ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2015

Εργασία : «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του
Δήμου για το 2015 »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 22.592,02€

ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Εργασία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2015
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 75/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου και συμπλήρωση κάποιων
κομματιών τα οποία λόγω χρήσης παρουσιάζουν φθορές και χρήζουν
αντικατάστασης με έτοιμο ανθεκτικό μίγμα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ
30.6261.0001
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των
22.592,02€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
προέρχεται από πόρους του Δήμου.

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 20/8/15
Ο Διευθυντής ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.

Χολαργός, 20/8/2015
Ο Συντάξας

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Εργασία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2015
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 75/2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ2) ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΕΙΔΟΣ
1.

Συντήρηση έτοιμου Χλοοτάπητα

2.449,00

7,50

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ
18.367,50
18.367,50
4.224,52
22.592,02

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Συντήρηση χλοοτάπητα (ΑΡ.Ε13.2ΣΧ) ΠΡΣ 5220ΣΧ
Η εργασία συντήρησης περιλαμβάνει την αφαίρεση του κατεστραμμένου
χλοοτάπητα, την κατεργασία του εδάφους, την προμήθεια τύρφης, την διαμόρφωση
και την συμπλήρωση με έτοιμο χλοοτάπητα και απομάκρυνση αχρήστων υλικών
Τιμή μονάδας: 7,50/μ2

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 20/8/2015
Ο Διευθυντής ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.

Χολαργός20/8/2015
Ο Συντάξας

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Εργασία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2015
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 75 /2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα
γηπέδων του Δήμου που χρήζουν συντήρησης. Συγκεκριμένα, η εργασία αφορά κυρίως το
γήπεδο ΜΑΚ-ΜΑΡΣΩ και συμπληρωματικά, όπου αλλού χρειαστεί.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,
του άρθρου 103 & του 209 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 20
παρ. 13 του Ν. 3731/08, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014, του Ν. 2362/95 και σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
β. Η τεχνική έκθεση
γ. Η προσφορά του ενδιαφερομένου
δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ISO 9001 ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ και να έχει πενταετή
τουλάχιστον εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση πρασίνου και χλοοτάπητα
αγωνιστικών και λοιπών χώρων. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει δικά του ειδικά
μηχανήματα σχετικά με την φύση και το είδος των εργασιών, όπως μηχάνημα βαθύ
αερισμού χλοοτάπητα (τύπου verti drain ), τρακτέρ άνω των 50 HP εφοδιασμένο με
ειδικά ελαστικά για χρήση σε χώρους με χλοοτάπητα, μηχάνημα μεταφύτευσης
χλοοτάπητα (sod cutter), Mηχάνημα διάστρωσης γηπέδων καθοδηγούμενο από
σύστημα laser, Σπαρτική μηχανή ακριβείας, Κύλινδρο, Αμμοδιανομέα.
Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η σύμβαση,
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η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2015. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το
ποσό της σύμβασης. Οι τιμές της προσφορά του Αναδόχου θα παραμείνουν σταθερές
καθ’ ολη την διάρκεια της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης της εργασίας, όπως θα έχει καθορισθεί με την υπογραφή της σύμβασης,
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης πλην του
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία θα εκτελείται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, σε σημεία που θα
υποδείξει η υπηρεσία και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή
Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή εντός πέντε (5)
ημερών από της ημερομηνίας ανάθεσης της εκάστοτε εργασίας και η πληρωμή του
αναδόχου κατόπιν εκδόσεως και θεωρήσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του σχετικού
χρηματικού εντάλματος.

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 20/8/2015
Ο Διευθυντής ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.

Χολαργός, 20/8/2015
Ο Συντάξας

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος
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