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Ηράκλειο 01 Φεβρουαρίου  2017 

Αριθµός Πρωτ: 171 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ  ∆ΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (διαγωνισµός µε σφραγισµένες 

προσφορές), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114/2006) Κύρωση του Κ.∆.Κ. 

2. Την µελέτη η οποία συντάχθηκε από την ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  για την συντήρηση του  βοηθητικού  

γηπέδου του Παγκρητίου Σταδίου. 

3. Την εγκεκριµένη και εξειδικευµένη πίστωση του ανάλογου ποσού στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 

προκήρυξης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24 %  και καταχωρηµένο σε κωδικό στον 

προϋπολογισµό της ΑΑΗ Α.Ε. για το έτος 2016.  

4. Την ανάγκη της ΑΑΗ Α.Ε. για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας µε δεδοµένο ότι δεν έχει 

εξειδικευµένο  τακτικό ή έκτακτο προσωπικό για να καλύψει την παραπάνω ανάγκη. 

5. Την µε αριθµό 08/2017 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση υπηρεσίας που αφορά την ∆ΙΕΤΗ συντήρηση του 

χλοοτάπητα του   βοηθητικού γηπέδου του Παγκρητίου Σταδίου  και η συντήρηση του χλοοτάπητα και 

πράσινου που βρίσκεται  στα παρτέρια και νησίδες του σταδίου (κυκλικές πορείες, παρτέρια 

βοηθητικού γηπέδου, παρτέρια εντός κιγκλιδώµατος, παρτέρια στην νότια είσοδο του σταδίου επί της 

οδού Σπύρου Μουστακλή). 

 
Η ανάθεση αφορά  τις παρακάτω υπηρεσίας ανάλογα των αναγκών που προκύπτουν  σε κάθε εποχή και 

λειτουργία του σταδίου όπως: 

• Κούρεµα χλοοτάπητα  

• Γραµµογράφηση γηπέδου 

• Λίπανση χλοοτάπητα 

• Φυτοπροστασία χλοοτάπητα για έντοµα / για µύκητες 

• Εξαερισµός ή ριζοτοµή ή κατάτµηση 

• Βαθύς αερισµός 

• Κυλίνδρισµα 

• Τοπικές επισπορρές  µε πιστοποιηµένο σπόρο ψυχρόφιλου χλοοτάπητα 

• Αµµοδιανοµές 

• Γενική επισπορρά κατ ελάχιστο µε 350kg πιστοποιηµένο σπόρο  ψυχρόφιλου χλοοτάπητα 

• Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια 

• Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε ζιζανιοκτόνα 

• Προµηθ.-εγκατάστ. προπαρασκ. χλοοτάπητα 

• Έλεγχος αρδευτικού συστήµατος – επισκευές (εκτός αντλιοστασίου) 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
--------------------------------------------------- 

∆ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή , Παγκρήτιο Στάδιο 

 ΑΦΜ : 998091971– Α’ ∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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• Καθαρισµός ρείθρων σύµφωνα µε το πρόγραµµα το οποίο και θα ακολουθεί τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν από την χρήση και λειτουργία του βοηθητικού γηπέδου. 

o Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα - 

εξοπλισµός του αναδόχου (απόδειξη χρήσης εξοπλισµού),  καθώς επίσης και όλες οι διορθωτικές 

εργασίες που θα προκύψουν στο εξοπλισµό της άρδευσης κατά την διάρκεια εφαρµογής της  ανάθεσης. 

Ο απαραίτητος εξοπλισµός  ακολουθεί παρακάτω, ενώ  η κατοχή ή η χρήση του   πρέπει να πιστοποιηθεί 

κατά την υπογραφή της σύµβασης ανάληψης µε    απόδειξη κατοχής των µηχανηµάτων ή παράδοση 

συµφωνητικού συνεργασίας διαθεσιµότητας και χρήσης του εξοπλισµού µε άλλο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο,  επί ποινή αποκλεισµού  σε αντίθετη περίπτωση. 

• Τρακτέρ 35- 45 hp (ελκυστήρας µε κατάλληλα λάστιχα για κίνηση και εργασίες πάνω σε 

χλοοτάπητα) για την έλκυση των αεριστήρων, του αµµοδιανοµέα, του κυλίνδρου κλπ. 

• Αεριστήρας για βαθύ αερισµό (τύπου verti drain - αυτοκινούµενoς ή παρελκόµενος σε ελκυστήρα) 

• Μηχάνηµα ριζοτοµής - κατάτµησης τύπου verti-cutting (αυτοκινούµενo ή παρελκόµενο σε 

ελκυστήρα) 

• Αµµοδιανοµέας  (αυτοκινούµενoς ή παρελκόµενος σε ελκυστήρα) 

• Μηχανή γραµµογράφησης (δυο για κάλυψη όλων των αναγκών) 

• Λιπασµατοδιανοµέας τροχήλατος 

• Ψεκαστικό συγκρότηµα αυτοκινούµενο ή αναρτώµενο µε µπάρα ψεκασµού χωρητικότητας 200 - 600 

lt 

• Κύλινδρος βάρους τουλάχιστον 0,5 tn (αυτοκινούµενoς ή παρελκόµενος σε ελκυστήρα) 

• Βούρτσα ή πλέγµα (σβάρνισµα άµµου) 

• Επισπορέας (overseeder) µε πλάτος εργασίας τουλάχιστον 1,5 m (αυτοκινούµενoς ή παρελκόµενος σε 

ελκυστήρα) 

• Αυτοκινούµενος εξαγωγέας χλοοτάπητα (sod cutter) 

• Χορτοκοπτικό τρίµερ 

• Κουρευτική µηχανή χειροκίνητη 

• Ψεκαστήρας πλάτης 

• Βοηθητικό όχηµα (φορτηγάκι 1 tn) 

• Πλήρης σειρά βοηθητικών εργαλείων και ανταλλακτικών. 

• Κουρευτικό µηχάνηµα ανάλογων προδιαγραφών για το είδος του χλοοτάπητα  του βοηθητικού  

γηπέδου.  

 

2.Εκτός των παραπάνω το αντικείµενο του αναδόχου συµπεριλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη, που είναι 

απαραίτητη στην υλοποίηση µη αθλητικών και αθλητικών γεγονότων στο κεντρικό στάδιο όπως συναυλίες, 

αθλητικές δραστηριότητες εκτός επίσηµων αγώνων ποδοσφαίρου κ.λ.π.  καθώς επίσης και το πότισµα του 

χλοοτάπητα µε τεχνικά µέσα ή και χειρονακτικά όποτε είναι απαραίτητο. 

3. Για την υλοποίηση των παραπάνω ελάχιστο εργατικό προσωπικό δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών 

ατόµων, εκ των οποίων δύο ειδικευµένων ατόµων (ένα από τα οποία να είναι επίσηµα χειριστής του 

µηχανοκινήτου η άλλου απαραίτητου εξοπλισµού), συν το υπεύθυνο γεωπόνο.  

Προς τούτο ο υποψήφιος ανάδοχος συνοδεύει τα δικαιολογητικά του  µε Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία 

δηλώνει υπεύθυνα ότι για την υλοποίηση του έργου θα προσλάβει το απαραίτητο και ικανό προσωπικό , επί 

ποινή ακυρότητας και κατάπτωσης εγγυητικής σε βάρος του.  

Για τον χειριστή του µηχανοκίνητου εξοπλισµού (γεωργικός ελκυστήρας κ.λ.π) , πρέπει στον φάκελο να 

κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ικανότητας χειρισµού. Στην περίπτωση που δεν έχει προσληφθεί 

ακόµη, τότε αυτό δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου και το δικαιολογητικό 

προσκοµίζεται υποχρεωτικά επί ποινή ακυρότητας και κατάπτωσης εγγυητικής , κατά την υπογραφή των 

συµφωνητικών .  
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος  υποχρεούται: 

1. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές αφού καταθέσει 

εβδοµαδιαίο, µηνιαίο και ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης και µετά την έγκριση του και εποπτεία από το 

προσωπικό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

2.  Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε κάθε περίπτωση υπογεγραµµένο από τον γεωπόνο υπεύθυνο για το έργο σε 

καθηµερινή βάση. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται περιοδικά από το Τµήµα Τεχνικής 

∆ιαχείρισης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

3. Να τηρεί και να  αποστείλει τα στοιχεία του  προσωπικό που θα απασχολείται  στις εργασίες (αριθµός 

ταυτότητος ή της άδειας εργασίας - και φωτοαντίγραφα αυτών) στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία 

(Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, 

αποζηµιώσεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις 

απέναντι στο ∆ηµόσιο, τον ∆ήµο και  κάθε τρίτο. 

5. Υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση ασφάλισης στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το προσωπικό που θα 

απασχολήσει, το αργότερο 5 ηµέρες µετά την υπογραφή του συµφωνητικού ανάληψης του έργου. 

6. Υποχρεούται να καταθέτει στην διοίκηση και την Τεχνική ∆ιαχείριση  εβδοµαδιαίο ή µηνιαίο πρόγραµµα 

στο οποίο να παρουσιάζεται το προσωπικό και το ωράριο στο οποίο θα απασχοληθεί. 

7. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες που αφορούν το απασχολούµενο απ' αυτόν 

προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία (άδειες ανυπαίτιου κωλύµατος κλπ.) είτε 

από την ασφαλιστική νοµοθεσία κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά ατυχήµατα κλπ.), 

είτε από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και ηµεροµισθίων κλπ.) είτε από άλλους 

γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας κλπ.). Για κάθε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου ευθύνεται ίδιος. 

Ειδικότερα. 

8. Η ΑΑΗ   Α.Ε  δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Ωσαύτως, δεν θα φέρει 

καµία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος σε τρίτους, ευθύνη την 

οποία αναπληρώνει καθ' ολοκληρίαν ο ανάδοχος. 

9. Ο υπεύθυνος του αναδόχου (θα ορισθεί µε έγγραφο του αναδόχου προς την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) υποχρεούται 

να συνεργάζεται µε την την ∆ιοίκηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ αλλά και  Τεχνική ∆ιαχείριση  αυτής  και να 

συµµετέχει σε συναντήσεις εργασίας για θέµατα λειτουργίας του Παγκρητίου Σταδίου. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου 

προσωπικού του ότι : Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε την ΑΑΗ Α.Ε. 

έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης 

ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. 

11. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί 

στο προσωπικό και στους χώρους του σταδίου, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων 

του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του ή υπερεγολάβων του. Ο απαιτούµενος κατά νόµο εξοπλισµός, 

ατοµικά εφόδια και  εξειδικευµένος ρουχισµός του προσωπικού συντήρησης , επιβαρύνει τον ανάδοχο εις 

όλον. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που 

θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από το αρµόδιο τµήµα της ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ. Εάν ο ανάδοχος 

δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς 

εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της µηνιαίας αµοιβής προ κρατήσεων, 

ανάλογα µα την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση της ανάθεσης, 

παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της 

Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισµένο, 

ειδικευµένο, υγιές, άριστο στην ειδικότητα του. Εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί 

ανήλικους κάτω των 18 ετών σύµφωνα µε την Ελληνική και διεθνή νοµοθεσία.  

14. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια  και 

υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους της ΑΑΗ Α.Ε, για την 

πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα και προς τούτο συνεργάζεται µε 

τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΗ Α.Ε , συµµορφούµενος στις  γενικότερες οδηγίες ασφαλείας  αλλά και 

τυχόν έκτακτες προς τούτο εντολές. 
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15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και 

να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος  έναντι όλων ποινικά, αστικά και διοικητικά για κάθε 

ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι η ΑΑΗ Α.Ε, δεν έχει καµία 

αστική ή ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του 

αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του 

αναδόχου.  

16. Η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 

17. Το απασχολούµενο από τον ανάδοχο προσωπικού, οφείλει να είναι άψογο στη συµπεριφορά του προς το 

λοιπό προσωπικό της ΑΑΗ Α.Ε,  αλλά και προς τρίτους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά 

αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις και χρονοτριβή κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί 

δικαιολογηµένα από την ∆ιοίκηση της ΑΑΗ Α.Ε ή δια του αρµοδίου γραφείου ασφαλείας, ως 

«ακατάλληλο» για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, µόλις ειδοποιηθεί 

σχετικά,(εγγράφως) από την ΑΑΗ Α.Ε. 

18. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του εργολήπτη που θα 

απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιονδήποτε 

απαιτήσεων του εργολήπτη. 

19. Για την συντήρηση του πρασίνου του γηπέδου, θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά προσωπικό του 

αναδόχου και όχι άλλης εταιρείας.  

20. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 

θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 

21. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της 

προκήρυξης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την εκτέλεση του Έργου. 

22. Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους 

όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον 

βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 

15 εργάσιµων ηµερών  από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 

23. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει  την υποχρέωση να µεριµνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο 

προσωπικό του σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού. 

24. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου διαχείρισης των κλειδιών που θα του παραχωρηθούν για 

τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η διάρκεια της ανάθεσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης και 

ολοκληρώνεται δύο  έτη  µετά..  

 
Ο προϋπολογισµός της ανάθεσης για την παραπάνω διάρκεια του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.500,00 €  

µηνιαίως,  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24 %, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Ήτοι: 36.000 

€ την διετία συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).   

 
Με απόφαση του ∆.Σ. ΑΑΗ. ΑΕ ΟΤΑ και αποδοχή από πλευράς αναδόχου, η σύµβαση αυτή µπορεί να 

ανανεωθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόµενου διαγωνισµού µε το ίδιο αντικείµενο, µε 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και όχι περισσότερο από τρεις µήνες. Η αναδοχή µπορεί να διακοπεί 

µονοµερώς από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  µε προηγούµενη ενηµέρωση ενός µήνα προς τον ανάδοχο, σε περίπτωση 

που την συντήρηση αναλάβει άλλος φορέας στα πλαίσια των υποχρεώσεων του προς οµάδα που έχει έδρα το 

γήπεδο. 

 

Για την αναδοχή του έργου ο/η ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταβάλει εγγυητική επιστολή  καλής 

εκτέλεσης 5% ισχύος µέχρι και δύο µήνες µετά το τέλος της σύµβασης συντήρησης, κατά την υπογραφή του 

συµφωνητικού ανάθεσης. 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών 

ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, ή ιδιωτικές εταιρίες, που αποδεδειγµένα 

λειτουργούν νόµιµα και έχουν αποδειγµένη εγγράφως εµπειρία στην συντήρηση του πρασίνου παρόµοιων 

εγκαταστάσεων. 

 

Επίσης  συµµετοχή στον διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατοµικές , Ο.Ε,Α.Ε,Ενώσεις κ.λ.π) 

 εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ και ΜΕΚ (Μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων & Μητρά Εµπειρίας 

Κατασκευαστών) για εξειδικευµένα έργα πρασίνου και είναι στελεχωµένες µε γεωπόνο ή δασολόγο ή 

τεχνολόγο, γεωπονίας ή δασοπονίας. 

 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να στελεχώνονται µε γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο 

γεωπονίας ή δασοπονίας” ανεξάρτητα από την µορφή τους.   

 

Οι συµµετέχοντες να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα παρόµοιων  

υπηρεσιών τουλάχιστον δυο (2) ετών εντός της τελευταίας δεκαετίας, η οποία να διαπιστώνεται από 

ανάλογα έγγραφα (αντίγραφα δηµόσιων συµβάσεων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – συνεργασίας από φορείς 

του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) που θα περιλαµβάνονται στον Φάκελο της Προσφοράς.  

 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλλουν την προσφορά. Υποχρεούται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής πριν την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. 

 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο 

διαγωνισµό δεν µπορεί να µµετέχει σε περισσότερες της µίας προσφορές. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται 

δεκτοί, όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, ανεξάρτητα 

από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν 

δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον προσφέροντα. Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι 

πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης έως 

και πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα αξιολόγηση από την Επιτροπή προµηθειών και έργων της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων 

ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 

 

∆ιευκρινήσεις που ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς 

πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από αυτήν, 

διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στη ∆/νση: Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Θύρα 1, Σπύρου 

Μουστακλή, Περιοχή Λίντο µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
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παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  και ώρα 12:30, 

µε ευθύνη του προσφέροντος.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προµηθειών και 

έργων, την ίδια ηµέρα στις 15:00, στον ίδιο χώρο. 

 

∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε 

δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες.  

 

Οι προσφορές που έχουν αποσταλεί µε ταχυδροµείο ή  υπηρεσία µεταφορών θα πρέπει να είναι 

πρωτοκολληµένες στην γραµµατεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, το αργότερο µέχρι 12:30 την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην 

Ελληνική Γλώσσα. 

 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

-  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

-  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

-  Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λπ.) 

-  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

-  Τα στοιχεία του αποστολέα – ενδιαφερόµενου 

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: 

 

1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής.  

 

2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

3. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.  

Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η περιεχόµενη οικονοµική 

προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως, µε και χωρίς τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α.24 %. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου. Οι προσφορές πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Αντιπροσφορές 

δεν γίνονται δεκτές. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μαζί µε την οικονοµική προσφορά υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά ως προϋπόθεση 

συµµετοχής στον διαγωνισµό: 

1. Εγγυητική επιστολή από πιστωτικά  ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κρά¬τη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι δια-τυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση , σύµφωνα µε το Π.∆.  118/07 (Άρθρο 25), να καταθέσει µε την προσφορά του ο 

υποψήφιος προµηθευτής, προκειµένου να συµµετάσχει στον  διαγωνισµό.  Το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής συµµετοχής είναι το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.  για την οποία 

υποβάλλεται προσφορά ήτοι  720,00 €. Το περιεχόµενό της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται στις παρ. 

3 & 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον 

ανάδοχο και στους υποψήφιους ανάδοχους, γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.∆. 

118/07.  Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων, στην Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα µέλη της 

κοινοπραξίας.   
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2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για ατοµική επιχείρηση, ή θεωρηµένο καταστατικό για εταιρία. ή 

άλλο ισότιµο αποδεικτικό έγγραφο περί ύπαρξης   της εταιρίας.  Για την  εταιρία , απαραίτητα πρέπει να 

κατατεθεί έγγραφο  µε την σύνθεση του ∆.Σ. και εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου που 

συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό της. 

3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος βεβαιώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των 

περιεχοµένων της προκήρυξης, την οποία αποδέχεται απολύτως.  
4. Πτυχία και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για τον υπεύθυνο γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο  

γεωπονίας ή δασοπονίας.  

5. Αποδεικτικά εµπειρίας από ανάλογα έργα ως εργολάβος ή υπερεργολάβος στο οποίο να πιστοποιείται 

και να βεβαιώνεται η εξιδεικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο. 

6. Φορολογική ενηµερότητα 
7.  ∆ηµοτική Ενηµερότητα  (για το ∆ήµο Ηρακλείου) 

8. Ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) 

9. Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου , θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής , των 

περιπτώσεων 2 & 3 του κεφαλαίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές-διαγωνιζόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Κατά των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού (πρόχειρου ή ανοικτού) & κυρίως κατά  των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η σχετική ένσταση οφείλει να υποβληθεί στο µισό του χρόνου υποβολής των 

προσφορών, χρόνος που µετράει από την ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης στα ΜΜΕ  και 

ανάρτησης της στις ιστοσελίδες της ΑΑΗ Α.Ε ή του ∆ήµου Ηρακλείου. 

2. Κατά της διαδικασίας ανοίγµατος προσφορών. Η ένσταση αυτή  οφείλει να υποβληθεί τόσο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας ή στις επόµενες 24 ώρες , από την ώρα και ηµέρα ολοκλήρωσης αυτής. 

3. Κατά της απόφασης  του Αποφαινόµενου Οργάνου (Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών) σχετικά µε 

τον αποκλεισµό ή παραµονή στον διαγωνισµό συµµετασχόντων. Η ένσταση αυτή οφείλει να υποβληθεί 

τόσο κατά την διάρκεια της διαδικασίας όσο και µέχρι    2   ηµέρες από την ολοκλήρωση αυτής. 

4. Κατά της πράξης του αποφαινόµενου Οργάνου που εγκρίνει το πρακτικό της τελικής κατάταξης των 

διαγωνιζοµένων, µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Η ένσταση αυτή οφείλει να υποβληθεί 

εντός 2 ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον των  αποφαινόµενων οργάνων ως εξής: 

α.  Για τις περιπτώσεις 1,2,3 ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών 

β. Για τις περιπτώσεις 3 (σε β βαθµό) και 4 , ενώπιον του ∆.Σ. της ΑΑΗ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή 

κατά την συνεδρίαση του ∆.Σ. κατατίθεται και σχετική άποψη της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι ενστάσεις σε κάθε περίπτωση (πέραν αυτών που κατατίθενται κατά την διάρκεια του διαγωνισµού), 

υποβάλλονται στην αρµόδια Γραµµατεία της ΑΑΗ Α.Ε. και λαµβάνουν τον σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου. Από 

κοινού οµαδικές ενστάσεις  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται χωρίς συζήτηση από τα αρµόδια όργανα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.∆/τος 

118/2007 που εφαρµόζεται αναλογικά , προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΑΑΗ Α.Ε,  ποσού ίσου 

µε το 0,05 επί της εκατό (0,05%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο των εκατό πενήντα ευρώ  (150,00 )ευρώ. 

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο αυτό καταπίπτει υπέρ του ταµείου της ΑΑΗ Α.Ε. 

Τα αποφαινόµενα όργανα οφείλουν εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης, να 

εκδώσουν απόφαση. Κατά των αποφάσεων των παραπάνω οργάνων ή της σιωπηρής απόρριψης , κάθε 

ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. 

 

 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ Α.Ε, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α)  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά 

περίπτωση. 

β)  Ανάθεση της εκτέλεσης του έργου   είτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος 

στο διαγωνισµό, είτε µε επανάληψη του διαγωνισµού είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση 

προκαλούµενη ζηµία ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 

αναδόχου. 

γ)  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών των 

φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι υπάρχει πληµµελής εκτέλεση των 

υπηρεσιών, τότε µετά από εισήγησή της δύναται η εταιρία µε απόφαση του ∆.Σ να περικόψει ποσοστό µέχρι 

και 30% και όχι λιγότερο από 10% της  µηνιαίας κατά αντιστοιχία  αποζηµίωσης ή να καταγγείλει τη 

σύµβαση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, παρατηρηθεί από την επιτροπή παραλαβής η οποιαδήποτε 

καταστροφή του χλοοτάπητα συνολικά η εν µέρει, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση  για την πλήρη αποκατάσταση 

του χλοοτάπητα  µε δικές του δαπάνες και ενέργειες. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση την προσφορά του αναδόχου 

και την διακήρυξη και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ δύο έτη. Η έναρξη της συντήρησης  θα αρχίσει να παρέχεται  από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της και µπορεί να παραταθεί,  µέχρι τρεις (3) µήνες µε τους ίδιους όρους, από την ηµεροµηνία 

λήξης της.  

 

Η σύµβαση  µπορεί  να ακυρωθεί µονοµερώς και αζηµίως από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, εφόσον κατά την διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης η  συντήρηση του χλοοτάπητα του βοηθητικού  γηπέδου του Παγκρητίου Σταδίου περάσει 

ως  υποχρέωση σε άλλο ανάδοχο στην  Super League  η την ΕΠΟ η άλλο Νοµικό Πρόσωπο το οποίο θα 

αναλάβει πλήρως την υποχρέωση της συντήρησης για λογαριασµό χρήστη του χλοοτάπητα¨.  

 

Σε αυτή την περίπτωση η σύµβαση θα λήξει από την ηµεροµηνία ανάληψης των υποχρεώσεων  από τον τρίτο 

και ο µειοδότης-ανάδοχος της σύµβασης θα αποζηµιωθεί µέχρι και την ηµέρα  εκείνη αναλογικά µε µηνιαία 

κοστολόγηση. 

 
Προκειµένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η ΑΑΗ Α.Ε. θα ειδοποιεί έγγραφα τον ανάδοχο, 

ένα (1) µήνα πριν από τη λήξη της αρχικής ετήσιας ισχύος της σύµβασης ή των ανανεώσεών της, για το 

χρονικό διάστηµα της παράτασης. 

Οµοίως, ο ανάδοχος σε περίπτωση που δεν επιθυµεί την παράταση ισχύος της σύµβασης, υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία τρεις µήνες πριν την λήξη της σύµβασης, 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ  

(όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)  

29032,26 € 29032,26 € 

   Μ.  ΣΥΝΟΛΟ 29032,26 € 

   ΦΠΑ (24%) 6967,74€  

  
 

Τ.  ΠΟΣΟ 
           36.000 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ενδεικτικό) 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 

 

2017 -2018 

Α/Α Είδος εργασίας 

Φ
εβ

ρ
ο

υ
ά

ρ
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ς 

Μ
ά

ρ
τ
ιο

ς 

Α
π

ρ
ίλ

ιο
ς 

Μ
ά
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ς 
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ύ
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ς 

Ιο
ύ

λ
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ς 

Α
ύ
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ο

υ
σ

τ
ο

ς 

Σ
επ

τ
έµ

β
ρ
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ς 

Ο
κ

τ
ώ

β
ρ

ιο
ς 

Ν
ο
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β

ρ
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ς 
 

∆
εκ

έµ
β

ρ
ιο

ς 

Ια
ν
ο

υ
ά

ρ
ιο

ς 

Σ
ύ

ν
ο

λ
α

 

1 Κούρεµα χλοοτάπητα 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 46 

2 Γραµµογράφηση γηπέδου 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

3 Λίπανση χλοοτάπητα 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 

4 
Φυτοπροστασία 

χλοοτάπητα από έντοµα και 

µύκητες 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 9 

5 
Ριζοτοµή ή κατάτµηση 

(verti-cutting) 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6 

6 
Βαθύς αερισµός (verti-

drain) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

7 Κυλίνδρισµα 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 

8 Γενική Αµµοδιανοµή 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

9 
Τοπικές επισπορές – 

αµµοδιανοµές γηπέδων 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

10 

Γενική ετήσια (χειµερινή) 

επισπορά γηπέδου µε  400 

kg σπόρο ανά γήπεδο 

(overseeding) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

11 
Έλεγχος αρδευτικού 

συστήµατος – επισκευές 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 35 

12 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε 

τα χέρια 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε 

ζιζανιοκτόνα 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 

14 

Προµήθεια-εγκατάσταση 

προκαλλιεργηµένου 

χλοοτάπητα σε σηµεία µε 

µεγάλες φθορές 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

15 Καθαρισµός ρείθρων 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ενδεικτικό) 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 

 

2018  -2019 

Α/Α Είδος εργασίας 

Φ
εβ

ρ
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ά

ρ
ιο

ς 

Μ
ά

ρ
τ
ιο

ς 

Α
π

ρ
ίλ

ιο
ς 

Μ
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ς 
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ύ
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ς 
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λ
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ς 

Α
ύ
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ς 

Σ
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τ
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ς 

Ο
κ
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ώ
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ς 
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ς 
 

∆
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ς 
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ρ
ιο

ς 

Σ
ύ

ν
ο

λ
α

 

1 Κούρεµα χλοοτάπητα 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 46 

2 Γραµµογράφηση γηπέδου 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

3 Λίπανση χλοοτάπητα 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 

4 
Φυτοπροστασία 

χλοοτάπητα από έντοµα και 

µύκητες 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 9 

5 
Ριζοτοµή ή κατάτµηση 

(verti-cutting) 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6 

6 
Βαθύς αερισµός (verti-

drain) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

7 Κυλίνδρισµα 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 

8 Γενική Αµµοδιανοµή 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

9 
Τοπικές επισπορές – 

αµµοδιανοµές γηπέδων 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

10 

Γενική ετήσια (χειµερινή) 

επισπορά γηπέδου µε 400 

kg σπόρο ανά γήπεδο 

(overseeding) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

11 
Έλεγχος αρδευτικού 

συστήµατος – επισκευές 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 35 

12 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε 

τα χέρια 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε 

ζιζανιοκτόνα 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 

14 

Προµήθεια-εγκατάσταση 

προκαλλιεργηµένου 

χλοοτάπητα σε σηµεία µε 

µεγάλες φθορές 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 

15 Καθαρισµός ρείθρων 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Β.   ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 Αποκωδικοποιητές εκτοξευτήρων γηπέδων - Η/Β περιβάλλοντα χώρου 3 

2 Πηνία Η/Β εκτοξευτήρων γηπέδων - Η/Β περιβάλλοντα χώρου 6 

3 ∆ιαφράγµατα Η/Β εκτοξευτήρων γηπέδων 4 

4 Καπάκια εκτοξευτήρων γηπέδων 4 

5 Φλάντζες, ελατήρια, λοιπά µικροεξαρτήµατα εκτοξευτήρων γηπέδων ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

6 Σέλλες, πολύσπαστοι µαστοί 4 

7 Εκτοξευτήρες περιβάλλοντα χώρου 10 

8 Η/Β περιβάλλοντα χώρου 2 

9 ∆ιάφορα ανταλλακτικά (µικροεξαρτήµατα) ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ 

 

 
 

Για την Ανάπτυξη αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ 

Ο  πρόεδρος 

 

 

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264560 -  264566      
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