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ΜΕΛΕΤΗ

Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

CPV: 45112720-8 «Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής»
ΚΑ 15-6262.0001 «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.799,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών µε σκοπό τη συντήρηση του φυσικού
χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Μαντουδίου
Λίµνης Αγίας Άννας..
Πρόκειται για τη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου:
1. Λίµνης
2. Αγίας Άννας
3. Στροφυλιάς
4. Μαντουδίου
5. Κηρίνθου
6. Προκοπίου (Κύριο)
7. Προκοπίου (βοηθητικό)
8. Πηλίου
Με βασικές εργασίες:
1. Συντήρηση χλοοτάπητα
 Κοπή - κούρεµα του χλοοτάπητα ανάλογα τις συνθήκες και τη χρήση του γηπέδου, µία (1) φορά ανά
εβδοµάδα ή ανα 2 εβδοµάδες για τα βοηθητικά γήπεδα, µε κατάλληλο µηχανοκίνητο χλοοκοπτικό.
 Αερισµός εδάφους χλοοτάπητα τουλάχιστον δύο (2 ) φορές το χρόνο
 Κυλινδρισµός χλοοτάπητα τέσσερις (4).φορές
2. Άρδευση χλοοτάπητα
 Άρδευση
 η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου
 Επιφανειακή λίπανση µε κοκκώδες λίπασµα και χρήση λιπασµατοδιανοµέα τουλάχιστον δύο (2) φορές
το χρόνο (όπου και όταν απαιτείται).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα γήπεδα τα οποία προβλέπεται να συντηρηθούν µε τη στρεµµατική τους έκταση είναι τα ακόλουθα:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
Γήπεδο Λίµνης, χρησιµοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Ολυµπιακός Λίµνης»
Έκταση χλοοτάπητα : 5,3 στρέµµατα περίπου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ
Γήπεδο Αγίας Άννας, χρησιµοποιείται ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων της Αγίας Άννας
Έκταση χλοοτάπητα : 5,9 στρέµµατα, περίπου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ
Γήπεδο Μαντουδίου, χρησιµοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Αναγέννηση Μαντουδίου»
Έκταση χλοοτάπητα : 8,4 στρέµµατα, περίπου
Γήπεδο Κηρίνθου, χρησιµοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Α.Ε.Κηρίνθου»
Έκταση χλοοτάπητα : 6,3 στρέµµατα, περίπου
Γήπεδο Προκοπίου «Ηλίας Κουτσουφλάκης», χρησιµοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας «∆όξα
Προκοπίου»
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Έκταση χλοοτάπητα : 8,3 στρέµµατα, περίπου
Βοηθητικό Γήπεδο Προκοπίου, χρησιµοποιείται είτε ως χώρος προπόνησης της Ποδοσφαιρικής Οµάδας
«∆όξα Προκοπίου», είτε ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων του Προκοπίου
Έκταση χλοοτάπητα : 6,6 στρέµµατα, περίπου
Γήπεδο Πηλίου, χρησιµοποιείται ως έδρα της Ποδοσφαιρικής Οµάδας «Ερµής Πηλίου»
Έκταση χλοοτάπητα : 6,0 στρέµµατα, περίπου
Γήπεδο Στροφυλιάς, χρησιµοποιείται ως χώρος άθλησης & αναψυχής των κατοίκων της Στροφυλιας
Έκταση χλοοτάπητα : 5,7 στρέµµατα, περίπου
Η συνολική έκταση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων για τις οποίες προβλέπονται οι επεµβάσεις που
περιγράφονται ακολούθως είναι 52,5 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 34,3 είναι τα γήπεδα που χρησιµοποιούνται
ως έδρες ποδοσφαίρων και τα 18,2 τα γήπεδα που χρησιµοποιούνται βοηθητικά – χώροι άθλησης (Προκόπι,
Στροφυλιά, Αγία Άννα).
1. Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ χλοοτάπητα.
Κούρεµα χλοοτάπητα
Αφορά την εργασία κοπής του χλοοτάπητα των γηπέδων µε χλοοκοπτικό ελκυστήρα και χορτοκοπτικό. Η εργασία
κοπής µε χορτοκοπτικό πλάτης θα προηγείται του κουρέµατος µε τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα γίνεται στις
άκρες του γηπέδου και στην περιοχή γύρω από τα τέρµατα. Η κοπή του χλοοτάπητα θα γίνεται σε ύψος τέσσερα
έως πέντε (4 - 5) εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Η κουρεµένη επιφάνεια θα είναι οµοιόµορφα κοµµένη
χωρίς να παρουσιάζονται σηµεία στα οποία δεν έχει κοπεί το χόρτο. Κατά την εργασία κουρέµατος δεν θα
µένουν επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπολείµµατα κοµµένου χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα µαζεύονται
µε τον χλοοκοπτικό ελκυστήρα και θα αποµακρύνονται αυθηµερόν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία µε
ευθύνη του εργολάβου.
Αερισµός εδάφους χλοοτάπητα
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
Επεµβάσεις: τουλάχιστον δύο (2 ) φορές το χρόνο
Κυλινδρισµός χλοοτάπητα
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.
Επεµβάσεις: τουλάχιστον τέσσερις (4 ) φορές το χρόνο
2. Εργασίες ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ χλοοτάπητα
Άρδευση Χλοοτάπητα.
Αφορά την άρδευση χλοοτάπητα των γηπέδων, ο οποίος ανάλογα µε την εποχή έχει αυξηµένες ή µειωµένες
ανάγκες σε νερό. Εφόσον όλα τα γήπεδα διαθέτουν αυτόµατο αρδευτικό σύστηµα η διάρκεια καθώς και η
συχνότητα άρδευσης θα καθορίζεται και θα διαφοροποιείται ανάλογα µε τις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της
περιοχής.
Ως ελάχιστος χρόνος άρδευσης κατά στάση µε τις κλιµατικές συνθήκες του ∆ήµου µας ορίζεται τα είκοσι λεπτά
(20min). Η άρδευση θα γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες δεν πνέουν άνεµοι και δεν επικρατούν υψηλές
θερµοκρασίες (βραδινές ώρες ή νωρίς το πρωί).
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Λίπανση χλοοτάπητα
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.
Επεµβάσεις: έως δύο το έτος .
Η αξία των λιπασµάτων δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανάθεση της εργασίας και η προµήθειά τους θα γίνει από
τον ∆ήµο.
Συντήρηση δικτύου
Κατά την εργασία άρδευσης υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν µικροπροβλήµατα στο δευτερεύον αρδευτικό
δίκτυο (ζηµιές) οι οποίες οφείλονται σε λανθασµένους χειρισµούς των συνεργείων συντήρησης, σε φυσιολογική
φθορά κλπ.. Τα προβλήµατα αυτά θα επισκευάζονται κατά περίπτωση από τον ανάδοχο της παροχής
υπηρεσιών.
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 11.935,00€ άνευ ΦΠΑ
24% και στο ποσό των 14.979,40€ με ΦΠΑ 24%. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2020 στους :
ΚΑ 15-6262.0001 «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας» με
πίστωση 15.000,00€

Λίμνη, 25/09/2020
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των γηπέδων ποδοσφαίρου του ∆ήµου µας διακρίνεται σε δυο περιόδους :
Α .από 15 Αυγούστου έως 15 Ιουνίου, 10 µήνες (προετοιµασία και αγωνιστική περίοδος)
Β. από 16 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, 2 µήνες (θερινή περίοδος)
Α. Προετοιµασία & Αγωνιστική περίοδος
κοπή χλοοτάπητα
γήπεδα αθλητικών οµάδων : 1 φορά την εβδοµάδα : 10 µήνες x 4 φορές = 40 επαναλήψεις
βοηθητικά γήπεδα
: 1 φορά ανά 15 ηµέρες: 10 µήνες x 2 φορές = 20 επαναλήψεις
άρδευση χλοοτάπητα
γήπεδα αθλητικών οµάδων: 15 φορές το µήνα (ηµέρα παρά ηµέρα): 10 µήνες x 15 φορές=150 επαναλήψεις
βοηθητικά γήπεδα
:
15 φορές το µήνα (ηµέρα παρά ηµέρα) :10 µήνες x 15 φορές =150 επαναλήψεις
Β. Θερινή περίοδος
κοπή χλοοτάπητα
γήπεδα αθλητικών οµάδων
βοηθητικά γήπεδα
άρδευση χλοοτάπητα
γήπεδα αθλητικών οµάδων
βοηθητικά γήπεδα

: 1 φορά ανά 15 ηµέρες
: 1 φορά ανά 15 ηµέρες

: 2 µήνες x 2 φορές = 4 επαναλήψεις
: 2 µήνες x 2 φορές = 4 επαναλήψεις

: κάθε ηµέρα : 2 µήνες x 30 φορές= 60 επαναλήψεις
: κάθε ηµέρα : 2 µήνες x 30 φορές=60 επαναλήψεις

Στις εργασίες:
 κοπής χλοοτάπητα συµπεριλαµβάνεται ΚΑΙ το κόστος αερισµού εδάφους και κυλινδρισµού χλοοτάπητα
 άρδευσης χλοοτάπητα συµπεριλαµβάνεται ΚΑΙ το κόστος συντήρησης του αρδευτικού δικτύου και της
επιφανειακής λίπανσης
όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσης µελέτης.
Προϋπολογισμός εργασιών

ΕΙΔΟΣ

ΣΤΡΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

34,3

44

5

7.546

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

18,2

24

5

2.184

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

34,3

210

0,2

1.440,6

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

18,2

210

0,2

764,4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Συντάχθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας
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ΣΥΝΟΛΟ

11.935

ΦΠΑ

2.864,4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
14.799,4
Λίμνη, 25/09/2020
Θεωρήθηκε
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
Η εργασία αυτή αφορά τις εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ χλοοτάπητα (κοπή – αερισμός - κυλινδρισμός ) όπως
αυτές περιγράφηκαν στον κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή της παρούσης και περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την συντήρηση ενός στρέμματος (στρ.)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 5,00

Άρθρο 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
Η εργασία αυτή αφορά τις εργασίες ΑΡΔΕΥΣΗΣ χλοοτάπητα (άρδευση – λίπανσση – συντήρηση δικτύου)
όπως αυτές περιγράφηκαν στον κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή της παρούσης και περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων υλικών;;; που θα
χρησιμοποιηθούν.
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την άρδευση ενός στρέμματος (στρ.)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 0,20
Λίμνη, 25/09/2020
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής - Γενικές Υποχρεώσεις
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου
του Δήμου μας.
Όλες οι εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες
της επιστήμης και της γεωργικής πρακτικής.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει διαμέσου των εργασιών συντήρησης ότι:
 Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομοιόμορφος, ομαλός και επίπεδος.
 Δεν θα υπάρχουν στην αγωνιστική επιφάνεια προεξοχές ή λακκούβες.
 Δεν θα υπάρχουν κενά στο χλοοτάπητα.
Επίσης, 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.
 Μπορεί να επεμβαίνει, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, 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.

Αρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και με κάθε
άλλη διάταξη που έχει εφαρμογή ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 11.935,00€ άνευ ΦΠΑ
24% και στο ποσό των 14.979,40€ με ΦΠΑ 24%. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2020 στον ΚΑ 15-6262.0001
«Συντήρηση γηπέδων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας» με πίστωση 15.000,00€

Άρθρο 4ο : Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει από την υπογραφή της μέχρι, μέχρι και έναν (1) χρόνο μετά.

Άρθρο 5ο Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
9. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις αναδόχου
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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.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή
για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
Ο ανάδοχος υποβάλει ημερολόγιο εργασιών πριν την τιμολόγησή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του. 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.
Όλα τα οχήματα και μηχανήματα του ανάδοχου θα πρέπει να έχουν όλες τις, κατά το νόμο,
άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες τυχόν θα προξενήσει
κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του.








Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Οι ποσότητες που
προϋπολογίζονται στην παρούσα μελέτη μπορεί να τροποποιηθούν, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν
υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης.



Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,
ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και αφού συγκεντρωθούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.



Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών.



Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου.
Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις οδηγίες και εντολές της
υπηρεσίας και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με
τη σύμβαση, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016

Λίμνη, 25/09/2020
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προϋπολογισμός εργασιών

ΕΙΔΟΣ

ΣΤΡΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

34,3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

18,2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

34,3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

18,2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

…………………………………………………………..
( Τόπος και ημερομηνία)

…….…………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης)
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