχοσ κα 

κυλινδράρει τον χλοοτάπθτα όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο μετά το κοφρεμα και πριν το 

πότιςμα. Σο γιπεδο κα χρθςιμοποιείται αγωνιςτικά από τον Αφγουςτο ζωσ τον Απρίλιο.  

Κάκε Δευτζρα κα γίνεται ζλεγχοσ κατά  τον οποίο κα ξαναμπαίνουν ςτθ κζςθ τουσ οι ςβϊλοι 

του χϊματοσ και κα καλφπτονται τα κενά με φυτόχωμα. Οι επεμβάςεισ μπορεί να γίνουν 

Άνοιξθ – Καλοκαίρι μόνο αν κρικεί απαραίτθτο από τθν επιβλζπουςα αρχι και Φκινόπωρο – 

Χειμϊνα μετά τουσ αγϊνεσ ποδοςφαίρου και όςεσ φορζσ είναι απαραίτθτο, κα γίνεται 

ιςοπζδωςθ – κυλίνδριςμα του εδάφουσ για εξάλειψθ των παραμορφϊςεων.  

  

Θα γίνουν δώδεκα  επεμβάςεισ ςτο  γιπεδο . 

 



 

A.6. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΗ 

Η εργαςία  αυτι  αφορά  τθν πλιρθ διαγράμμιςθ του χλοοτάπθτα, με χρϊμα λευκό 

ακρυλικό πλαςτικό ματ, και ςφμφωνα με τουσ  κανονιςμοφσ τθσ  Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. τθν εργαςία διαγράμμιςθσ  περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 

Α. Η προμικεια  όλων των απαραίτθτων υλικϊν για τθν καταςκευι λευκισ  

διαγράμμιςθσ. 

Β. Η καταςκευι διαγράμμιςθσ ( νζα  διαγράμμιςθ ι αναδιαγράμμιςθ) οποιουδιποτε 

είδουσ μορφισ και διαςτάςεων ( διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα ) πλάτουσ 

0,10 – 0,12 m . Κάκε επζμβαςθ  κα περιλαμβάνει 700 μζτρα γραμμογράφθςθσ. 

 

Θα γίνουν δϊδεκα  (12) επεμβάςεισ  ςτο  γιπεδο. 

 

 

 

                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 
B. 1. Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ  τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, με τίτλο      
     υντιρθςθ  φυςικοφ Χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου, ςυνολικισ μζγιςτθσ δαπάνθσ 
€4000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 
 
B.2.  Σόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι το  γιπεδο ποδοςφαίρου τθσ  Καλοχωρίου / 
Παντειχίου τθσ Δ.Ε. Αυλίδασ  
 
Β.3.  Αντικείμενο  τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν είναι θ εφαρμογι του προγράμματοσ    
     υντιρθςθσ χλοοτάπθτα γθπζδων ποδοςφαίρου. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα  
     γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα άρκρα  
     των Γεωτεχνικϊν Προδιαγραφϊν   
 
Β.4.  Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό  
     διάςτθμα μζχρι και 12 (δώδεκα) θμερολογιακών μθνών από τθν υπογραφι     
     τθσ  ςφμβαςθσ ι θ εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ι όποιο λιξθ πρώτο 
 
Β.5.  Κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κεωρθμζνθ από  αρμόδια αρχι,  
     ελάχιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων 1  (ζνα)  άτομο και ζνασ  επιβλζποντασ     
     γεωτεχνικόσ, εκτόσ εάν είναι ο ίδιοσ γεωτεχνικόσ (απαιτείται αντίγραφο     
     πτυχίου). 
 
Β.6. Αντίγραφο Εργολθπτικοφ Πτυχίου Πραςίνου τάξθσ Α2 και άνω. 
 
Β.7. Πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ και εμπειρίασ  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Είδοσ εργαςίασ  Μον. Μετρ. Ποςότθτα Σιμι Δαπάνθ 

Κοπι 
χλοοτάπθτα 

    τρ. 120   

Χθμικι  
ηιηανιοκτονία 

    τρ. 8   

Καταπολζμθςθ  
Αςκενειών 

    τρ. 8   

Κυλίνδριςμα 
Χλοοτάπθτα 

    τρ. 40   

Γραμμογράφθςθ  μζτρα 7000   

 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί : 

α)  θ υπ’ αρικ. 30/2018  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ(AΔΑ: ΨΨΦΡΟΚΡΚ-5ΣΨ)) 
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι πρόταςθσ) 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων 
τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-119/9-2-2018 

 
 
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά για τα ανωτζρω  μζχρι τθν 

Δευτζρα 12/03/2018  
 
 
Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί 
με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου. 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ,  
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον 

Διευκφνοντα φμβουλο, κακώσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
β. Φορολογικι ενθμερότθτα 
γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο οικονομικό επιμελθτιριο 
 
 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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