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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕΚΑΔΑ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κ.Α.: 15-6262.001 

Προϋπολογισμός: 13.996,19 €
CPV: 77320000-9

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε για τις ανάγκες του ΚΕΚΑΔΑ και αφορά την 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Αμφιλοχίας.

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:

 Η συνολική επιφάνεια του χλοοτάπητα, δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος και οι παράπλευρες 

επιφάνειες μετρήθηκαν σε 8,5 (οκτώμισι) περίπου στρέμματα (120m x 71m). 

 Η συχνότητα χρήσης του γηπέδου για ποδοσφαιρικούς αγώνες είναι εβδομαδιαία και 

συνολικά έως 48  αγώνες  το έτος  κατά προσέγγιση. 

 Η εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016. 

Με την υπ' αριθ. 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.

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του χλοοτάπητα είναι:

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

 Αερισμός εδάφους χλοοτάπητα τρεις φορές το έτος.

 Επιφανειακή λίπανση με κοκκώδες λίπασμα και χρήση λιπασματοδιανομέα τουλάχιστον έξι 

φορές το χρόνο  όπου και όταν απαιτείται.

 Κυλινδρισμός χλοοτάπητα περίπου μία φορά ανά μήνα.

 Διαγράμμιση χλοοτάπητα περίπου τρεις φορές ανά μήνα.
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 Άρδευση χλοοτάπητα από μία φορά (χειμερινοί μήνες) έως δώδεκα φορές (θερινοί μήνες), 

που συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του ποτίσματος.

Χρονική Διάρκεια: 

Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Μπορεί 

όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η συντήρηση χλοοτάπητα του γηπέδου και πάντως όχι πέραν του 

τριμήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. Ο προϋπολογισμός των 

εργασιών υπολογίστηκε για δώδεκα τυπικούς ολόκληρους μήνες και  ανάλογα με τις επικρατούσες 

συνθήκες (κατάσταση του γηπέδου καιρικές συνθήκες, αγωνιστικές υποχρεώσεις κλπ). Οι 

ποσότητες που προϋπολογίζονται στην παρούσα μελέτη μπορεί να τροποποιηθούν, ενώ σε καμιά 

περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση για εξάντληση της πίστωσης. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα 

πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 13.996,19 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6262.001 του προϋπολογισμού 

οικ. ετών 2021 και 2022 του ΚΕΚΑΔΑ.

Αμφιλοχία, 31/05/2021

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕΚΑΔΑ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 15-6262.001 

Προϋπολογισμός: 13.996,19 €
CPV: 77320000-9

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   -   Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Επεμβάσ
εις

Σύνολο 
Μ.Μ.

Τιμή Μ. 
Μ. (€) Δαπάνη (€)

1 Κούρεμα χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 48 408,00 19,00 7.752,00

2 Αερισμός  χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 3 25,5 10,00 255,00

3 Λίπανση χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 6 51,00 10,00 510,00

4 Κυλινδρισμός χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 12 102,00 9,00 918,00

5 Διαγράμμιση χλοοτάπητα Υπηρεσία 1 36 36 40,00 1.440,00

6 Άρδευση χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 50 425,00 0,97 412,25

ΣΥΝΟΛΟ 11.287,25

ΦΠΑ 24% 2.708,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.996,19

Αμφιλοχία, 31/05/2021

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο:
Όλες οι εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους 
κανόνες της επιστήμης και της γεωργικής πρακτικής. 

Άρθρο 2ο: Γενικές Υποχρεώσεις 
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 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. 

Άρθρο 3ο: Τεχνικές προδιαγραφές 

Κούρεμα χλοοτάπητα 
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κούρεμα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με μικρό 
ελκυστήρα με χλοοκοπτική μηχανή, 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. 
Επεμβάσεις:  έως σαράντα οκτώ (48)  το έτος 

Αερισμός 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:  έως τρεις (3)  το έτος 
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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 
γίνεται με κοκκώδες φωσφορούχο ή αζωτούχο λίπασμα. 
Επεμβάσεις:  έως έξι (6)  το έτος 

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:  έως δώδεκα (12)  το έτος 

 Διαγράμμιση χλοοτάπητα 
Η γραμμοχάραξη του χλοοτάπητα θα γίνεται κάθε φορά που χρειάζεται, με το κατάλληλο μηχάνημα 
διαγράμμισης. Οι γραμμές θα γίνονται με ειδικό ατοξικό υδατοδιαλυτό λευκό χρώμα, με μεγάλη 
ικανότητα προσκόλλησης, που θα ψεκάζεται με γραμμοχαράκτη που διαθέτει δοχείο και αντλία 
πίεσης. Η εργασία θα εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
Στην εργασία διαγράμμισης περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Η μεταφορά των υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο 
ενσωμάτωσης και η προσωρινή αποθήκευση επί τόπου. 

 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. 

Επεμβάσεις: έως τριάντα έξι (36) το έτος .

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο)
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος. Περιλαμβάνεται ο 
προγραμματισμός, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης.
Επεμβάσεις: έως πενήντα (50) το έτος .

Αμφιλοχία, 31/05/2021

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
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Γ Ε Ν Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα του γηπέδου 

ποδοσφαίρου Αμφιλοχίας με διάρκειας ισχύος της σύμβασης από την υπογραφή της και για ένα 

έτος, και πάντως όχι πέραν της εξαντλήσεως του ποσού των 13.996,19 €. 

Άρθρο 2ο: 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 ανέρχεται στο ποσό των 13.996,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6262.001 του προϋπολογισμού των οικονομικών 

ετών 2021 και 2022 του ΚΕΚΑΔΑ.

Άρθρο 4ο: Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος εκτέλεσης εργασιών   

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Μπορεί όµως 

να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η συντήρηση χλοοτάπητα του γηπέδου και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, 

µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 

Άρθρο 5ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Τεχνική Έκθεση

β. Ο Προϋπολογισμός- Τιμολόγιο Μελέτης

γ. Η Οικονομική Προσφορά

δ. Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις αναδόχου
 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 ΚΕΚΑΔΑ 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. 

 Ο ανάδοχος υποβάλει ημερολόγιο εργασιών πριν την τιμολόγησή τους.

 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 ΚΕΚΑΔΑ, μετά από απόφαση 

του Διοικητικού 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.
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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. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί 

της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΚΕΚΑΔΑ.

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.

Αμφιλοχία, 31/05/2021

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕΚΑΔΑ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 15-6262.001 

Προϋπολογισμός: 13.996,19 €
CPV: 77320000-9

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Της επιχείρησης ……………………………………………………………..….………………………….………………………………… 

µε έδρα στ… ……………………………………………………..………………. οδός:  ………………………………… αριθ.: …… 

Τ.Κ.: …………………. Τηλ.: …..………………………………… Κινητό: ……………...……..……. Fax: ………..……………………. 

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά:

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Επεμβά-
σεις

Σύνολο 
Μ.Μ.

Τιμή Μ. Μ. 
(€) Δαπάνη (€)

1 Κούρεμα χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 48 408,00

2 Αερισμός  χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 3 25,50

3 Λίπανση χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 6 51,00

4 Κυλινδρισμός χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 12 102,00

5 Διαγράμμιση χλοοτάπητα Υπηρεσία 1 36 36,00

6 Άρδευση χλοοτάπητα Στρέμμα 8,5 50 425,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.

Αμφιλοχία,                 /        / 2021

Ο προσφέρων


