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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Προέδρου της ΑΠΟΔΡΑΣΙ και αφορά 

την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Γηπέδου Σιδηροκάστρου. 

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα και 

εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα σε 

αθλητικούς χλοοτάπητες ποδοσφαιρικών ή άλλων γηπέδων.  

 

Η παρούσα συντάχθηκε με τις εξής παραδοχές: 

1. Η συνολική επιφάνεια του χλοοτάπητα, δηλαδή ο 

αγωνιστικός χώρος και οι παράπλευρες 

επιφάνειες μετρήθηκαν σε 10 στρέμματα. 

Συγκεκριμένα πλάτος γηπέδου 72μ, πλάτος 

αγωνιστικού χώρου 64μ, μήκος γηπέδου 152μ και 

μήκος αγωνιστικού χώρου 100μ.  

2. Η συχνότητα χρήσης του γηπέδου για 

ποδοσφαιρικούς αγώνες είναι εβδομαδιαία και 

συνολικά έως 16 αγώνες στο τετράμηνο.  

3. Η εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με 

την υπ' αριθμ. 92/23-03-2010 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII τμήμα) η συντήρηση 

χλοοτάπητα είναι απλή εκτέλεση εργασίας και όχι δημόσιο τεχνικό έργο κατά την έννοια του 

άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1418/1984. 

4. Οι εργασίες αφορούν το στάδιο του Σιδηροκάστρου. 

 
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του χλοοτάπητα του κάθε γηπέδου είναι: 

 

1. Κούρεμα 1 φορά ανά εβδομάδα ανάλογα τις συνθήκες, με κατάλληλο μηχανοκίνητο χλοοκοπτικό.  

2. Ενσωμάτωση άμμου ποταμού ή χειμάρρου.  



3. Επισπορά χλοοτάπητα. Θα πραγματοποιείται ανά μήνα ή και συχνότερα ανάλογα με τις φθορές που 

θα προκύπτουν από την χρήση αφού έχει προηγηθεί ενσωμάτωση άμμου ποταμού ή χειμάρρου, για 

την αποκατάσταση ανωμαλιών (του εδάφους) που μπορεί να προκύψουν από τη συμπλήρωση των 

φθαρμένων τμημάτων του χλοοτάπητα. 

4. Διαγράμμιση χλοοτάπητα περίπου τρεις φορές ανά μήνα. 

5. Ρύθμιση και έλεγχος της άρδευσης ανά εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης τυχόν 

μικροπροβλημάτων. Πότισμα έως και 11 φορές το μήνα ανάλογα με την κατάσταση του γηπέδου και 

τις καιρικές συνθήκες (βλέπε σχετικό πίνακα). 

6. Κυλινδρισμός χλοοτάπητα ταυτόχρονα με το κούρεμα (2 με 1 φορές το μήνα). 

7. Αερισμός εδάφους χλοοτάπητα  

8. Επιφανειακή λίπανση με κοκκώδες λίπασμα και χρήση λιπασματοδιανομέα 1 φορά ανά μήνα όπου και 

όταν απαιτείται.  

9. Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών. Ράντισμα 1 φορά ανά μήνα όπου και όταν απαιτείται.  

10. Επίβλεψη από Γεωπόνο 2 φορές/μήνα. 

Χρονική Διάρκεια: Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου είναι μέχρι το τέλος του 2018 ή 

μέχρι την ημερομηνία εξάντλησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός των 

εργασιών υπολογίστηκε για τέσσερις τυπικούς ολόκληρους μήνες. Η πραγματική διάρκεια επεκτείνεται ή 

συρρικνώνεται πέραν αυτών (4 μηνών) ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες (κατάσταση του γηπέδου 

καιρικές συνθήκες, αγωνιστικές υποχρεώσεις κλπ) 

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 6.451,61€ χωρίς ΦΠΑ και 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 8.000€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 της ΑΠΟΔΡΑΣΙ 

και τον Κ.Α. 15.6262.01 ύψους 8000,00€. 

- Ο - 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

 
     



 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

α/α Περιγραφή Εργασίας ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Επεμβάσεις Αξία 

1 Κούρεμα στρέμμα 10 5 16 800,00 € 

2 
Ενσωμάτωση άμμου 
ποταμού 

κ.μ. 1 19,61 1 19,61 € 

3 Επισπορά στρέμμα 10 250 1 2.500,00 € 

4 Διαγράμμιση στρέμμα 10 4 16 640,00 € 

5 
Άρδευση με 
εκτοξευτήρες 

στρέμμα 10 4,3 44 1.892,00 € 

6 Κυλινδρισμός στρέμμα 10 1,5 16 240,00 € 

7 Αερισμός στρέμμα 10 13 1 130,00 € 

8 
Λίπανση με 
λιπασματοδιανομέα 

στρέμμα 10 3,8 4 152,00 € 

9 
Εφαρμογή 
Φυτοπροστευτικών 

στρέμμα 10 3,9 2 78,00 € 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  6.451,61 € 

 
   

ΦΠΑ 24%   1.548,39 € 

 
   

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ   8.000,00 € 

 
 

- Ο - 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη συντήρηση χλοοτάπητα του σταδίου Σιδηροκάστρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου – εργασίας, διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 

 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06). 

 Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική 
Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 
κάλυψη των εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα.  

2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΠΟΔΡΑΣΙ ή και του 
Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη 
συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας 
του. 

3. Ο ανάδοχος υποβάλει ημερολόγιο εργασιών πριν την τιμολόγηση τους. 

4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της ΑΠΟΔΡΑΣΙ, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου. 

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
ΑΠΟΔΡΑΣΙ.  

7. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 
εργασίες του, με υπαιτιότητά του. 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Όλες οι εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της 

επιστήμης και της γεωργικής πρακτικής.   

 
Γενικές Υποχρεώσεις - ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει διαμέσου των εργασιών συντήρησης ότι: 

 Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομοιόμορφος, ομαλός και επίπεδος. 

 Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στην αγωνιστική επιφάνεια προεξοχές ή λακκούβες. 

 Δεν θα υπάρχουν κενά στο χλοοτάπητα. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια των χλοοταπήτων και να έχει καλή γνώση των 

συνθηκών του έργου. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε εγκαταστάσεις στο χλοοτάπητα κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα αποκατασταθεί αμέσως 

από τον Ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. 

 Ο Ανάδοχος μπορεί να επεμβαίνει, κατόπιν συνεννόησης με την ΑΠΟΔΡΑΣΙ σε τροποποίηση του 

προγράμματος συντήρησης εφόσον απαιτηθεί από την κατάσταση του γηπέδου ή και να 

εφαρμόσει άμεσα κάποιες τεχνικές φυτοπροστασίας αν απαιτηθεί προκειμένου να διαφυλάξει τον 

χλοοτάπητά από επικείμενη καταστροφή. 

 
Τ.Π. 1 ΚΟΥΡΕΜΑ 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος,  με μικρό ελκυστήρα 

με χλοοκοπτική συμπεριλαμβανομένης και της  απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των 

προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα.  Η χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να έχει δυνατότητα συλλογής 

ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων κοπής.  

Επαναλήψεις: έως 4 /μήνα 

 

Τ.Π. 2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

Η εργασία αφορά στην ανάμιξη κηπευτικού χώματος ή μαύρη τύρφυος και άμμου ποταμού ή 

χειμάρρου με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου να είναι μεγαλύτερο,  σε χώρο έξω από την 

κοντίστρα, φορτοκεκφόρτωση και μεταφορά του παραγόμενου μίγματος από το χώρο που αναμίχθηκε 

μέχρι την κονίστρα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία της άμμου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Συχνότητα: Κατά την επισπορά ανάλογα των αναγκών. 



Τ.Π. 3 ΕΠΙΣΠΟΡΑ 

Η εργασία αφορά στην συμπλήρωση το χλοοτάπητα με σπόρο γρασιδιού για την εξάλειψη των κενών 

και τη μείωση των ανεπιθύμητων ζιζανιών. Η εργασία περιλαμβάνει: 

 Βαθύ κούρεμα χλοοτάπητα και καθαρισμό της προς επισπορά επιφάνειας από ξένα σώματα. 

 Βαριά άρδευση και αερισμό. 

 Εφαρμογή ομοιόμορφης στρώσης με υλικό επισποράς: καθαρή άμμος ποταμού περασμένη 

από κόσκινο και ψιλοχωματισμένη μαύρη τύρφη με σχέση 3:2 ή 2:1 με το ποσοστό της άμμου 

να είναι μεγαλύτερο. Οι κόκκοι των υλικών του μίγματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 

3mm. Το υλικό επισποράς υπολογίζεται σε 0,01κ.μ. ανά τ.μ. 

 Εκτέλεση σποράς με σπαρτική μηχανή με δυνατότητα διενέργειας τομών, τοποθέτησης 

σπόρου, θαψίματος σπόρου και αποκατάστασης επιφάνειας. 

 Δεύτερη εφαρμογή με υλικό επισποράς. Η φάση αυτή μπορεί να παραληφθεί εάν ο σπόρος 

έχει καλυφθεί και αν τα επίπεδα έχουν αποκατασταθεί πλήρως. 

 Λίπανση, εφαρμογή εντομοκτόνου για την προστασία του σπόρου και ελαφρύ κυλίνδρισμα εάν 

κριθεί απαραίτητο. 

 Προσαρμογή του προγράμματος άρδευσης.  

Συχνότητα: Πρόβλεψη για όλη την επιφάνεια τμηματικά και αναλόγως των αναγκών. 

 

Τ.Π.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

Η εργασία αφορά την πλήρη διαγράμμιση φυσικού χλοοτάπητα οποιασδήποτε ποιότητας υφής και 

ηλικίας, με λευκό ακρυλικό πλαστικό ματ, και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 - Κανόνας 1 – Αγωνιστικός χώρος, σελ.6-

11). Στην εργασία διαγράμμισης περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Η μεταφορά των υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο ενσωμάτωσης 

συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων 

μεταφοράς. 

 Η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί του τόπου του έργου 

 ο καθαρισμός της επιφάνειας, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση, από κάθε είδους 

ξένα υλικά. 

 Η προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη-πικετάρισμα) και η προεργασία των υλικών διαγράμμισης. 

 Η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουδήποτε είδους, μορφής 

και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα) πλάτους 0,10 – 0,12m 



Επαναλήψεις: έως 4/μήνα 

 

Τ.Π. 5 ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΤΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

Η εργασία άρδευσης ενός στρέμματος χλοοτάπητα με επίγειο σύστημα άρδευσης, περιλαμβάνει τον 

προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης αναλόγως των 

αναγκών του χλοοτάπητα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των μικροϋλικων που απαιτούνται. 

Συχνότητα: έως 11/μήνα 

 

Τ.Π. 6 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ 

Η εφαρµογή του κυλινδρίσµατος θα γίνεται µε ωθούµενο ή συρόµενο ή αυτοκινούμενο κύλινδρο 

μεταβλητού βάρους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αραίωσης και αερισμού και θα είναι ελαφριάς 

έντασης.  

Συχνότητα: έως 4/μήνα 

 

Τ.Π. 7 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Ο αερισµός θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα 

διαθέτουν επιµήκη εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος θα δημιουργούν διόδους 

για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξαρτημάτων θα 

κυµαίνεται από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται  περί τα 15-20cm ανάλογα με το 

βαθμό της συμπίεσης. Η εργασία θα γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την 

ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και 

άρδευση.  

Συχνότητα: Άπαξ  

 
Τ.Π.8 ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

Η εργασία λίπανσης με τη χρήση λιπασματοδιανομέα περιλαμβάνει την τοποθέτηση του λιπάσματος 

στο διανομέα, τη διανομή της μισής ποσότητας του λιπάσματος κατά μια διεύθυνση, της άλλης μισής 

ποσότητας σε διεύθυνση κάθετη με την πρώτη και τον έλεγχο της διανομής.  Η λίπανση θα γίνει μία  φορά 

με κοκκώδες φωσφορούχο ή αζωτούχο λίπασμα.  

Συχνότητα: έως 1/μήνα 

 

Τ.Π.9 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

Η  εργασία καταστροφής των ζιζανίων αφορά στον ψεκασμό της επιφάνειας του χλοοτάπητα  με  

κατάλληλα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 



προσωπικού, η αξία των ζιζανιοκτόνων, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Η εργασία καταπολέμησης ασθενειών χλοοτάπητα αφορά στην προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή 

μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων μέσω του δικτύου άρδευσης για την αντιμετώπιση 

ασθενειών σε χλοοτάπητα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Συχνότητα: έως 1/δίμηνο 

 
 

Σιδηρόκαστρο 18 Απριλίου 2018 
- Ο - 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 


