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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..14η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..223/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/11-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..19222/7-7-2016.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 
του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Καθορισµός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από 
τραπεζοκαθίσµατα, στην ∆.Ε. ∆ροσιάς για το έτος 2016» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων 
για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης -Μικροαντικειµένων-Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & εντύπων» 
προϋπολογισµού 43.504,49 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «α) Έγκριση του Πρακτικού Νο. 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου 
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429: 
2008» β) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε» και γ) Αποδέσµευση του Ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων) από τον Κ.Α. 
10.6142.0026». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Συντήρηση 
κλαδοφάγου µηχανήµατος και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού πρασίνου» 
προϋπολογισµού 34.276,43 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για τη «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή της 
υπηρεσίας «Μικροβιολογικός και χηµικός έλεγχος νερού » και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ορθή επανάληψη  της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος ειδών παντοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», 
προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων 

ΑΔΑ: ΨΩΞΔΩ93-93Τ



2 

ασφαλείας (BACKUP)», προϋπολογισµού 12.195,12€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης.». 
ΘΕΜΑ 12ο: «1) Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 2) Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας  », προϋπολογισµού 16.229,40€ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΙΕΜΑ∆Η   για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 17511)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016 (Α.Π. 19048)». 
ΘΕΜΑ 17ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ο.ε. 2016».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση «Καθαρισµός ∆ηµοτικών Κτιρίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου»».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 26.081,64 € για το έργο: 
«Επισκευή στεγανοποίησης στέγης αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυµναστηρίου 
Ροδόπολης»».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή 
Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας (Επείγουσα) Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Λεωφορείου 
Αυτοκινήτου ΚΗΗ 2253 του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/09/2014 – 31/03/2016». 

� ΘΕΜΑ 24ο: A) Έγκριση δαπάνης «Προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού 
χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου 
Στεφάνου του ∆ήµου µας” Β) διάθεση  πίστωσης και Γ)έγκριση όρων 
διακήρυξης διαγωνισµού. «». 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2016 του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-έγκριση/επικύρωση 
εξουσιοδότησης ∆ηµάρχου σχετικά µε απόφαση της ΣΣΑ∆Α-∆/νση ∆ασών για 
κατεδάφιση-αποµάκρυνση αυθαιρέτων». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιµα και 
Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Α∆Σ 
203/2013)» που περιλαµβάνεται στην Α∆Σ 93/2014 επιβολής τελών και προστίµων 
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που προβλέπονται από τον Κανονισµό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..223/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 24ο: A) Έγκριση δαπάνης «Προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού 
χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου 
Στεφάνου του ∆ήµου µας” Β) διάθεση  πίστωσης και Γ)έγκριση όρων 
διακήρυξης διαγωνισµού». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
   Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 

«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και 

για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις.  

 Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, 

οι Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους 

δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 

παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς 

τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: 

«1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός 

εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών. 
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Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. Απαιτείται 

διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή 

επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. Απαιτείται 

σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

Τα ανωτέρω χρηµατικά όρια αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431 

Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθ. 

35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών 

ως εξής: 

α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της 

προηγουµένης 

περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων 

(60.000)ευρώ. 

Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 

εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό 

κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 

προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Σχετική, η αριθµ. 175/2015 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου,σύµφωνα µε την 

οποία 

η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε τις παρ. δ & ε του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 

α) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για 

τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

  Ο ∆ήµος µας µε την 66/19-4-2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ενέκρινε την αναγκαιότητα “ προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού 
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χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου”.  

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 149.984,20€. Για την εν λόγω 

αναγκαιότητα έχει γραφτεί σχετική πίστωση και το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.7135.0009 ο.ε 2016 µε τίτλο “Προµήθεια-αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα 

στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ” ποσού 150.000 ευρώ ( εκατόν πενήντα χιλιάδες 

ευρώ). 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη 
 
1. Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
(ΦΕΚ: Α/11/1980) 
2. του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006) 
3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια. 
4. του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
5. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, 
του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 
6. του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014) 
προτείνεται να εγκριθεί: 
7) την αναγκαιότητα της προµήθειας -αντικατάστασης του πλαστικού χλοοτάπητα του 
γηπέδου ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου για τις ανάγκες της σωστής λειτουργίας του 
γηπέδου ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα τραυµατισµού των αθλουµένων εξαιτίας της 
κακής κατάστασης του χλοοτάπητα.  
8)την έγκριση αναγκαιότητας  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 66/2016 
 
 
Παρακαλούµε την οικονοµική επιτροπή όπως: 
1. εγκρίνει τη δαπάνη προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού χλοοτάπητα του 
γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου  ποσού 149.984,20 € 
  
2. τη διάθεση πίστωσης ποσού 149.984,20€  σε βάρος του  Κ.Α. 15.7135.0009 ο.ε 
2016 µε τίτλο “ προµήθεια-αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου 
ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου ” του προϋπολογισµού οε 2016(Π.Α.Υ.) 
3. Να προβεί σε έγκριση όρων διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
 
  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 

ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980) 
� Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 

χρηµατικά όρια. 
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� Τις διατάξεις του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 

� Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 
ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 

� Τις διατάξεις του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ Α/160/2014) 

� Την υπ’ αριθ. 66/2016 Α∆Σ 
� Την αριθ. 717/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. εγκρίνει τη δαπάνη προµήθειας-αντικατάστασης πλαστικού χλοοτάπητα του 
γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου  και διαθέτει πίστωση ποσού 
€149.984,20 σε βάρος του  Κ.Α. 15.7135.0009 ο.ε 2016 µε τίτλο “ προµήθεια-
αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. 
Αγίου Στεφάνου ” του προϋπολογισµού οε 2016. 

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 

       ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άγιος Στέφανος, ..../07/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθµ. Πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                             Αριθµ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  & Α.∆ιάκου         C.P.V.: 39293400-6 
Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος         Αρ. Μελέτης 14/2016 
Πληροφορίες : Χαράλαµπος Μυλωνάς 
ΤΗΛ.: 2132030623, FAX.: 2132030630 
e-mail: milonas@dionysos.gr 

 
 

∆ιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια – αντικατάσταση 
πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στέφανου » 
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

        

Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 
• Το Ν.∆.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8-5-1953) «Περί κανονισµού χρήσεως και 

κινήσεως αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»  
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• Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α'), περί «παρακράτησης φόρου 
εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις». 

• Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α') «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
Συναφών Θεµάτων». 

• Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α') «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/Α) άρθρο 13 παρ.5, του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α) 
άρθρο 55 παρ.1στ και του Ν. 1726/44 (Φ.Ε.Κ. 190/Α) άρθρο 3 παρ.1β. 

• Του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

• Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'), «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα». 

• Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α'), «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 
στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 
αυτού». 

• Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄). 

• Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η 
τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-11-2013). 

• Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
• Του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)  και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης  
∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, 
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10). 

• Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής …4127/ 13». 

• Του Ν.4153/13 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/ 12, 
4093/12 και 4127/13» 

• Του Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» & την τροποποίηση αυτού µε τον Ν. 
4205/13, άρθ. 9, παρ.4β. 

• Toυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές 
ρυθµίσεις». 

• Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 

• Του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• Του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........»  
• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 
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2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005.” » 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) (Συµπληρωµατικά & αναλογικά 
εφαρµοζόµενου σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις 
ανωτέρω διατάξεις) και ειδικότερα των άρθρων 17 & 21. 

• Την αριθµ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/Β) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής Συντήρησης, αγοράς 
ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων  
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει 
Ν.Π.∆.∆.», όπως τροποποιήθηκε µε αριθµ. 4993/745/1975 απόφαση ΥΠ.ΕΣ 
(ΦΕΚ486/Β).  

• Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 
31ηςΜαρτίου «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

• Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 
Β) Τις αποφάσεις: 
(1) Τις αριθµ πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 

460/6280/6.3.2015 (Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

(2) Την αριθµ. ...../2016 Αποφάση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

(3) Την αριθµ. ......./2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη διάθεση της 
δαπάνης. 

(4) Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη €149.984,20 η οποία και θα βαρύνει 
το Κ.Α. 15.7135.0009 του οικείου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 

(5) Τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

∆ηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια, µεταφορά, 
τοποθέτηση, γραµµογράφηση και παράδοση έτοιµου για χρήση, συνθετικού 
χλοοτάπητα επιφανείας 7.115 τµ (γήπεδο ∆.Κ. Άγιου Στεφάνου), περιλαµβανοµένων 
των απαιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης – συµπλήρωσης της υπάρχουσας και 
απαιτούµενης υπόβασης. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτηµα Β (Προδιαγραφές 
Συνθετικού Χλοοτάπητα {Assessment of the Artificial Turf System in accordance with 
FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test  Methods (October 2015 
Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition}, Τεχνική Έκθεση, 
Τιµολόγιο Μελέτης, Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι 
λεπτών (149.984,20€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον Κ.Α. 
15.7135.0009 του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2016 του ∆ήµου και µε CPV 
39293400-6. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο 
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Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Στην 
περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία.  
 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π.∆. 60/2007. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

..../07/2016 …./07/2016 …./...../2016 
& ΩΡΑ 15:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις ......./...../2016 ώρα 11:00, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, της παρούσης. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 
στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του  Π∆ 60/2007, και 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 
υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, 
ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισµός   
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (149.984,20€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0009 του 
προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2016 του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη.  
 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ
. 

Μονάδα 
µέτρηση

ς 

Ποσότητ
α 

Τιµή ∆απάνη 
 

1 Προµήθεια νέου ποδοσφαιρικού 
συνθετικού χλοοτάπητα 
(αποξήλωση παλαιού, 
µεταφορά και αποµάκρυνση 
αυτού, αποκατάσταση 
υπόβασης γηπέδου µε 
µηχανικά µέσα, εγκατάσταση 
νέου και γραµµογράφηση του) 

1 Μ2 7.115 17,00 120.955,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΞΙΑΣ 

120.955,00 

 ΦΠΑ 24%   29.029,20 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

149.984,20 

 

Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου 

Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και γραµµογράφηση ποδοσφαιρικού συνθετικού 
χλοοτάπητα του ∆ηµοτικού γηπέδου  Aγίου Στεφάνου. 
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Στην τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαµβάνονται οι εξής 
εργασίες: 
1. Αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα. 
2. Μεταφορά και αποµάκρυνση αυτού σε ειδικούς χώρους ανακύκλωσης (θα προσκοµισθεί 
από τον ανάδοχο απόδειξη από αδειοδοτηµένο διαχειριστή αποβλήτων). 
3. Την προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση των απαραίτητων αδρανών και την 
συµπύκνωση τους, µε µηχανικά µέσα, τοπικά στα σηµεία που παρουσιάζονται 
µικροανωµαλίες. 
4.Την προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση άµµου λατοµείου πάχους τουλάχιστον 3εκ. και 
την συµπύκνωση αυτής µε µηχανικά µέσα σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των επιφανειακών υδάτων του νέου χλοοτάπητα σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές γηπέδων FIFA. 
5. Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του γηπέδου. 
5. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα µε πλήρη και µακρόχρονη συνοχή των 
ενώσεων(η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση 
ειδικών ταινιών, τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να 
τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία ώστε να µην υπάρχουν ανωµαλίες ή σκαλοπάτια στον 
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις). 
6. Αµµοδιανοµή τουλάχιστον 15 Kg/m2 άµµου και οµοιόµορφη κατανοµή της, σε όλη την 
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανοµής είναι απολύτως 
απαραίτητη η χρήση ειδικού µηχανήµατος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει 
την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του µορφή. 
7. ∆ιανοµή ελαστικών µικροσφαιριδίων SBR µε χρήση ιδίου µηχανήµατος τουλάχιστον 15 
Kg/m2 και οµοιόµορφη κατανοµή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 
8. Η διανοµή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις 
9. Χτένισµα ινών 
10. Γραµµογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώµατος ίδιου τύπου µε τον 
βασικό (όχι βαµµένη επάνω στον πράσινο) συνθετικό χλοοτάπητα σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς, συνδεµένη µε τον ίδιο τρόπο των τεµαχίων του βασικού, και πλάτους 
σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισµό της FIFA. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήµατος συνθετικού 
χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστηµένο χλοοτάπητα µε τα 
υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία µε εγκεκριµένο εργαστήριο της διεθνούς 
Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειµένου να λάβει σήµα πιστοποίησης (FIFA 
QUALITY), για το γήπεδο  µε δαπάνη του ιδίου. Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις συγκεκριµένες 
απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, µε δική του δαπάνη, στις απαραίτητες 
επεµβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, επαναδιάστρωση 
υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτηθεί εντός των ζητούµενων 
προδιαγραφών της µελέτης) µέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της FIFA και 
να λάβει το ανωτέρω σήµα πιστοποίηση. 
 
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας του χλοοτάπητα στον 
τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την 
µεταφορά ή αποθήκευση των. 

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση της υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την συµµετοχή 
του αναδόχου στο διαγωνισµό δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση 
που να αφορά τις ποσότητες µεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 3° : ∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
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α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις κατασκευαστών ή προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
γ) συνεταιρισµοί κατασκευαστών ή προµηθευτών 
που διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή εργαστήρια) επισκευής 
οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου ή των µηχανικών µερών τους. 
 

3.2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου  (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Σ∆Σ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του Π∆60/2007 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία συµφωνία 
κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως 
νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού δικαίου, οι 
συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νοµοθεσία 
των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

 
3.3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, 

οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

�� Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε 
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
�� Οι ∆ιαγωνιζόµενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά 
εκπροσωπούµενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, 
από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 
µέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 
�� Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις 
όλων των µελών τους (εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το 
µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το 
ποσοστό συµµετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. 
�� Ορισµό υπεύθυνου επικοινωνίας για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας 
του ∆ήµου µε αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του 
προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
�� Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της 
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή 
σε τρίτες χώρες κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που 
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς 
συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
�� Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον 
καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία 
µε συµβολαιογραφική πράξη σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, το αργότερο, από την 
κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα 
η σύµβαση. 
1. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται 
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
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2. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα 
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο 
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4° : Αναθέτουσα αρχή 

• Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (στο εξής ∆ΗΜΟΣ), 
4.1.1.  Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & 
Αθανασίου ∆ιάκου 1 , Άγιος Στέφανος,  Τ.Κ. 14 565 Ελλάδα, Τηλέφωνο:  +30 213-
2030600-1, Φαξ :+30 2132030630,  ∆ικτυακός Τόπος : www.dionysos,gr 
 
 ΑΡΘΡΟ 5° : Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)  Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 

β)  Το Τιµολόγιο µελέτης. 

γ)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

δ)  Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισµός). 
 

Άρθρο 6ο  : Αντικείµενο του διαγωνισµού 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου στα πλαίσια της απαιτούµενης αναβάθµισης των υφιστάµενων γηπέδων 
ποδοσφαίρου και συγκεκριµένα του γηπέδου Αγίου Στεφάνου θα προχωρήσει στην 
προµήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας 7.115 τµ περίπου, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες προδιαγραφές της F.I.F.A.: (Assessment of the Artificial Turf System in 
accordance with FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test  Methods 
(October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition). 
 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήµατα πολυαιθυλενίου 
όµοια µε φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε µία ειδική βάση που αποτελείται από µείγµα 
πολυπροπυλενίου και πολυουρεθάνη δύο συστατικών ή πολυεστέρα, επενδυµένη µε λατέξ, 
µε δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων. Θα τοποθετηθεί σε υφιστάµενη βάση άµµου και 
πληρώνεται διαδοχικά µε χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού.  
 
Στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα Β) περιγράφονται τα στοιχεία του συνθετικού 
χλοοτάπητα σύµφωνα µε τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και οι εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Προσφορές 
1. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα 

λήξης του διαγωνισµού δε λαµβάνονται υπόψη. 
2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

3.  Προσφορές, που  κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση 
ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό) 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ή σε περίπτωση παράτασής τους, 
απορρίπτονται.    

5.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται. 
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7. ∆εν απορρίπτεται προσφορά  εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 

8. Απορρίπτονται προσφορές εταιριών που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 
ετών. 

9.Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον πεντάµηνη. 
10.Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 
11.Ο διαγωνιζόµενος µε την προσφορά του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε 
γίνονται αποδεκτές διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης 
ή της προσφοράς. 

 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφό της. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων από τον προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δε θεωρείται 
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίσει η Επιτροπή διαγωνισµού. Οι απαντήσεις αυτές 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
που ζητήθηκαν.  
 
Άρθρο 8°: Ορισµοί 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν  
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
∆ηµοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ο οποίος 
διακηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος 
θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 
Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Φορέας της προµήθειας : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Προϊσταµένη Αρχή : Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. Η Προϊσταµένη 
Αρχή είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογηµένα έναντι τυχόν 
προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος 
διαγωνισµού και αρµόδια για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Χαράλαµπος Μυλωνάς, υπάλληλος 
του ∆ΗΜΟΥ, όπου παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 213-2030623, fax: 213-2030630, e-mail: 
milonas@dionysos.gr.  
Έργο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 

∆.Κ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ » 
∆ιακήρυξη : Το παρόν έγγραφο µε τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
διαγωνιζόµενους/συµµετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες 
διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού: Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των 
προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και 
συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ΗΜΟΥ. 
Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε 
σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόµενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - 
που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 
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Ανοικτός ∆ιαγωνισµός ή Ανοικτή ∆ιαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης µιας δηµόσιας 
σύµβασης προµήθειας/Υπηρεσίας στην οποία µπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε 
ενδιαφερόµενος (άρθρο 2 §11α Π∆60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν 
υποβληθεί από ένα Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την 
διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 
Αρχή για την υλοποίηση της προµήθειας, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η επιλογή του 
Αναδόχου για την υλοποίηση της  προµήθειας/Υπηρεσίας και η οποία κοινοποιείται στον 
υποψήφιο ανάδοχο. 
Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για 
την υλοποίηση της προµήθειας/Υπηρεσίας, η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της 
Απόφασης Κατακύρωσης. 
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις σχετικές µελέτες και την Οικονοµική και 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής 
αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούµενες από την 
∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από 
τους συµµετέχοντες και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Άρθρο 9°: ∆ιάθεση Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
9.1  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου στη διεύθυνση: www.dionysos.gr., στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Πληροφορίες: e-mail: 
milonas@dionysos.gr. 

 
9.2. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 

µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 

 
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και 
διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 
την ...../....../2016 και ώρα 15.00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος µέχρι τις 
...../..../2016, στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
 Άρθρο 10°: ∆ηµοσίευση της προκήρυξης 
10.1. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Επίσης το κείµενο της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου στη διεύθυνση (URL): 
http//www.dionysos.gr, ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην 
διαδικτυακή εφαρµογή ∆ιαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/, στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), και στο Τοπικό και Ηµερήσιο Τύπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3548/07. Παράλληλα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου µε πρακτικό τοιχοκόλλησης. 
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10.2. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δηµοσιεύσεων, που προβλέπονται από το Ν. 3548/07, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τους διαγωνιζόµενους που ανακηρύχθηκαν 
ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
11.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 28/1980. 

11.2. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
  (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και ( 
  β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
  *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. 
 
Άρθρο 12° :  Περιεχόµενα  (υπο)φακέλου  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο,  
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
 
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  
σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ   Π1/2390/13   «Τεχνικές   
λεπτοµέρειες   και   διαδικασίες  λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
 
12.1.1. Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το διαγωνισµό 

ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισµού χωρίς 
τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.   

 
12.1.2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την 

ηµέρα υποβολής της  προσφοράς τους,  απόφαση, από το οποίο να προκύπτει, ότι  
δεν έχουν καταδικασθεί µε  αµετάκλητη δικαστική 
 i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 

ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
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πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ.  77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
.pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 
12.1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν την  ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 
Συγκεκριµένα: 
 Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 

12.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι : 

- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης τους  
-  ο χρόνος προσφοράς δεν είναι µικρότερος των πέντε (5) µηνών  
-  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, 

των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 
- ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται  
θεώρηση γνησίου  υπογραφής.  
 
12.1.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 
τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρηση  του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος 
κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά 
κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα και 
ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη του και θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
 

12.1.6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

 
12.1.7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγραφή τους στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό 
εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. (Οι αλλοδαποί 
διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι 
προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

12.1.8.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους 
διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

12.1.10. Εξουσιοδοτήσεις: Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, µόνος του ή από κοινού µε 
τους συνεργαζόµενους ή συµβαλλόµενους µ' αυτόν θα πρέπει να διαθέτει και να 
προσκοµίσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού δήλωση του συνεργαζόµενου ότι 
θα θέσει στην διάθεση του προσφέρων τις τεχνικές του δυνατότητες. 

 
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε την τεχνική 
προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα : 
 
 
1. 12.1.11. ∆είγµα: Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα 
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διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm και ένα (1) δείγµα από τα προσφερόµενα υλικά 

πλήρωσης, ~30ml χαλαζιακή άµµο και ~30ml κόκκους ελαστικού (SBR). ∆ιευκρινίζεται 

ότι τα συγκεκριµένα δείγµατα θα αποσταλούν µαζί µε το σύνολό των υπολοίπων 

δικαιολογητικών εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς.    

2.  

3. 12.1.12. Έκθεση:Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση 

ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. 

Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα 

υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των 

κριτηρίων του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test 
Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 
Edition) ” για  πιστοποίηση FIFA QUALITY. 

 
4. 12.1.13 Πιστοποιητικά: Έκαστος συµµετέχων θα πρέπεινα διαθέτει, σύστηµα 

διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια 

εξοπλισµού γηπέδων άθλησης, σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 

µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συµµετέχοντα και 

OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την 

πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Επιπλέον, πιστοποίηση του οίκου 

κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. 

 

5. Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

6. 12.1.14 Υπεύθυνη δήλωση: ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της 

F.I.F.A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for 
Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of 
Requirements (October 2015 Edition.  

Επί πρόσθετα θα πρέπει να καταθέσουν: 
 
α) Συνεταιρισµοί : Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
β) Ενώσεις προµηθευτών 

1.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί 
µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 Επιπλέον τα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν:  

1. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε 
και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας). 

2. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό ∆.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως 
εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και ο 
εκπρόσωπός τους στο διαγωνισµό. 
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Επισηµαίνονται τα εξής: 
 
1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε 
τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείµενης νοµοθεσίας κατά το µέρος 
που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου, στις διατάξεις 
του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2.  Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Η ηµεροµηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων δύναται να 
µην ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς από τους 
οικονοµικούς φορείς, αρκεί να είναι στα χρονικά πλαίσια υποβολής προσφοράς  
στο σύστηµα.  

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτούς 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας (µε διαβιβαστικό 
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η εγγύηση συµµετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 

4.  Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από το άνοιγµα της προσφοράς 
εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, 
οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 

6.  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σηµαίνονται από 
αυτούς µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος, τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς τους που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

7.  Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο 
οι προαναφερόµενες νοµικές καταστάσεις. 

8.  ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf 
και δεν προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα ηλεκτρονικά 
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υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), όπου απαιτείται θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα 
, στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια 
δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). 
 
∆άνεια Εµπειρία Τεχνοοικονοµικής Επάρκειας : 
(Αφορά αποκλειστικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς). 
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας 
οικονοµικός φορέας (διαγωνιζόµενος) µπορεί ενδεχοµένως για τη συγκεκριµένη σύµβαση 
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 
του µ' αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης 
των φορέων αυτών. 
Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986)  του οικονοµικού φορέα που θα παράσχει τη δάνεια εµπειρία, µε βεβαιωµένο 
το γνήσιο της υπογραφής, διά της οποίας οι άλλοι φορείς στις δυνατότητες των οποίων 
στηρίζεται ο διαγωνιζόµενος θα δεσµεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την 
εκτέλεση της σύµβασης. Επιπροσθέτως πρέπει να κατατεθεί και η άδεια λειτουργίας του 
άλλου φορέα καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του συνεργείου για όλες τις 
απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων,  υπερκατασκευών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργων (ανάλογα µε την κατηγορία που θα υποβάλει προσφορά). 
Υπό τις ίδιες συνθήκες, µία ένωση/κοινοπραξία που υποβάλλει προσφορά µπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
 
Άρθρο 13° :  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
 

Λόγω του ότι στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης 
και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) 
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δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από τις Τιµές Αναφοράς όπως αυτές δίδονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της 14/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  για το αντίστοιχο είδος.  

 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει επί της τιµής ποσοστό έκπτωσης 10% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 120.955,00€. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς €120.955,00 
– (120.955,00*10%) = €108.859,50. 

 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, 
έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένο σε µορφή .pdf και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείo “εντύπο 
οικονοµικής προσφοράς“ ( Παράρτηµα ΙΙ) της παρούσας, για κάθε Προσφερόµενο 
Οµάδα ξεχωριστά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η προσφερόµενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε 
ακέραιες µονάδες στις τιµές του πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, για 
την καθεµία από τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει στο διαγωνισµό.  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη έκπτωση, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η προσφερόµενη έκπτωση δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς.  
 
 Επισηµαίνεται ότι :  
• Η προσφορά του διαγωνιζόµενου θα αναφέρει το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης 
(αριθµητικώς και ολογράφως) σε ακέραιες µονάδες επί ενδεικτικού προϋπολογισµού  της 
µελέτης. 
• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
Άρθρο 14° :  Χρόνος ισχύος προσφορών 
14.1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους  επί ποινή αποκλεισµού 
χωρίς καµιά αλλαγή, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών προσµετρούµενες από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω οριζόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
14.2.Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό 
διάστηµα. Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα 
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Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε περίπτωση 
που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις 
Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόµενους 
που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 
παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:    

1. έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
2. κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 
Άρθρο 15°:  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
15.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύµβασης/των Συµβάσεων καθώς και όλη η 
σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων [:νοµίµως επικυρωµένων είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84)] που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.4250/26-03-2014. Τα ως άνω έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρµόδιο προξενείο , είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. 

 
Κατ' εξ αίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µπορεί να είναι 
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί 
απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. 

 
15.2. Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 
κειµένου συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και 
ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και 
προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και 
αναδόχου και των στελεχών του/τους µε  την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα 
ή/και τον ανάδοχο. 
 
 Άρθρο 16°:  Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή 
κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης που θα 
υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή 
Αστυνοµικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί 
µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη 
ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται 
απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε 
βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα. 
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Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών  µέσα, τα υλικά και τα 
µηχανήµατα για την µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το απαιτούµενο 
προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 

��  
 
Άρθρο 17°:  Αποκλεισµός υποψηφίων 
1. Απο κλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση (άρθρο 43 Π∆ 60/2007), ο 

υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 
 Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµ- φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συ- στήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις 
αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την 
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες 
αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα 
αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και 
η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
4. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 
6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο 
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και του ελληνικού δικαίου. 
7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

2. Επίσης, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

17.3 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 18° : Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (άρθ.157,Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
Α΄160/8-8-2014) 

 18.1. Η εγγύηση συµµετοχής  ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού 
της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης ενώσεως ή κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών τους.  

18.2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή ή προµηθευτές, στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτελέσεως και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

         Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

          Τέλος, η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που έχει 
απορριφθεί η προσφορά τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αυτών ή παραίτησης από αυτά. 

18.3.   Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 
χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  Σε περίπτωση που η διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξης της, να 
ζητήσει από τον  προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

 
Άρθρο 19° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθ.157,Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
Α΄160/8-8-2014) 
19.1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

19.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
19.3 Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική 
 παραλαβή των εργασιών.  
 
Άρθρο 20° : Χρόνος Εγγύησης Χλοοτάπητα 
Ο χρόνος εγγύησης χλοοτάπητα µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων, µη δυνάµενος όµως να είναι µικρότερος 
των πέντε (5) ετών.  
 

1) ΑΡΘΡΟ 21ο  : Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις ....../...../2016 
και ώρα 11:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
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ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά - Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων 
οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  : ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
� Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

� Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό-φακέλων των 
προσφορών. 

� Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 

� Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 

� Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 
χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών 
προσφορών και οικονοµικών προσφορών), η  επιτροπή  αξιολόγησης διαγωνισµού θα  
συντάξει σχετικό πρακτικό µε βάση τις ηλεκτρονικές οικονοµικές και τεχνικές 
προσφορές των υποψηφίων.  

 

Ανάδοχος για κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισµού αναδεικνύεται 
ο συµµετέχων που πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Εάν τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης είναι 
υπερβολικά υψηλά σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν 
απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς 
τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 

 
Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν :  

α. τον οικονοµικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση των εργασιών 
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γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών 

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

ε. την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.    

 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή 
(µεγάλο ποσοστό έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν το λόγο µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, 
ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά. 

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος, τα έξοδα της τριµελούς επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η καταβολή 
των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των 
εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται 
υπόψη και δεν αξιολογείται (άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007).   

 
Επισηµαίνεται ότι: 

◦ Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι 
σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 
Το ως άνω πρακτικό µαζί µε τυχόν άλλα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται στην 
οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους 
Υποψηφίους. 

 
ΆΡΘΡΟ 23°: Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές  
  Α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης, υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µέσα στο µισό 

του χρόνου από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την υποβολή των προσφορών.  
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού υποβάλλονται µόνο 
από παρόχους υπηρεσιών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις κατατίθενται 
στην αρµόδια  επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξέτασης και 
αξιολόγησης των προσφορών (π.δ.28/80)  
 

Β) Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/10, δεδοµένου ότι η 
σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π∆60/2007 ή στις διατάξεις, µε τις οποίες η 
εν λόγω οδηγία µεταφέρεται στην εσωτερική έννοµη τάξη. 

 
 Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3886/2010 (ΦΕΚΑ΄173) περί δικαστικής 
προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, µε σκοπό την εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
  Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε 

πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει 
προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
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προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 
 
Οι ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 
φορείς στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισµού, καθώς και οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν. 
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 24° : Ανακοίνωση κατακύρωση ανάθεσης 

Στον ανάδοχο/ους, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
της κατακύρωσης. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, η οποία τουλάχιστον πρέπει να αναφέρει τις ανατεθείσες εργασίες, την αξία 
αυτών και τον ανάδοχο, αποστέλλεται µαζί µε όλο το φάκελο της δηµοπρασίας (απόφαση 
καθορισµού των όρων, διακήρυξη, πρακτικά, ενστάσεις, κλπ) για έλεγχο νοµιµότητας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο – Προληπτικός έλεγχος των συµβάσεων 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του καθ΄ ύλη αρµοδίου Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ( άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 ). 
 
Για το σκοπό του ελέγχου, ο ∆ήµος θα υποβάλει στο καθ΄ ύλη αρµόδιο Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα 
στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, 
η σύµβαση δεν θα υπογραφεί. 
 
ΆΡΘΡΟ 26Ο: ∆ιάρκεια παροχής των Υπηρεσιών 
Η διάρκεια παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι επτά (27) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΆΡΘΡΟ 27Ο: Σύµβαση  

1. Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εργασιών, µετά και την έγκριση του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας, είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ 
να προσέλθει µέσα σε διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε και όχι µεγαλύτερο των δέκα 
ηµερών προσκοµίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την 
υπογραφή της σύµβασης. 

2. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και η 
διάρκεια ισχύος της είναι δύο (2) µήνες από την υπογραφή της. 

3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της Σύµβασης (συµβατικό ποσό, 
χρονική διάρκεια κ.λ.π.) αποφασίζεται µετά από λήψη σχετικής απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των συµβαλλοµένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 28° : Χρόνος - τρόπος παράδοσης και οριστική παραλαβή 

ΑΔΑ: ΨΩΞΔΩ93-93Τ



29 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του αναδόχου και 
αφού διενεργηθεί σε διάστηµα 45 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της επιφάνειας 
χλοοτάπητα µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προµηθευτή του χλοοτάπητα του 
γηπέδου, ο απαιτούµενος έλεγχος και δοκιµή από εγκεκριµένο εργαστήριο της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. 
Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά 
πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων 
του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 
Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” για  πιστοποίηση FIFA 
QUALITY. 

 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, µε δική του δαπάνη, 
στις απαραίτητες επεµβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, 
επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτηθεί εντός των 
ζητούµενων προδιαγραφών της µελέτης) µέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήµα πιστοποίηση. 
 
2) ΑΡΘΡΟ 29Ο : Εµπιστευτικότητα  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 
συµφέροντα του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
3)  
ΑΡΘΡΟ 30°: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εργασίες στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
του Π.∆. 60/2007, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.∆. 2396/1953, της 
υπ’αριθµ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της 
υπ’αριθµ.4993/745/1975 τροποποιητική αυτής και του Ν.3886/2010. 
ΑΡΘΡΟ 31°: Επιλύση διαφορών _- ∆ιοικητικέ ςΠροσφυγές  
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της/των σύµβασης/συµβάσεων, 
επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων).   

ΑΡΘΡΟ 32°: ∆ιοικητικέ ςΠροσφυγές  

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 
3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε 
την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) 
, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια 
επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων είναι αργία τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ 
αυτόν (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
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αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή. Η  επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη 
συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής .Οι ανωτέρω 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 
227 του Ν. 3852/2010. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 33Ο  : Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις -Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας  θα γίνεται µε χρηµατικές εντολές του 
εργοδότη που θα εκδίδονται µετά την παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών-
εργασίας, και βάσει σχετικής  εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα 
συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιµολόγιο του αναδόχου 
 

Εάν µετά την ηµεροµηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν 
υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασµούς του αναδόχου. 
 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή 
του τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  
Μετά το πέρας του προαναφερόµενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 34Ο : ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος και µε  κάθε τυχόν νόµιµη κράτηση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας 
διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή ή προµηθευτές (γνωµοδότηση ∆΄Τµήµατος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, 
ΦΕΚ 68 Α΄)   
 
∆εν είναι δυνατή η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του αναδόχου για επιπλέον 
καταβολή αποζηµίωσης σ’αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν 
δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν µε σχετική νοµοθεσία και δεν 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο ∆ιονύσου 
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Εσωτερική ∆ιανοµή  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

1. Γρ. ∆ηµάρχου    

2. Τµήµα Προµηθειών    

3. ∆/νση Οικονοικών Υπηρεσιών   

4. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, πολιτισµού  & Αθλητισµού  

 Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :      /2016 

Π/Υ : 149.984,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 15.7135.0009 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου στα πλαίσια της απαιτούµενης αναβάθµισης των υφιστάµενων γηπέδων 
ποδοσφαίρου και συγκεκριµένα του γηπέδου Αγίου Στεφάνου συνέταξε την παρούσα 
µελέτη για την προµήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας 7.115 τµ περίπου, 
σύµφωνα µε τις τελευταίες προδιαγραφές της F.I.F.A. : (Assessment of the Artificial Turf 
System in accordance with FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test  
Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition). 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήµατα πολυαιθυλενίου 
όµοια µε φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε µία ειδική βάση που αποτελείται από µείγµα 
πολυπροπυλενίου και πολυουρεθάνη δύο συστατικών ή πολυεστέρα, επενδυµένη µε λατέξ, 
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µε δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων. Θα τοποθετηθεί σε υφιστάµενη βάση άµµου και 
πληρώνεται διαδοχικά µε χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού.  
Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται τα στοιχεία του συνθετικού 
χλοοτάπητα σύµφωνα µε τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και οι εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του. 
 
 
O προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 149.984,20 € µε το Φ.Π.Α. 
24%. 
Για την συγκεκριµένη προµήθεια υπάρχει πίστωση στον κωδικό Κ.Α:15-7135.0009 και θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
 
 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      
Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :      /2016 

Π/Υ : 149.984,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 15.7135.0009 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
συνθετικού χλοοτάπητα σύµφωνου µε τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου στην ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου. Το προς προµήθεια είδος θα 
είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.   
Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει το 
σύστηµα που αποτελείται από νήµατα πολυαιθυλενίου όµοια µε φυσικό γρασίδι τα 
οποία συγκρατούνται σε µία ειδική βάση από µείγµα πολυπροπυλενίου και 
πολυεστέρα επενδυµένη µε λατέξ µαζί µε τα υλικά πληρώσεως τα οποία είναι 
χαλαζιακή άµµος και κόκκοι ελαστικού(SBR). 
Θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της F.I.F.A. 
: (Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme 
for Football Turf Handbook of Test  Methods (October 2015 Edition) Handbook of 
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Requirements (October 2015 Edition). 
 
Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού 
χλοοτάπητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα 
παρακάτω : 
 

 Ελάχιστες απαιτούµενες ονοµαστικές 
τεχνικές προδιαγραφές 

 

Αποκλίσεις 
κατασκευαστ

ή 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ 
 

100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή 
πέλους υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό 
στις υπεριώδεις ακτίνες UV. 
 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 
ΙΝΑΣ 

11.000 dtex ( +- 5%) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 
ΙΝΑΣ 

200 micron (µm) (+- 5%) 

ΧΡΩΜΑ ∆ίχρωµο (ανοικτό και σκούρο πράσινο)  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΑΦΗΣ 
(GAUGE) 

3/4'' η 5/8' 
 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΜΠΩΝ 
(Πυκνότητα κόµπων) 
 

7.200 / m2 (+- 5%) 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΠΕΛΟΥΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ) 

60 mm (+- 2%) 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ ΙΝΩΝ 

1.370 gr/m2 (+- 5%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
ΤΑΠΗΤΑ 

2.285 gr/m2  
 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ12616>180ΜΜ/Η  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 

α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, πλυµένη 
και 
στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 
έως 
1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2. 
β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 0,5mm έως 2,5mm, 
απαλλαγµένοι από ξένα στοιχεία και 
σκόνη, 
καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί ως 
προς το 
περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 
kgr/m2. 

 

 
  
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε την τεχνική 
προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα : 
 
 
7. Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20 

cm x 20 cm και ένα (1) δείγµα από τα προσφερόµενα υλικά πλήρωσης, ~30ml 
χαλαζιακή άµµο και ~30ml κόκκους ελαστικού (SBR). 

8. Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου 
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ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, 
σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά 
πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των 
κριτηρίων του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test 
Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 
Edition) ” για  πιστοποίηση FIFA QUALITY. 

 
9. Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την 

προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων άθλησης, σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 
9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 
συµµετέχοντα και OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008 του συµµετέχοντα µε 
πεδίο εφαρµογής την πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

 
10. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 

και ISO 14001:2004. 
 
11. Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., 

όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality  Programme  for Football Turf 
Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of 
Requirements (October 2015 Edition.  

 
Εάν οι προµηθευτές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων 
οντοτήτων πρέπει να προσκοµίσουν δήλωση του συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην 
διάθεση του προµηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκοµίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόµενου. 
 
Η γραµµογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται µε την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου 
µε τον υπόλοιπο αλλά χρώµατος λευκού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (όχι 
βαµµένη επάνω στο πράσινο). 
 

τιµή προσφοράς κάθε υποψήφιου προµηθευτή για τον συνθετικό χλοοτάπητα θα 
περιλαµβάνει: 
- την αποµάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους που προβλέπονται για 
απόθεση µη επικινδύνων αποβλήτων. 
- Την βελτίωση των κλίσεων της επιφάνειας  µε την προσθήκη άµµου λατοµείου ισοπέδωση 
µε χρήση ισοπεδωτής τεχνολογίας ,διαβροχή και συµπύκνωση σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του τεχνικού εγχειριδίου της FIFA εν ισχύ (έκδοση Οκτώβριος 2015)    
- Προµήθεια, εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα µε χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού 
πλήρωσης υλικών "µηχανολογικού εξοπλισµού τύπου SMG" ή ισοδύναµου.  
 
 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήµατος 
συνθετικού χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστηµένο 
χλοοτάπητα µε τα υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία µε εγκεκριµένο εργαστήριο 
της διεθνούς Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειµένου να λάβει σήµα 
πιστοποίησης (FIFA QUALITY), για το γήπεδο  µε δαπάνη του ιδίου. Σε περίπτωση 
που τα αποτελέσµατα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, µε δική του δαπάνη, 
στις απαραίτητες επεµβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, 
επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτηθεί εντός των 
ζητούµενων προδιαγραφών της µελέτης) µέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήµα πιστοποίηση. 
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Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :      /2016 

Π/Υ : 149.984,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 15.7135.0009 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Άρθρο 1ο 
Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και γραµµογράφηση ποδοσφαιρικού συνθετικού 
χλοοτάπητα του ∆ηµοτικού γηπέδου  Aγίου Στεφάνου. 
Στην τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαµβάνονται οι εξής 
εργασίες: 
1. Αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα. 
2. Μεταφορά και αποµάκρυνση αυτού σε ειδικούς χώρους ανακύκλωσης (θα προσκοµισθεί 
από τον ανάδοχο απόδειξη από αδειοδοτηµένο διαχειριστή αποβλήτων). 
3. Την προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση των απαραίτητων αδρανών και την 
συµπύκνωση τους, µε µηχανικά µέσα, τοπικά στα σηµεία που παρουσιάζονται 
µικροανωµαλίες. 
4.Την προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση άµµου λατοµείου πάχους τουλάχιστον 3εκ. και 
την συµπύκνωση αυτής µε µηχανικά µέσα σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των επιφανειακών υδάτων του νέου χλοοτάπητα σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές γηπέδων FIFA. 
5. Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του γηπέδου. 
5. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα µε πλήρη και µακρόχρονη συνοχή των 
ενώσεων(η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση 
ειδικών ταινιών, τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να 
τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία ώστε να µην υπάρχουν ανωµαλίες ή σκαλοπάτια στον 
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις). 
6. Αµµοδιανοµή τουλάχιστον 15 Kg/m2 άµµου και οµοιόµορφη κατανοµή της, σε όλη την 
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανοµής είναι απολύτως 
απαραίτητη η χρήση ειδικού µηχανήµατος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει 
την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του µορφή. 
7. ∆ιανοµή ελαστικών µικροσφαιριδίων SBR µε χρήση ιδίου µηχανήµατος τουλάχιστον 15 
Kg/m2 και οµοιόµορφη κατανοµή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 
8. Η διανοµή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις 
9. Χτένισµα ινών 
10. Γραµµογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώµατος ίδιου τύπου µε τον 
βασικό (όχι βαµµένη επάνω στον πράσινο) συνθετικό χλοοτάπητα σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς, συνδεµένη µε τον ίδιο τρόπο των τεµαχίων του βασικού, και πλάτους 
σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισµό της FIFA. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο συνθετικού χλοοτάπητα 
ΕΥΡΩ δέκα επτά (17,00€) 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                              
                                                                                      TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      Πολιτικός 
Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :      /2016 

Π/Υ : 149.984,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 15.7135.0009 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μονάδ
α 

µέτρη
σης 

Ποσότητα Τιµή ∆απάνη 
 

1 Προµήθεια νέου 
ποδοσφαιρικού 

συνθετικού 
χλοοτάπητα(αποξήλω

ση 
παλαιού, µεταφορά 
και αποµάκρυνση 

αυτού, 
αποκατάσταση 

υπόβασης 
γηπέδου µε µηχανικά 

µέσα, 
εγκατάσταση νέου 

και γραµµογράφηση 
του) 

 

1 Μ2 7.115 17,00 120.955,0
0 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 120.955,0
0 

 ΦΠΑ 24%   
29.029,20 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

149.984,2
0 

       
       
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                               
                                                                                      TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :      /2016 

Π/Υ : 149.984,20 € 

(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 15.7135.0009 

 
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 
 
 
 
 

                 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΆΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της συγγραφής. 

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύµβασης για την προµήθεια- 
αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ∆.Κ Αγίου Στεφάνου,  ∆ήµου ∆ιονύσου.  
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος ∆ιονύσου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόµενος µειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας. 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

1. Oι διατάξεις: 

1) του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 185/1993). 

2) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

3) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα 

Καλλικράτης. 

4) του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί 

παρακράτησης φόρου σε εµπορικές επιχειρήσεις» και  του άρθρου 3 

παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ». 

5) του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 

6) του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες. 

7) της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ.  1789/12.11.2010 τεύχος 

B). 

8) του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών 

προµηθειών». 

9) την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
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10) του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 

2. H υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β ́)απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 3ο 

Συµβατικά στοιχεία. 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α)  Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 

     β)  Το Τιµολόγιο µελέτης. 

     γ)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     δ)  Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισµός). 
ΆΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης. 

Η εκτέλεση της παροχής προµήθειας αυτής δύναται να πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό 
διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93). 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

Σύµβαση. 

Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) 

ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει την σύµβαση.  

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και η διάρκεια 
ισχύος της είναι δύο (2) µήνες από την υπογραφή της.  

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

O προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 5%της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος που θα υπερβαίνει κατά δύο 
(2) µήνες το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις 
εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 
26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον 
ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Επίσης 
δύναται να αποδεσµεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
κατά ποσο που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος εγγύησης χλοοτάπητα  
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Ο χρόνος εγγύησης χλοοτάπητα µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων, µη δυνάµενος όµως να είναι µικρότερος 
των πέντε (5) ετών.  
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα που 

καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συµβατικής αξίας για κάθε εβδοµάδα καθυστερήσεως. 

Μετά την καθυστέρηση των δύο  εβδοµάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την 

σύµβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου.  

 

1. ΆΡΘΡΟ 9ο 

Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου 

Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην µελέτη της προµήθειας και ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας του χλοοτάπητα στον 
τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την 
µεταφορά ή αποθήκευση των. 

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση της υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την συµµετοχή 
του αναδόχου στο διαγωνισµό δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση που 
να αφορά τις ποσότητες µεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 

2. ΆΡΘΡΟ 10ο  

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – ∆είγµατα  

Το προµηθευόµενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 

αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και  πρότυπων. 

Τα απαιτούµενα δείγµατα εάν απαιτούνται θα λαµβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα 
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγµατα θ’ αποστέλλονται 
για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται 
κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και του εργοστασίου, την ονοµασία 
της προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου 
στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
 

ΆΡΘΡΟ11ο 

Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή 

κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
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Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης που θα 

υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή 

Αστυνοµικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί 

µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη 

ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται 

απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε 

βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα. 

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών  µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για 
την µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, 
µεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 

 
ΆΡΘΡΟ 12ο  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους - τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου 

του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, πλην του Φ.Π.Α. 

που βαρύνει τον ∆ήµο. 

Εάν µετά την ηµεροµηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν 

υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 

λογαριασµούς του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

Πληρωµές 

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας  θα γίνεται µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα 
εκδίδονται µετά την παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών-εργασίας, και βάσει σχετικής  
εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής 
παραλαβής και τιµολόγιο του αναδόχου. 

 
ΆΡΘΡΟ 14ο 

Σταθερότητα τιµών. 

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο  

Τροποποίηση Σύµβασης  

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της Σύµβασης (συµβατικό ποσό, χρονική 
διάρκεια κ.λ.π.) αποφασίζεται µετά από λήψη σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των συµβαλλοµένων. 

 
ΆΡΘΡΟ 16ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του αναδόχου και 

αφού διενεργηθεί σε διάστηµα 45 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της επιφάνειας 
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χλοοτάπητα µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προµηθευτή του χλοοτάπητα του 

γηπέδου, ο απαιτούµενος έλεγχος και δοκιµή από εγκεκριµένο εργαστήριο της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. 

Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά 

πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων 

του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 

Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” για  πιστοποίηση FIFA 

QUALITY. 

 

 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των ελέγχων πιστοποίησης δεν 
καλύπτουν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, µε δική 
του δαπάνη, στις απαραίτητες επεµβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών 
πλήρωσης, επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτηθεί 
εντός των ζητούµενων προδιαγραφών της µελέτης) µέχρι να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήµα πιστοποίηση. 
 

ΆΡΘΡΟ 17ο 

Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συµµόρφωσης 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη 
του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο εργασίας, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόµων, την ευχέρεια εξεύρεσης 
εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και 
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήµατα προκύψουν τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο 
µπορούν να επηρεάσουν το κόστος της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί 
σύµφωνα µε την σύµβαση, µε την οποία υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 

 

ΆΡΘΡΟ 18ο  

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται να καταθέσει τις τεχνικές προδιαγραφές του χλοοτάπητα ( 

ιδιότητες συµφωνία προτύπων κ.λ.π.) , απ’ όπου να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στην 

τεχνική περιγραφή της τεχνικής µελέτης και δείγµατα όλων των υλικών προς έγκριση από 

την υπηρεσία πριν την τοποθέτηση. 

 

 

Όλα τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς 

στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήµατα, ανθεκτικά στις καιρικές 

µεταβολές και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και πρότυπα.  

 

Ο ∆ήµος διατηρεί δε το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 
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 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             /       / 2016                                               /      / 2016                                               
/        / 2016                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                              ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                             
TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

      Αρχιτέκτων Μηχανικός                               Τοπογράφος Μηχανικός                                          
Πολιτικός Μηχανικός 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. .........../........./....-07-2016 

για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ 

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

 

 

 

 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μονάδ
α 

µέτρη
σης 

Ποσότητα Τιµή ∆απάνη 
 

1 Προµήθεια νέου 
ποδοσφαιρικού 

συνθετικού 
χλοοτάπητα(αποξήλω

ση 
παλαιού, µεταφορά 
και αποµάκρυνση 

αυτού, 
αποκατάσταση 

υπόβασης 
γηπέδου µε µηχανικά 

µέσα, 
εγκατάσταση νέου 

και γραµµογράφηση 
του) 

 

1 Μ2 7.115   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ  
 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

       
       

 
 
 
 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
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