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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Περιγραφή:

Η συντήρηση των χλοοταπήτων του ∆ήµου Χερσονήσου αφορά τους παρακάτω χώρους, οι 
οποίοι έχουν συνολική επιφάνεια περίπου 10,0 στρεµµάτων :

∆ηµοτικό Πάρκο Επισκοπής1.
Παιδικός Σταθµός Επισκοπής2.
Πλατεία Σταµνιών3.
Πολύκεντρο Γαλύφας4.
Παιδικός Σταθµός Λ. Χερσονήσου5.
∆ηµαρχείο Χερσονήσου6.
∆ηµοτικό Γήπεδο Μαλίων7.

Οι εργασίες εκτείνονται σε διάστηµα διάρκειας 12 µηνών και διακρίνονται σε εργασίες 
που αφορούν Α) τη συντήρηση των καλλωπιστικών χλοοταπήτων και Β) τη συντήρηση του 
αγωνιστικού χλοοτάπητα του δηµοτικού γηπέδου Μαλίων.

Οι βασικές εργασίες που περιλαµβάνει η συντήρηση είναι:
• Συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα.
• Αρδεύσεις.
• Κουρέµατα.
• Λιπάνσεις 
• Προληπτικοί και κατασταλτικοί ψεκασµοί για ασθένειες και εντοµολογικές προσβολές.
• Άλλες εργασίες (Γραµµογραφήσεις στον αγωνιστικό χλοοτάπητα, επισπορές, 
καθαρισµός, αερισµός, αραίωµα, βοτάνισµα, συντήρηση αρδευτικού δικτύου, κ.α.)

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Α.1. Συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα.
Θα γίνει στα τµήµατα εκείνα στα οποία ο χλοοτάπητας έχει υποστεί φθορές και για τα οποία 
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υπάρχει η εκτίµηση ότι µε τις υπόλοιπες φροντίδες συντήρησης δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί η ενιαία εµφάνιση του χλοοτάπητα. Η εκ νέου εγκατάσταση του χλοοτάπητα 
θα γίνει είτε µε σπορά, είτε µε τοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα.

Α.2. Αρδεύσεις.
Η συχνότητα των αρδεύσεων καθορίζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και κυρίως από 
τη θερµοκρασία του αέρα, τις βροχοπτώσεις και την ένταση του ανέµου. Η εφαρµογή των 
αρδεύσεων θα πρέπει να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά κατά την θερινή 
περίοδο. Ένα γενικό σχήµα, που περιγράφει τη συχνότητα των αρδεύσεων είναι το εξής:
Αρχές Ιουνίου έως τέλος Σεπτεµβρίου: σε καθηµερινή βάση.
Αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεµβρίου και αρχές Μαρτίου έως τέλος Μαϊου: 3 - 4 φορές 
την εβδοµάδα.
Αρχές ∆εκεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου: η συχνότητα άρδευσης καθορίζεται από το ύψος 
των βροχοπτώσεων.
Εάν εµφανιστούν τµήµατα που δεν έχουν καλυφθεί ικανοποιητικά µέσω του 
αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει 
συµπληρωµατική άρδευση µε άλλα µέσα. Η κατανάλωση νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Α.3. Κουρέµατα
Το ύψος κοπής είναι 4 εκ. Η συχνότητα κοπής  είναι ανάλογη µε το βαθµό ανάπτυξης του 
χλοοτάπητα. Κατά µέσο όρο κατά την περίοδο συντήρησης θα γίνονται δυο (2) κουρέµατα 
ανά µήνα. Τα προϊόντα του κουρέµατος του χλοοτάπητα θα αποµακρύνονται άµεσα από 
τους χώρους κοπής και θα απορρίπτονται σε χώρο που θα έχει την έγκριση της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Για την κοπή του χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθεί αυτοκινούµενη χλοοκοπτική µηχανή, 
ισχύος τουλάχιστον 6,5 HP, ή χλοοκοπτικό rider ισχύος τουλάχιστον 15 HP, τα οποία 
υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

Α.4. Λιπάνσεις.
Θα γίνουν συνολικά έξι (6) λιπάνσεις, µε κοκκώδες λίπασµα τύπου ΝΡΚ 12-11-18 ή 12-10-20 
ή µε άλλο τύπο λιπάσµατος του οποίου η σύνθεση θα καθορίζεται από τις ανάγκες του 
χλοοτάπητα και από την περίοδο λίπανσης και ο οποίος θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία. Η διασπορά του λιπάσµατος θα γίνεται δια χειρός ή µε χρήση παρελκόµενου 
λιπασµατοδιανοµέα που υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος, ενώ η ποσότητα του 
κοκκώδους λιπάσµατος ανά λίπανση θα είναι περίπου 20 κιλά ανά στρέµµα. 

Α.5. Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών.
Αφορά:

προληπτικούς και κατασταλτικούς ψεκασµούς µε το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό �

σκεύασµα, για την καταπολέµηση µυκητολογικών προσβολών. Οι ψεκασµοί θα 
γίνονται την θερινή περίοδο (Μάιος - Σεπτέµβριος) µε συχνότητα: ένας ψεκασµός 
ανά µήνα, δηλ. συνολικά θα πραγµατοιηθούν  έως πέντε (5) ψεκασµοί
έως πέντε (5) επεµβάσεις κατά την θερινή περίοδο µε το κατάλληλο �

φυτοπροστατευτικό σκεύασµα, για καταπολέµηση εντοµολογικών προσβολών.
Οι επεµβάσεις θα γίνονται είτε µε ψεκαστικό µηχάνηµα, αυτοκινούµενο ή αναρτώµενο, το 
οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

Α.6. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου
Αφορά κυρίως τη συντήρηση-επιδιόρθωση των υφιστάµενων εκτοξευτήρων ύδατος, την 
αντικατάσταση όσων εξ αυτών δεν µπορούν να επιδιορθωθούν και την αποκατάσταση όσων 
βλαβών διαπιστωθούν στο  δίκτυο µεταφοράς νερού στους εκτοξευτήρες. Οι εργασίες 
συντήρησης του αρδευτικού δικτύου θα πραγµατοποιηθούν κατά την έναρξη των εργασιών 
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συντήρησης και όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια της συντήρησης του 
χλοοτάπητα.

Α.7. Άλλες εργασίες συντήρησης
Περιλαµβάνουν εργασίες επισπορών, καθαρισµού του χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα 
χώρου, αερισµού του χλοοτάπητα και βοτανίσµατος του χλοοτάπητα, οι οποίες θα γίνονται 
κατ' εντολή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Β.1. Συµπληρωµατική εγκατάσταση χλοοτάπητα.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά σχετικά µεγάλου µεγέθους στην επιφάνεια του 
χλοοτάπητα (συνολικού εµβαδού 8,0 στρεµµάτων), τα οποία κυρίως οφείλονται στην 
αγωνιστική χρήση του γηπέδου, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως τοποθέτηση 
έτοιµου χλοοτάπητα, µε σύνθεση ανάλογη του ήδη υπάρχοντος.

Β.2. Αρδεύσεις.
Η συχνότητα των αρδεύσεων καθορίζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και κυρίως από 
τη θερµοκρασία του αέρα, τις βροχοπτώσεις και την ένταση του ανέµου. Η εφαρµογή των 
αρδεύσεων θα πρέπει να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά κατά την θερινή 
περίοδο. Ένα γενικό σχήµα, που περιγράφει τη συχνότητα των αρδεύσεων είναι το εξής:
Αρχές Ιουνίου έως τέλος Σεπτεµβρίου: σε καθηµερινή βάση.
Αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεµβρίου και αρχές Μαρτίου έως τέλος Μαϊου: 3 - 4 φορές 
την εβδοµάδα.
Αρχές ∆εκεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου: η συχνότητα άρδευσης καθορίζεται από το ύψος 
των βροχοπτώσεων.
Εάν εµφανιστούν τµήµατα που δεν έχουν καλυφθεί ικανοποιητικά µέσω του 
αυτοµατοποιηµένου αρδευτικού δικτύου, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει 
συµπληρωµατική άρδευση µε άλλα µέσα. 
Για µία πλήρη άρδευση κατά τους θερινούς µήνες απαιτούνται περίπου 10 κυβ. µέτρα ανά 
στρέµµα επιφανείας χλοοτάπητα. Η κατανάλωση νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Β.3. Κουρέµατα
Το ύψος κοπής είναι 4 εκ. Η συχνότητα κοπής  είναι ανάλογη µε το βαθµό ανάπτυξης του 
χλοοτάπητα. Κατά µέσο όρο κατά την περίοδο συντήρησης θα γίνονται 3 κουρέµατα ανά 
µήνα. Τα προϊόντα του κουρέµατος του χλοοτάπητα θα αποµακρύνονται άµεσα από τους 
χώρους κοπής και θα απορρίπτονται σε χώρο που θα έχει την έγκριση της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 
Για το κούρεµα του χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθεί χλοοκοπτικό τρακτέρ ή χλοοκοπτικό 
rider ισχύος τουλάχιστον 15 HP, τα οποία υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

Β.4. Λιπάνσεις.
Θα γίνουν συνολικά είκοσι (20) λιπάνσεις συντήρησης, µε κοκκώδες λίπασµα τύπου ΝΡΚ 
12-11-18 ή 12-10-20 ή µε άλλο τύπο λιπάσµατος του οποίου η σύνθεση θα καθορίζεται από 
τις ανάγκες του χλοοτάπητα και από την περίοδο λίπανσης και ο οποίος θα εγκριθεί από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. Η διασπορά του λιπάσµατος θα γίνεται µε χρήση παρελκόµενου 
λιπασµατοδιανοµέα, τον οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος, ενώ η ποσότητα του 
κοκκώδους λιπάσµατος ανά λίπανση θα είναι περίπου 150 κιλά. 

Β.5. Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών.
Περιλαµβάνει:

προληπτικούς και κατασταλτικούς ψεκασµούς µε το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό �
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σκεύασµα, για την καταπολέµηση µυκητολογικών προσβολών. Οι ψεκασµοί θα 
γίνονται την θερινή περίοδο (Μάιος - Σεπτέµβριος) µε συχνότητα: ένας ψεκασµός 
ανά 20 περίπου ηµέρες, δηλ. συνολικά θα πραγµατοιηθούν  έως οκτώ (8) ψεκασµοί
έως οκτώ (8) επεµβάσεις κατά την θερινή περίοδο µε το κατάλληλο �

φυτοπροστατευτικό σκεύασµα, για καταπολέµηση εντοµολογικών προσβολών.
Οι επεµβάσεις θα γίνονται είτε µε ψεκαστικό µηχάνηµα (αυτοκινούµενο ή αναρτώµενο) το 
οποίο θα φέρει κατάλληλη µπάρα ψεκασµού πλάτους τουλάχιστον 4µ., είτε µε ελκυστήρα 
εφοδιασµένο µε βυτίο και κατάλληλη µπάρα ψεκασµού (πλάτους τουλάχιστον 4 µ.), τα 
οποία υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

Β.6. Επισπορές, καθαρισµός χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου, αερισµός, αραίωµα και 
βοτάνισµα του χλοοτάπητα
Οι συγκεκριµένες εργασίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη συντήρηση του χλοοτάπητα 
και εκτελούνται µε εντολή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Ειδικότερα:

Επισπορές: απαραίτητη εργασία συντήρησης για την κάλυψη των πολύ µικρών κενών �

που εµφανίζονται στον χλοοτάπητα, ως αποτέλεσµα συνήθως της καταπόνησής του από 
την αγωνιστική χρήση.
Καθαρισµός χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου: αφορά α) την αποµάκρυνση �

οποιουδήποτε ξένου σώµατος από την επιφάνεια του χλοοτάπητα (φύλλα, απορρίµµατα, 
κ.λ.π.), η οποία θα συνδυάζεται µε το κούρεµα του χλοοτάπητα και β) την ζιζανιοκτονία 
(µε µηχανικά µέσα ή µε χρήση χηµικού σκευάσµατος), τον καθαρισµό και τη γενικότερη 
φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και το κλάδεµα των δέντρων που βρίσκονται 
εντός αυτού. Θα γίνουν συνολικά έως 10 επεµβάσεις ζιζανιοκτονίας - καθαρισµού - 
φροντίδας περιβάλλοντα χώρου και 1 επέµβαση κλαδέµατος δέντρων
Αερισµός χλοοτάπητα: διακρίνεται σε επιφανειακό αερισµό και βαθύ αερισµό. Ο �

αερισµός θα γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων ειδικών µηχανηµάτων, αυτοκινούµενων ή 
παρελκόµενων, τα οποία φέρουν είτε κυλινδρικά εξαρτήµατα για αφαίρεση "καρότων", 
είτε λεπιδοειδή εξαρτήµατα για δηµιουργία διόδων µικρού πλάτους, είτε εξαρτήµατα για 
την εκτόξευση νερού υπό πίεση εντός του εδάφους. Τα µηχανήµατα αυτά υποχρεούται 
να διαθέτει ο ανάδοχος. Συνολικά θα γίνουν έως έξι (6) επεµβάσεις αερισµού. 
Η προσθήκη άµµου στο εδαφικό υπόστρωµα (επιάµµωση) αποσκοπεί κυρίως στην �

αποκατάσταση κοιλοτήτων που εµφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο.
Αραίωµα-ριζοτοµή και βοτάνισµα του χλοοτάπητα: θα γίνεται µε χρήση των κατάλληλων �

µηχανικών µέσων ή/και χειρωνακτικά, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία.

Β.7. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου
Αφορά κυρίως τη συντήρηση - επιδιόρθωση των 14 περιφερειακών και 3 κεντρικών 
εκτοξευτήρων ύδατος και την αποκατάσταση όσων βλαβών εµφανιστούν στο αντλητικό 
συγκρότηµα και στο δίκτυο µεταφοράς του νερού στους εκτοξευτήρες. 
Οι εργασίες συντήρησης του αρδευτικού δικτύου θα πραγµατοποιηθούν κατά την έναρξη 
των εργασιών συντήρησης και όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια της συντήρησης 
του χλοοτάπητα.

Β.8. Γραµµογραφήσεις χλοοτάπητα
Θα γίνονται πριν την πραγµατοποίηση κάθε επίσηµης αγωνιστικής συνάντησης, µε 
κατάλληλο µηχάνηµα. Συνολικά θα γίνουν έως είκοσι (20) γραµµογραφήσεις.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β.1 ΕΩΣ ΚΑΙ Β.8, ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΟΥΝ ΣΤΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΜΟΝΟΝ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ 
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ΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ" ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Η 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΣΩΝ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 31/08/2011
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  31/08/2011
Οι Συντάξαντες

Χρονάκης Γεώργιος 


