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Προς  
ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
  

 
Θέμα:   Διευκρινήσεις  για τον συνοπτικό διαγωνισμό Υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση 
χλοοτάπητα κεντρικού, βοηθητικού γηπέδου και παρτεριών»  (CPV: 77320000-9 
Συντήρηση χλοοτάπητα) Αρ. Πρωτ. : 094/20.01.2021  
  
Σε συνέχεια του με ημερομηνία 28.01.2021 εγγράφου – ερώτησης που κατατέθηκε στην 
γραμματεία της ΑΑΗ αε ΟΤΑ για την με αρ. πρωτ. ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ: 145/28.01.2021,  
ακολουθούν διευκρινήσεις και επισημάνσεις: 

 

Ερώτημα 1. Για την παράγραφο 2.2.5 
 
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (υπολογιζόμενης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς) να έχουν εκτελέσει (αθροιστικά) αντίστοιχες εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου 
(συμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί) σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις ή και 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους  
φορείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι σχετικές εργασίες). 

 
Επισημαίνουμε ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να αφορούν εργασίες σε φυσικό 
χλοοτάπητα γηπέδων   ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων  π.χ  γηπέδων Golf. Για την 
απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί  μέχρι και την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, σε ιδιωτικούς φορείς είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 
α. συμβάσεις που έχουν υπογραφεί  ή και τιμολόγια στα  οποία να φαίνεται το 

αντικείμενο της συντήρησης  φυσικού χλοοτάπητα, 
β.  εξοφλητικές βεβαιώσεις για τα τιμολόγια ή αποδείξεις  τραπεζικών καταθέσεων στα 

οποία να συνδέεται η κατάθεση με το τιμολόγιο κ.λ.π),  
γ.  βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον ιδιωτικό  

φορέα. 
 

Ερώτημα 2. Για την παράγραφο 2.2.5 εδάφιο γ « Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»  
και το σημείο 3 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης : 

  
γ) να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον χειριστή γεωργικών μηχανημάτων. 
επίσης 
 « Για τον χειριστή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού (γεωργικός ελκυστήρας κ.λ.π) , πρέπει στον φάκελο να 
κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ικανότητας χειρισμού.» 

 
Το δικαιολογητικό που πρέπει να κατατεθεί  για τον χειριστή γεωργικών μηχανημάτων, 
ώστε να εξακριβωθεί η άδεια χειριστή, είναι κατά ελάχιστο η Άδεια Οδήγησης και 
Χειρισμού Αγροτικού Μηχανήματος Τύπου Α   (για διαξονικούς γεωργικούς ελκυστήρες 



 

κ.λ.π) που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο δεδομένου ότι εκτός άλλων μικρότερων 
μηχανημάτων τέτοια μηχανήματα (μηχάνημα κουράματος κ.λ.π)  θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα. 
 
Θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 
 
 

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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