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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 21/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 
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ΜΕΛΕΤΗ 
 

Αριθμός μελέτης: 39/2019  

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Προϋπολογισμός: 15.733,28 ευρώ  

                       (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Παροχή υπηρεσιών: Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα των Δημοτικών σταδίων 

ποδοσφαίρου του Ν.Π του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

 

Κ.Α. 15.6262.07 

Προϋπολογισμός: 19.509.27 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Τιμολόγιο Μελέτης 

3. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής 

4. Προϋπολογισμός – ανάλυση εργασιών 

5. Συγγραφή υποχρεώσεων 

6. Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

Η παρούσα μελέτη εκπονείτε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μετά το υπ αριθ. 2358/30-07-2019 εγγράφου του 

Νομικού Προσώπου, περί αδυναμίας σύνταξής της από το Ν.Π. λόγω έλλειψης 

ειδικευμένου γεωτεχνικού προσωπικού  και την αριθμ. 3084/21-10-2019 έγγραφη 

απάντηση του Δήμου. Επίσης το συγκεκριμένο τμήμα του δήμου θα είναι αρμόδιο 

για την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή αξιολόγησης Διενέργειας Διαγωνισμού 

σύμφωνα με την αριθμ.5/2019 (ΑΔΑ:ΩΞ87ΟΚΨΝ-Χ5Η) Απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 

 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.733,28 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. και 19.509,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

προέρχεται από τα τακτικά έσοδα του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό – 

Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» 

Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη στον προϋπολογισμό 

του Ν.Π., οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 15.6262.07.  

 

CPV: 45112720-8 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών με 

σκοπό τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου 

που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης ή περαίωσης των 

εργασιών. 

 

Η   συγκεκριμένη   παροχή   υπηρεσιών   περιλαμβάνει   τη   συντήρηση 

Α. Του φυσικού χλοοτάπητα στα  εξής  γήπεδα ποδοσφαίρου: 

1.  Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ  (  κ ύ ρ ι ο  κ α ι  β ο η θ η τ ι κ ό ) , 

2.  Ε υ η ν ο χ ω ρ ί ο υ  

3 .  Α ι τ ω λ ι κ ο ύ  

4 .  Γ ο υ ρ ι ά ς  

5 .  Π ε ν τ α λ ό φ ο υ  

 

 
 

Οι βασικές εργασίες συντήρησης του φ υ σ ι κ ο ύ  χλοοτάπητα λ ό γ ω  τ η ς  
έ κ τ α κ τ η ς  α ν ά γ κ η ς  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  μ έ σ α  σ τ ο  υ π ό λ ο ι π ο  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α  τ ο υ  2 0 1 9  κ α ι  μ έ χ ρ ι  τ ο ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  γ ι α  τ ο  ε π ό μ ε ν ο  έ τ ο ς  σ υ ν ο λ ι κ ά  γ ι α  ό λ α  τ α  
γ ή π ε δ α  είναι:  

 
η κοπή,  
η  ά ρ δ ε υ σ η  -  συντήρηση του αρδευτικού δικτύου  
 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και 
συγκεκριμένες οδηγίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από την ομάδα επίβλεψης. 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Τα γήπεδα τα οποία προβλέπεται να συντηρηθούν με τη στρεμματική τους 

έκταση είναι τα ακόλουθα: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

γήπεδο Ευηνοχωρίου: έκταση 6 στρέμματα 

κύριο γήπεδο Μεσολογγίου: έκταση 10,0 στρέμματα 

βοηθητικό γήπεδο Μεσολογγίου: έκταση 7,8 στρέμματα 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Γήπεδο Αιτωλικού 7 στρέμματα 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 

Γήπεδο Γουριάς  6 στρέμματα 



 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου                                     Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων 2019        

Γήπεδο Πενταλόφου 6 στρέμματα 

 

Η συνολική έκταση των φυσικών γηπέδων για τις οποίες προβλέπονται οι 

επεμβάσεις που περιγράφονται ακολούθως είναι 42,8 στρέμματα.  

 

 

1.  Κοπή χλοοτάπητα. 

Αφορά την εργασία κοπής του χλοοτάπητα των γηπέδων με χλοοκοπτικό 

ελκυστήρα και χορτοκοπτικό. Η εργασία κοπής με χορτοκοπτικό πλάτης θα 

προηγείται του κουρέματος με τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα γίνεται 

στις άκρες του γηπέδου και στην περιοχή γύρω από τα τέρματα. Η κοπή του 

χλοοτάπητα θα γίνεται σε ύψος τέσσερα έως πέντε (4 - 5) εκατοστά από την 

επιφάνεια του εδάφους. Η κουρεμένη επιφάνεια θα είναι  ομοιόμορφα 

κομμένη χωρίς να παρουσιάζονται σημεία στα οποία δεν έχει κοπεί το χόρτο. 

Κατά την εργασία κουρέματος δεν θα μένουν επάνω στην επιφάνεια του 

χλοοτάπητα υπολείμματα κομμένου χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα 

μαζεύονται με τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα απομακρύνονται 

αυθημερόν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με ευθύνη του εργολάβου. 
 

2.  Άρδευση Χλοοτάπητα. 

Αφορά την άρδευση χλοοτάπητα των γηπέδων, ο οποίος α ν ά λ ο γ α  

μ ε  τ η ν  ε π ο χ ή  έχει αυξημένες ή  μ ε ι ω μ έ ν ε ς  ανάγκες σε νερό. 

Εφόσον όλα τα γήπεδα διαθέτουν αυτόματο αρδευτικό σύστημα η διάρκεια 

καθώς και η συχνότητα άρδευσης θα καθορίζεται και θα διαφοροποιείται 

ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Ως ελάχιστος 

χρόνος άρδευσης κατά στάση  με  τις  κλιματικές  συνθήκες  του  Δήμου  

Ι.Π. Μεσολογγίου  ορίζεται  τα  δεκαπέντε  λεπτά (15min). Η άρδευση θα 

γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες δεν πνέουν άνεμοι και δεν επικρατούν 

υψηλές θερμοκρασίες (βραδινές ώρες ή νωρίς το πρωί).  
 

 

 

 

Μεσολόγγι  24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

 

  

 Ο Προϊστάμενος 

  

  

 Χαράλαμπος Κιρκινέζος 

Γεωπόνος MSc 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
1. Κοπή χλοοτάπητα. 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την κοπή του χλοοτάπητα των γηπέδων με 

χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, καθώς και την απομάκρυνση από τους 

χώρους των εργασιών όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και 

απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή εφαρμογής σαράντα πέντε ευρώ ανά στρέμμα. (ΠΡΣ ΣΤ4.8.2) 

Τιμή 45 €/στρ 
 
2.  Άρδευση 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την άρδευση ενός (1) στρέμματος 

χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο) περιλαμβάνει τον 

προγραμματισμό, και τον έλεγχο του ποτίσματος. 

Τιμή εφαρμογής ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ ανά στρέμμα. (ΠΡΣ 

ΣΤ2.2.5) 

Τιμή 1,90 €/στρ 
 
 
 
 

 

3. 4. Συντήρηση αρδευτικών 

Κατά την εργασία άρδευσης υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν μικροπροβλήματα 

στο δευτερεύον αρδευτικό δίκτυο (ζημιές) οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένους 

χειρισμούς των συνεργείων συντήρησης, σε φυσιολογική φθορά κλπ.. Τα 

προβλήματα αυτά θα επισκευάζονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο της παροχής 

υπηρεσιών. Κατά την επισκευή η υπηρεσία θα ελέγχει την ποιότητα των αρδευτικών 

ανταλλακτικών τα οποία θα τα προμηθεύεται ο ανάδοχος. Τέτοια προβλήματα 

αφορούν την    αντικατάσταση εκτοξευτήρων, ηλεκτροβανών, προγραμματιστών 

άρδευσης, φρεατίων, σωλήνων άρδευσης, μικροεξαρτήματα για την σύνδεση 

σωλήνων, βλάβες στο αντλητικό συγκρότημα κλπ.. Τα υλικά που θα 

αντικατασταθούν θα παραδίδονται στην υπηρεσία. Θα αντικαθίστανται υλικά μέχρι 

τη συμπλήρωση του ποσού της μελέτης. Για τον υπολογισμό του κόστους της 

εργασίας και των υλικών, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου 

πρασίνου του Υπουργείου, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της μελέτης 
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Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής 

 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι συντήρησης πρασίνου αθλητικών 

γηπέδων, και θα αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού του οικείου 

επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγγραφή 

τους και η οικονομική τακτοποίησή τους. Η εκτέλεση και η επίβλεψη των εργασιών 

βαρύνει τον ίδιο τον ανάδοχο ο οποίος σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης οφείλει να 

είναι διπλωματούχος γεωτεχνικός  (γεωπόνος, δασολόγος, τεχνολόγος γεωπονίας, 

δασοπόνος). Αν πρόκειται για εταιρία υπεύθυνος θα είναι ο αντίστοιχος 

πληρεξούσιος γεωτεχνικός αντιπρόσωπός της. Η ιδιότητα του γεωτεχνικού θα 

πιστοποιηθεί με την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το 

ΓΕΩΤΕΕ, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό ο προσφέρων ο οποίος δεν 

αποδεικνύει την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει: 

• την τελευταία τριετία ο διαγωνιζόμενος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει 

υπογράψει συμβάσεις τουλάχιστον 6 μηνών σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

(Δήμοι, ΝΠΔΔ. κλπ.) για τη συντήρηση πρασίνου όπως: συντήρηση χλοοτάπητα 

γηπέδων, κατασκευής χλοοτάπητα γηπέδων, λιπάνσεις, ψεκασμούς κλπ 

(δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτές του παρόντος έργου). Στις ανωτέρω 

συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται περίοδοι δοκιμαστικής λειτουργίας έργων 

αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης - συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς υλοποίησης 

των έργων - εργασιών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα θα πρέπει να υποβληθούν και 

τα αντίστοιχα τιμολόγια. 

•  Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων (για απόβλητα κήπων, πάρκων κ.λ.π.), σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ΗΠ 50910/2727/22-12-03 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , έκδοσης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος κ Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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• να διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό  με διπλωματούχους γεωτεχνικούς  

(γεωπόνους),  για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των εργασιών και το 

απαιτούμενο βοηθητικό προσωπικό για το οποίο πρέπει να καταθέσει σχετική 

κατάσταση από την Επιθεώρηση Εργασίας με εμπειρία που θα αποδεικνύεται από 

καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας ( κατ’ ελάχιστο 2 άτομα). 

• Το τεχνικό προσωπικό να διαθέτει πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης 

γεωργικών φαρμάκων.  

• Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

1. Τρακτέρ χλοοκοπτικό 

2. Μεσινέζες 

3. Φορτηγό συλλογής προϊόντων κοπής 

 

 

 

 

 

 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν : 

• ISO 9001: 2015 σε ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας (για εργασίες 

διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λ.π.), που έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

αλλοδαπή.  

• ISO 14001:2015 σε ισχύ για περιβαλλοντική διαχείριση που έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

αλλοδαπή.  

 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Απόδειξη της ιδιότητας του Γεωτεχνικού  και ή σύμβαση με γεωτεχνικό 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της μελέτης κι ότι δε συντρέχει 

κανένας λόγος κωλύματος στο πρόσωπό του. 
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5. Απόδειξη της 6μηνης εμπειρίας σε ανάλογα έργα, ή προσκόμιση 

συμφωνητικού συνεργασίας με εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που θα του 

παρέχει δάνεια εμπειρία. 

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ανάλογο επιμελητήριο 

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην περίπτωση του Γεωτεχνικού 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα μηχανήματα 

9. Άδεια μεταφοράς και συλλογής μη επικίνδυνων μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων 

 

 

 

Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει μόνο τιμής.  
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

 

  

 Ο Προϊστάμενος 

  

  

 Χαράλαμπος Κιρκινέζος 

Γεωπόνος MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 21/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

 

Προϋπολογισμός – ανάλυση εργασιών 

 

 

 Νοέμβριος 

 

 

Δεκέμβριος 
Σύνολο 

επεμβάσεων   

συνολικά 

στρέμματα 

κόστος 

/στρέμμα 

συνολικό 

κόστος 

Κοπές χλοοτάπητα 4 

 
4 8   42,8 45,00 15.408,00 

Άρδευση χλοοτάπητα                                                      

με αυτοματοποιημένο 

σύστημα 4 

 
 
 
 

0 4   42,8 1,90 325,28 

κυλίνδρισμα  
 

      

  
 

  Μερικό σύνολο     15.733,28 

  
 

  ΦΠΑ (24%)     3.775,99 

  
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     19.509,27 
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

 

  

 Ο Προϊστάμενος 

  

  

 Χαράλαμπος Κιρκινέζος 

Γεωπόνος MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 21/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία  με τίτλο 

«Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων» . 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η  συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ικανοποίηση όλων των 

προϋποθέσεων της διακήρυξης. 

 

ΑΡ Θ ΡΟ  2 ο  

Η παρούσα εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα: 

α)  Mε  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3463/06 

«του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα». 

β)   Τις ανάγκες σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  τ ω ν  γ η π έ δ ω ν  τ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  του 

Δήμου Ι . Π .  Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ . Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον 

προϋπολογισμό του Πνευματικού-Κοινωνικού-Αθλητικού κέντρου οικ. 

Έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6262.07.     Ο    προϋπολογισμός     

του     έργου     είναι:     1 9 . 5 0 9 , 2 7  € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%). 

 
 

 ΑΡ Θ ΡΟ  3ο  

Η εργασία θα εκτελεστεί μέχρι τέλους του έτους ή μέχρι εξαντλήσεως 

της σχετικής πίστωσης ή της περαίωσης των εργασιών. Η προθεσμία αρχίζει 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν ο εργολάβος δεν 

εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται 

παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική 

Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 
 

 ΑΡ Θ ΡΟ  4ο  

α) Κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επισκευάζει και να διορθώνει κάθε φθορά ή βλάβη, που οφείλεται στη συνήθη 

χρήση, με δικά του έξοδα σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στη μελέτη. 

 
β) Η εργασία παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει 

το έργο. 
 

γ) Η εργασία παραλαμβάνεται οριστικά μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης 

και συγκεκριμένα το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη και μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του εργολάβου, σχετικά με την 

οριστική παραλαβή. 
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 ΑΡΘΡΟ  5ο  

Τα στοιχεία συμβάσεως που θα συνοδεύουν αυτή με σειρά ισχύος είναι: 

1) Η τεχνική μελέτη  

3) Συγγραφή υποχρεώσεων 

4) Η τεχνική περιγραφή  

5) τιμολόγιο μελέτης 

6) Προϋπολογισμός μελέτης 

7) Η οικονομική προσφορά 
 
 

 ΑΡΘΡΟ  6ο  

Ο εργολάβος πρέπει να τηρεί την τεχνική μελέτη του έργου κατά την εκτέλεση 

των εργασιών. 

 

 ΑΡΘΡΟ  7ο  

Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται 

σύμφωνα με τη μελέτη, τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της 

συγγραφής υποχρεώσεων. Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι 

υποχρεωμένος πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του 

επιβλέποντα υπαλλήλου της υπηρεσίας, έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα 

στη συμβατική προθεσμία. Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται 

στο Ν. 4412/2016. 

Πέραν αυτού υποχρεούται: 

- Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και 

της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να 

εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και 

διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα 

προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. 

-   Όταν   είναι   εξαιρετικά   επείγουσες   ορισμένες   εργασίες   και   προκειμένου   
να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες), ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

- Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερήσιο δελτίο εργασιών, με υπολογισμό 

ποσοτήτων των εργασιών και αναφορά των περιοχών (γηπέδων) που θα εργάζεται. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ  8ο  

Όλα   τα   έξοδα   (μισθώματα,   προσωπικό,   οχήματα,   μηχανήματα,   

καύσιμα, λιπαντικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας 

βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που τυχόν 

προξενηθεί κατά την εκτέλεση αυτής. 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας  περί  προλήψεως  εργατικών  ατυχημάτων  και  όλους  γεν ικά   

τους ισχύοντες κανονισμούς. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην 

οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή αμφισβήτηση 

είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των 

εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή 

του αναδόχου στο διαγωνισμό. 
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Τέλος καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για 

τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των 

εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές 

ημερομισθίων και υλικών. 

 

 ΑΡΘΡΟ  9 ο  

Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

ασφαλισμένα με ευθύνη του αναδόχου σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη 

από το Κράτος. (για τον εξοπλισμό που απαιτείται βάση νόμου) 

 
 

 ΑΡΘΡΟ  10ο  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για 

το οποίο, μπορεί να ζητηθεί, να υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες 

καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα. 

 

 ΑΡΘΡΟ  11ο  

Το προσωπικό που θα εργαστεί  πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για 

το είδος της εργασίας που θα κάνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το 

απαραίτητο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το προσωπικό αυτό θα 

είναι κάθε φορά κατ’ ελάχιστο 2 άτομα. Ο ανάδοχος είναι βαρυνόμενος 

αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες 

δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, 

ατυχήματα, δώρα κλπ) 

Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την 

άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, 

τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του αναδόχου. Δια τις εκ δόλου 

ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την 

ευθύνη ο ανάδοχος. Το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο κέντρο δεν έχει 

καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου. 

 

 ΑΡΘΡΟ  12ο  

Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα 

πρέπει να είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των 

εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον 

τόπο εκτελέσεως.  Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να  διατάσσει  την 

ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο, έτσι 

ώστε όλες οι εργασίες να εκτελούνται στην ώρα τους. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω απαιτήσεις, με αποτέλεσμα 

να μην εκτελούνται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης οι 

προβλεπόμενες εργασίες,  κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων 

ωρών σε αιτιολογημένα αιτήματα του Πνευματικού-Πολιτιστικού κέντρου που 

έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 

 

 ΑΡΘΡΟ  13ο  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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συντήρησης του χλοοτάπητα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε  ατύχημα  συμβεί  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και  οφείλει  

να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία του 

προσωπικού, των μηχανημάτων κ.λ.π. Επίσης ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος αν το προσωπικό  καθώς  και  τα  οχήματα-μηχανήματα  και  λοιπά  

μέσα  που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφαλείας. 

Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά είδη 

ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα 

προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα 

δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις 

υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των 

ατυχημάτων  στο  προσωπικό  και  κάθε  τρίτο  καθώς  επίσης  και  για  την  παροχή 

πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

  

 ΑΡΘΡΟ   15ο     Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει,  με  ποινή   

αποκλεισμού, τουλάχιστον τον μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος κρίνεται 

απαραίτητος από την υπηρεσία προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που 

αναφέρει η μελέτη και αναφέρεται πιο πάνω. 
 
 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι ιδιόκτητος η μισθωμένος. Όλος ο 

τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ανταποκρίνεται 

πλήρως στις απαιτήσεις. 

 

 ΑΡΘΡΟ  16ο   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα προϊόντα κοπής που προκύπτουν 

από τις εργασίες συντήρησης (χόρτο, σκουπίδια κλπ) και να τα απορρίπτει 

οριστικά σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 

αρχές αμέσως μετά την εκτέλεση της εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 

τραυματισμού, πυρκαγιάς κλπ. Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο και οφείλει να καθαρίζει επιμελώς το σημείο που έγινε η εργασία. Η 

απόρριψη των προϊόντων κοπής - αποψίλωσης και άλλων σκουπιδιών θα γίνεται 

στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατόπιν 

συνεννόησης με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 

 ΑΡΘΡΟ  17ο  

Ο   μειοδότης   που   στο   όνομα   του   κατακυρώθηκε   ο   διαγωνισμός   είναι 

υποχρεωμένος άμεσα λόγω της μεγάλη ανάγκης συντήρησης και με την 

επικοινωνία για την γνωστοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης να έρθει στην έδρα 

του Πνευματικού κέντρου, να υπογράψει την σχετική σύμβαση.  

Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η εγγύηση 

συμμετοχής του στη δημοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Η εγγύηση 

καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  λήξη  της  σύμβασης  και  την  έκδοση 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 

 

ΑΡ Θ ΡΟ  18ο  
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Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας ή μέρους αυτής για περισσότερο των 

5  ημερών  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  (εξαιρείται  η  περίπτωση  

ακραίων καιρικών φαινομένων). 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες 

διατάξεις των ΟΤΑ. Τ ο  Π ν ε υ μ α τ ι κ ό - Κ ο ι ν ω ν ι κ ό - Α θ λ η τ ι κ ό  

Κ έ ν τ ρ ο  κ έ ν τ ρ ο  διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο 

ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της 

αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον 

καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να 

υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 

4412/2016 στα σχετικά άρθρα. 

 ΑΡΘΡΟ  19ο  

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για 

οποιαδήποτε βλάβη προξενηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας για οποιαδήποτε 

φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη 

είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του. 
 

 ΑΡΘΡΟ  20ο  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα επιβαρύνεται με όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη κράτηση προβλέπεται από 

τη σχετική νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό 

Κέντρο. 

 ΑΡΘΡΟ  21ο  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για το 

σύνολο των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Οι τιμές 

προσφοράς σε   καμία   αναθεώρηση   δεν   υπόκεινται   για   οποιοδήποτε   λόγο   ή   

αιτία   αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της 

σύμβασης. 

 

 ΑΡΘΡΟ  22ο  

Το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το 

διαγωνισμό, λόγω ασύμφορου, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα 

να προβάλλουν καμία αξίωση κατά α υ τ ο ύ  για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

  

Μεσολόγγι  24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

 

  

 Ο Προϊστάμενος 

  

  

 Χαράλαμπος Κιρκινέζος 

Γεωπόνος MSc 

 



 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου                                     Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων 2019        

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 21/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι παρακάτω τιμές τιμολογίου ισχύουν για την πλήρη εργασία, δηλαδή 

συμπεριλαμβάνουν την ημερήσια αποζημίωση των μηχανημάτων και των χειριστών 

οδηγών τους. Οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας και κίνησης, ασφάλισης κλπ. βαρύνουν 

τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις ημερήσιες μισθώσεις και ημερομίσθια. 

 

 Νοέμβριος 

 

 

Δεκέμβριος 
Σύνολο 

επεμβάσεων   

συνολικά 

στρέμματα 

κόστος 

/στρέμμα 

συνολικό 

κόστος 

Κοπές χλοοτάπητα 4 

 
4 8   42,8   

Άρδευση χλοοτάπητα                                                      

με αυτοματοποιημένο 

σύστημα 4 

 
 
 
 

0 4   42,8   

κυλίνδρισμα  
 

      

  
 

  Μερικό σύνολο     

  
 

  ΦΠΑ (24%)     

  
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

  
 

     

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Ο προσφέρων  


