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Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙ ΑΓΡ ΑΦΕΣ  

Άρθρο 1ο.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

      Με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για 

την συντήρηση του χλοοτάπητα ενός (1) γηπέδου ποδοσφαίρου, καθαρισμός 

σχαρών γύρω από αυτό καθώς και των χορταριών γύρω από την περίφραξη. Επίσης 

τη συντήρηση του πρασίνου (κούρεμα Γκαζόν) της πλατείας Κουμπουριανών, της 

δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31/12/2021. 

     Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (χλοοκοπτικό τρακτέρ) και τα υλικά που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, εκτός των καυσίμων,  θα 

είναι του Δήμου. 

      Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του 

αναδόχου, ώστε η τελική εικόνα  του γηπέδου να είναι κατά το δυνατό ιδεατή. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (χλοοκοπτικό τρακτέρ) που θα απαιτηθεί θα 

παραδοθεί στο Δήμο μετά το τέλος της σύμβασης σε αρίστη κατάσταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο Δήμος έχει έλλειψη προσωπικού (μόνο έναν κηπουρό που καλείται να 

καλύψει τις ανάγκες 16 Κοινοτήτων) και δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στην 

ανωτέρω εργασία για το λόγο αυτό είναι αναγκασμένος να αναθέσει τη ανωτέρω 

εργασία σε εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Άρθρο 2ο.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες: 

1. ΠΟΤΙΣΜΑ 

   Για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται η συντήρηση  ο χλοοτάπητας πρέπει 

να ποτίζεται καθημερινά και θα μειώνουμε την ποσότητα και τη συχνότητα 

άρδευσης όσο προχωράμε προς τους χειμερινούς μήνες . Η ποσότητα του νερού 

εξαρτάται από τις συνθήκες εξατμισοδιαπνοής και αποφασίζεται από τον 

γεωπόνο που επιβλέπει την εργασία της συντήρησης. Κατά μέσο όρο η ημερήσια 

δόση είναι 8 mm .Έκτακτα ποτίσματα θα γίνονται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

2. ΚΟΥΡΕΜΑ 

   Ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται όταν φτάσει σε ύψος 5-6 cm. Το ύψος 

κοπής είναι 3-5 cm . Κατά κανόνα σε κάθε κούρεμα αφαιρούμε  μέχρι και το 1/3 

του χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα συγκεντρώνονται σε μέρος που θα υποδειχτεί 

από την υπηρεσία.  

3. ΛΙΠΑΝΣΗ 



   Κατά τους μήνες της έντονης βλαστικής ανάπτυξης λιπαίνουμε κάθε 20 ημέρες 

με ένα σύνθετο λίπασμα . Το υπόλοιπο διάστημα γίνονται 2-3 λιπάνσεις με το ίδιο 

λίπασμα. Η διασπορά του λιπάσματος θα γίνεται με λιπασματοδιανομέα. 

 

4. ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ THATCH 

          Ο αερισμός του ριζικού συστήματος είναι μια εργασία που γίνεται σε       

ταλαιπωρημένους χλοοτάπητες ,όπου το χώμα είναι πολύ συμπιεσμένο. 

Συνίσταται στην δημιουργία οπών στο χώμα ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση του 

αέρα στο έδαφος. Η παραπάνω εργασία θα γίνεται με ειδικό μηχάνημα. (verti 

drain) 

   Με την πάροδο του χρόνου  στην επιφάνεια του εδάφους συσσωρεύονται ξερά 

φύλλα και δημιουργούν ένα αδιαπέραστο στρώμα που λέγεται thatch.  

   Το thatch δεν επιτρέπει στο νερό και στα θρεπτικά στοιχεία να τροφοδοτήσουν 

τα φυτά του χλοοτάπητα με αποτέλεσμα αυτός να υποβαθμίζεται ποιοτικά και να 

καταστρέφεται σιγά σιγά. 

   Το thatch  θα αφαιρείται με ειδικό μηχάνημα. 

       5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  

   Λόγω των τακτικών ποτισμάτων δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών . Αυτές πρέπει να προλαμβάνονται τόσο 

με την τροποποίηση του προγράμματος άρδευσης όσο και φαρμακευτικά . 

   Επίσης ο χλοοτάπητας μπορεί να προσβληθεί και από έντομα ( καραφατμέ 

κλπ)  και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει επέμβαση με ένα κατάλληλο 

εντομοκτόνο .  

   Το είδος των φαρμάκων οι δόσεις και η συχνότητα εφαρμογής πρέπει να 

αποφασίζεται από τον Γεωπόνο που επιβλέπει το έργο της συντήρησης .Όπως 

επίσης ο επιβλέπων Γεωπόνος αποφασίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος 

άρδευσης  του προγράμματος λίπανσης  και όλων των άλλων εργασιών 

συντήρησης. 

6.ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 

   Η ζιζανιοκτονία θα γίνεται με χημικά και μηχανικά μέσα , ώστε ο χλοοτάπητας 

να διατηρείται καθαρός από ζιζάνια .   

7.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ       

   Με τη χρήση αλλοιώνεται το ομαλό ανάγλυφο του εδάφους  . Οι επεμβάσεις 

που γίνονται για να διορθωθεί το παραπάνω πρόβλημα είναι : α) Κυλίνδρισμα με 

κατάλληλο για κάθε εποχή κύλινδρο, β) πρόσθεση άμμου τοπικά και 

επανασπορές, γ) μετά από κάθε χρήση  επέμβαση του προσωπικού  και 

προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης του χλοοτάπητα που έχει ξηλωθεί . 

 8.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

   Τα φθαρμένα τμήματα χλοοτάπητα στις εστίες  αντικαθίστανται με ευθύνη και 

δαπάνη του συντηρητή , τουλάχιστον δυο φορές για κάθε περίοδο. Δεν 

αντικαθίσταται χλοοτάπητας που έχει καταστραφεί με επέμβαση εξωτερικών 

παραγόντων ή ακραίων καιρικών συνθηκών . 



9.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   

   Το σύστημα άρδευσης θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του συντηρητή. Η 

συντήρηση του περιλαμβάνει : α) τακτικό έλεγχο  της σωστής λειτουργίας των 

εκτοξευτών, δηλαδή  σωστή διαβροχή, κανονική κίνηση , σωστή θέση 

υψομετρικά  β) έλεγχο καλής λειτουργίας των ηλεκτροβανών για την 

αντιμετώπιση μικροδιαρροών που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό 

πρόβλημα στον χλοοτάπητα γ) έλεγχο καλωδιώσεων, προγραμματιστή  ώστε να 

βρίσκονται πάντα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.    

   Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του συστήματος άρδευσης (μπέκ , 

προγραμματιστής, ηλεκτροβάνα κλπ) δεν λειτουργεί , αυτό αντικαθίσταται με 

δαπάνη του Δήμου. 

10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Η συντήρηση θα γίνεται με ιδιόκτητα μηχανήματα του αναδόχου και με το 

χλοοκοπτικό τρακτέρ του Δήμου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί   

και να επισκευάζει το χλοοκοπτικό τρακτέρ ούτως ώστε αυτό να παραδοθεί σε 

αρίστη κατάσταση μετά το πέρας της σύμβασης.  

     Οι εργασίες θα επιβλέπονται από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Αμφίκλειας 

Ελάτειας Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 

Κωδικός CPV: 77310000-6 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Εργασιών Μονάδα 

μέτρησης  

Ποσότητα  Τιμή 

μονάδας 

Δαπάνη 

1 Άρδευση στρ 25χ5χ8=1000 0,95 950,00 

2 Λίπανση   στρ 8χ4=32 

 

10 

 

320,00 

3 Κούρεμα στρ 8χ10=80 15 1.200,00 

4 Ζιζανιοκτονία- 

Φυτοπροστασία 

στρ 8χ2=16 

 

25 400,00 

5 Αραίωμα- Αερισμός- 

επανασπορά 

στρ 8χ4=32 36 1152,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.022,00 

    ΦΠΑ 24% 965,28 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.987,28 

 
 
 

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

α/α Είδος Εργασιών Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 

1 Άρδευση στρ 25χ5χ8=1000   

2 Λίπανση   στρ 8χ4=32 
 

  

3 Κούρεμα στρ 8χ10=80   

4 Ζιζανιοκτονία- 
Φυτοπροστασία 

στρ 8χ2=16 
 

  

5 Αραίωμα- Αερισμός- 
επανασπορά 

στρ 8χ4=32   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
 

Αμφίκλεια, 01-02-2021 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


