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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ , για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως"
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τεχνική Έκθεση και επιπρόσθετα τα ακόλουθα:
1) Η συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα (έτοιµου ή µε σπορά), θα γίνεται µε 
χλοοτάπητα ανάλογης σύνθεσης µε αυτήν του υφιστάµενου σε κάθε επιµέρους χώρο.

2) Για τα υλικά φυτοπροστασία και τα λιπάσµατα ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Εντοµοκτόνα - µυκητοκτόνα: Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα. Θα εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή και σε λελογισµένες ποσότητες (κατά το δυνατό 
µειωµένη χρήση). Συνίσταται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα κατά την 
εφαρµογή τους. 

Όλα τα σκευάσµατα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα και να είναι σύµφωνα µε 

την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας i.
εκδόθηκε το Π.∆. 115/1997 (ΦΕΚ 104/ τ.Α΄/30-05-1997) 
Το Ν.721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄/07-10-1977) ii.
Το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/01-12-1997). iii.

Η συσκευασία τους να µην είναι φθαρµένη, να µην έχει σηµάδια διαρροών και να µην έχουν 
παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας. Επίσης, να αναγράφονται η εµπορική και επιστηµονική 
ονοµασία, η περιεκτικότητα, η ηµεροµηνία λήξης και το σήµα µε το βαθµό της κλίµακας 
τοξικότητας 
β) Λιπάσµατα: Τα λιπάσµατα, θα είναι του εµπορίου και δεν θα έχει αλλοιωθεί η αρχική τους 
υφή. Όλα τα υλικά λίπανσης θα είναι προϊόντα συσκευασµένα, πρώτης τάξεως και 
εµπορικής ποιότητας, µε προσδιορισµένη προέλευση, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη 
χηµική ανάλυση από τον παρασκευαστή. Τα λιπάσµατα θα µεταφέρονται στο χώρο του 
εργοταξίου σε σφραγισµένη συσκευασία. Τα υλικά λίπανσης δεν θα περιέχουν τοξικά 
συστατικά ή προσµίξεις σε ποσότητες
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3) Εφ' όσον το κούρεµα του χλοοτάπητα γίνεται µε χρήση του ίδιου µηχανήµατος στον 
αγωνιστικό και στους υπόλοιπους χώρους, ο ανάδοχος υποχρεούται να κουρεύει πρώτα τον 
τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, ούτως ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος επιµόλυνσης 
του τάπητα του γηπέδου µε µεταφορά διαφορετικών ποικιλιών χλοοτάπητα από τους 
άλλους χώρους. Επιπρόσθετα πριν από κάθε αλλαγή χώρου κουρέµατος ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καθαρίζει µε επιµέλεια το χλοοκοπτικό µηχάνηµα.

Τεχνικός Εξοπλισµός
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό που 
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και συγκεκριµένα:

χλοοκοπτικό τρακτέρ�

ψεκαστικό συγκρότηµα�

λιπασµατοδιανοµέα�

µηχανήµατα αερισµού εδάφους�

µηχάνηµα αραίωσης χλοοτάπητα�

µηχάνηµα γραµµογράφησης γηπέδου ποδοσφαίρου,�

καθώς και τα απαραίτητα οχήµατα για την µεταφορά του τεχνικού εξοπλισµού.
Εναλλακτικά ο ανάδοχος µπορεί να µισθώσει µηχανήµατα τρίτων, εφ' όσον έχει προσκοµίσει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας

Άλλες υποχρεώσεις του ανάδοχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το διάστηµα της συντήρησης να διαθέτει δυο (2) άτοµα 1.
µε καλή γνώση και εµπειρία στο αντικείµενο της παρούσας εργασίας και µε προσωπική 
του ευθύνη να δίνει εντολές για την ορθή παρακολούθηση και συντήρηση του 
χλοοτάπητα. ∆ηλ. οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται µε αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία αναφορά 2.
εκτελουµένων εργασιών ανά 15/θήµερο.
Η δαπάνη των µηχανηµάτων και των εργαλείων επιβαρύνει τον ανάδοχο.3.
Η αξία των λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που απαιτούνται για τις 4.
επεµβάσεις λίπανσης και φυτοπροστασίας επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η αξία των πάσης φύσης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, του χρώµατος της 5.
γραµµογράφησης, καθώς και των καυσίµων που θα απαιτηθούν για τις εργασίες 
συντήρησης των χλοοταπήτων επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Η αξία του νερού άρδευσης δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.6.
Η αξία της ποσότητας του σπόρου χλοοτάπητα που θα απαιτηθεί για τις επισπορές ή την 7.
συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά, καθώς και η αξία του έτοιµου 
χλοοτάπητα που θα απαιτηθεί για συµπληρωµατική εγκατάσταση, επιβαρύνει τον 
ανάδοχο.

Μέτρα ασφαλείας
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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 ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.  
Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα-
µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, 
πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και αν εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας.
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∆ιάρκεια σύµβασης
Η σύµβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί 
µέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της παραπάνω 
συνολικής προθεσµίας. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση που για να 
τηρήσει τις προθεσµίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να 
πραγµατοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε 
προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ηµερολόγιο εργασιών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερήσιο ηµερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα 
περιγράφονται οι υπηρεσίες και οι εκτελούµενες εργασίες, τα µηχανήµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν, τα υλικά που προσκοµίσθηκαν και το προσωπικό που εργάσθηκε κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 31/08/2011

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  31/08/2011
Ο Συντάξας

Χρονάκης Γεώργιος 


