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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..240/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..15ης/18-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..20346/18-7-2016.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2016 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση της Προµήθειας «Προµήθεια 
Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2016-2017»  
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την  Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που αναφέρονται στην οµάδα  Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος Προµηθειών.». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών» 
προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. πρωτ.19521/11-7-
2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο «Επείγουσα 
απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής 
και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών, 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
� ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 
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ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου  του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας Β)διάθεση 
πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχει στην µε 
αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και ∆)έγκριση των 
επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της εγκατάστασης 
πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας  φύλαξης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων του ∆ήµου ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και έγκριση 
δαπάνης  διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016 για παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 

 
 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:  ..239/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» 
του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
δ) την 67/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆Κ Σταµάτας 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 16/2016 Μελέτης «Συντήρησης και επισκευής αθλητικών 

εγκαταστάσεων της ∆.Κ.Σταµάτας», ενδεικτικού προϋπολογισµού 65.000,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 
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2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, 

3. για την έγκριση της δαπάνης «Υπηρεσίες Συντήρησης και επισκευής αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ∆.Κ.Σταµάτας» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 65.000,00€ στον Κ.Α. 15.6262.0008 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ.Σταµάτας» και την εξόφληση των σχετικής 
δαπάνης (ΠΑΥ ……./2016). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 67/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Την αριθ. 758/2016 ΠΑΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 16/2016 Μελέτη «Συντήρησης και επισκευής αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ∆.Κ.Σταµάτας», ενδεικτικού προϋπολογισµού 65.000,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Άγιος Στέφανος  ……/………/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθ. Πρωτ: …………. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ              Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: ………….. 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες  Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ.: 2132030613                 
FAX.: 2132030630  
e-mail: moira@dionysos.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου διαγωνισµού για την « Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 

∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Έχοντας υπ όψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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β. 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 
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ.του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 (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», 
ε.του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».  
στ. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 
116Α)και τροποποιήθηκε και ισχύει  µε τις δ/ξεις της παρ. 13 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012  
(ΦΕΚ  85/Α΄/11-4-2012)  
ζ. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
η. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις». 
θ. του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-2018 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 ( ΦΕΚ 32/11-2-
2014 τ.Α΄αριθ 46)  περί , «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των 
ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό   
 
2. Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
3. Την υπ’ αριθ. 67/19.04.2016  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας.  
 
4. Την υπ’ αριθ.  ……../…...07.2016  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε α) η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6262.0008 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ. Σταµάτας» του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και 
β) η 16/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την  «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου ».  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
………/…...07.2016 ΑΟΕ  προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
εξήντα δύο  ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (64.962,36 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρησης και επισκευής αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ∆.Κ. Σταµάτας»  
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για δύο  (2) µήνες στο ποσό των 64.962,36 ευρω  και θα 
βαρύνει τον Κ.Α 15.6262.0008 µε τίτλο  «Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ. 
Σταµάτας» προϋπολογισµού του ∆ήµου (ΠΑΥ …………/2016) 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα Τιµή ∆απάνη 

 
1. Επίστρωση νέου 

ποδοσφαιρικού 
συνθετικού χλοοτάπητα 

1 Μ2 1.125,00 17,00 19.125,00 

2. 
 

Κατασκευή αθλητικού 
δαπέδου γηπέδου 

µπάσκετ συνολικού 
πάχους 8mm 

2 Μ2 608,00 28,00 17.024,00 

3. Κατασκευή αθλητικού 
δαπέδου γηπέδου βόλεϊ-

τένις 

3 Μ2 936,00 15,00 14.040,00 

4. Αποκατάσταση 
ασφαλτικής υπόβασης 

γηπέδων 

4 Κατ’ 
αποκοπή 

1 1.400,00   1.400,00 

5. Γραµµογράφηση γηπέδου 
τένις (στην επιφάνεια του 
χώρου του δεύτερου 
γηπέδου ποδοσφαίρου 
5Χ5). 

5 Κατ’ 
αποκοπή 

1 800,00   800,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 52.389,00 
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 ΦΠΑ 24%   12.573,36 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 64.962,36 

Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 1-Αγ.Στέφανος) την …………η του µήνα ……………………  του έτους 2016, ηµέρα ………………… 
ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80  .   
Ώρα  έναρξης  του  διαγωνισµού ορίζεται η 09:30 πµ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  
10:00πµ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία που περιλαµβάνονται στην από 16/2016 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά 
σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η υπ’αριθ. 16/2016 µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
3. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά 
του 

 
Άρθρο 3 Ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν  τη συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
παροχή υπηρεσιών  όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
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Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
• Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 
160 Α)  «δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης 
συµφωνιών πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143 
 
•  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε υπογραφή του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και 
ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το 
γνήσιο της υπογραφής) . 
 
•  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε υπογραφή του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται: ότι έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής περιγραφής 
(16/2016 Μελέτης διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών), τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 
•  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε υπογραφή του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να  δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
•     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως οι 
συµµετέχοντες (φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κλπ)  είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου  όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το αντικείµενο της διακήρυξης. Η µή 
συνάφεια θα οδηγεί  σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό  να έχει εκδοθεί εντός των 
τελευταίων έξη µηνών   απο την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών) . 
 
  
 *** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α και  εφόσον αφορούν 
τον ίδιο επαναληπτικό διαγωνισµό και  βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, αλλά να 
κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι 
«………..τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’αριθµ πρωτ…….. …….διαγωνισµό»  
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια 
ειδών  όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές της 16/2016 Μελέτης  
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της παρούσης. 
 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού , οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα 
ευρώ (€).  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 

ΑΔΑ: ΩΦ2ΞΩ93-ΚΧΧ



Page 7 of 28  

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται 
από τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα 
καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη 
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 
Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένες  από  όλους τους  κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους  εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης .Οι Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών.. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
   αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
 
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το 
περιεχόµενο και τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις 
διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και 
οποιαδήποτε πρόταση ή επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Μόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 

ΑΔΑ: ΩΦ2ΞΩ93-ΚΧΧ



Page 8 of 28  

Οι  προσφορές  µπορεί  επίσης  να  αποστέλλονται  ταχυδροµικά  µε  συστηµένη  επιστολή   ή µε courier  
στην   ακόλουθη διεύθυνση:  
∆ήµος ∆ιονύσου-Τµήµα Προµηθειών, Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ……/…../2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου. 

 
 
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 
90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την 
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ 
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)  «δεν 
απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών πλαίσιο ή σε 
συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143 
 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 

να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
 
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  συντάσσεται  κατά  τον  τύπο  που  ισχύει  στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο  και  κατατίθεται  από  µορφή  εγγυητικής  επιστολής  αναγνωρισµένης  τράπεζας  ή  του 
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης  του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση 
παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 

 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 28/80. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει 
τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων  καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει 
ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους, 
υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι 
φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. 
µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
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και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

9.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 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 Οικονοµική  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 µε την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση της Ο.Ε. 
µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού και για τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

9.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια 
του διαγωνισµού 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 
το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

9.3  Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική 
διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
της παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.  

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι  προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται  κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς  
ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας. 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµέρών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 11ο 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης   ορίζεται από την υπογραφή της Σύβασης και για δύο (2) 
µήνες και πάντα σύµφωνα µε τους όρους της από 16/2016 µελέτης της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών .  

 
 
 
 
 

Άρθρο12ο 
Παράταση της σύµβασης 

 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου(έγκρισης της παράτασης )  
πριν τη λήξη της σύµβασης. 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 

λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 
28/1980). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος 
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την 
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις 
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 
 

Αρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το 
∆ήµο ∆ιονύσου. 
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Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

 

Άρθρο 18ο 
Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε €. 

2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών  

Άρθρο 19ο 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

 

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα  πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους της 16/2016 Μελέτης  της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   . 

Άρθρο 20ο 

Τρόπος Πληρωµής  

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την 
υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 1 (παρ. Α΄, εδάφιο Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρου 4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές  
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου 
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, παραστατικό µε το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 22 του Π.∆.28/80 εξόδων 
δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης). 
 

Άρθρο 21 

Ειδικοί όροι  

 

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. 
 Όσον αφορά την κατασκευή αθλητικού δαπέδου στα γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ και τένις , ο Ανάδοχος, πριν 
την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F 2 
CATECORY-MEDIUM  αναφορικά µε την τελική επένδυση των δαπέδων προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 
9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου 
εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 

 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 22ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος.Αρµόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία, e-mail:moira@dionysos.gr. Τηλ επικοινωνίας :213 
2030613 
 
 
 

 
 
 

Άρθρο 22ο 
∆ηµοσίευση 
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Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.∆. 
28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί 
στον ηµερήσιο τύπο στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
 
 
 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

   
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :     16 /2016 

Π/Υ : 64.962,36 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 62.620.008 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου στα πλαίσια της απαιτούµενης αναβάθµισης των υφισταµένων γηπέδων ποδοσφαίρου 
5X5, µπάσκετ, βόλεϊ και τένις στην ∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας συνέταξε την παρούσα µελέτη η οποία 
αφορά: 
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1. για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, την προµήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας 1.125 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). 

2. για το γήπεδο µπάσκετ επιφανείας 608,00τµ περίπου, την κατασκευή πιστοποιηµένου από την 
∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτό από ανακυκλωµένο 
καουτσούκ και µετέπειτα χυτή ακρυλική βάση συνολικού πάχους 8mm. 

3. για το γήπεδο βόλεϊ επιφανείας 360,00 τµ περίπου, την κατασκευή πιστοποιηµένου από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτή ελαστική, ακρυλική επένδυση. 

4. για το γήπεδο τένις επιφανείας 576,00 τµ περίπου, την κατασκευή πιστοποιηµένου από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτή ελαστική, ακρυλική επένδυση. 

5. Η υφιστάµενη υπόβαση των γηπέδων είναι ασφαλτικό οδόστρωµα. Στα σηµεία που παρατηρούνται 
αλλοιώσεις ή τοπικές καθιζήσεις εντός ή περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου,  απαιτείται η 
αποκατάσταση τους µε κατασκευή στρώσης µε αδρανή υλικά λατοµείου, βάση οδοστρωσίας, 
ασφαλτική επάλειψη, στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα και ασφαλτική στρώση µε ασφαλτικό 
σκυρόδεµα. 

6. γραµµογράφηση γηπέδου τένις (στην επιφάνεια του χώρου του δεύτερου γηπέδου ποδοσφαίρου 
5Χ5). 

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 ασφαλτική βάση και πληρώνεται διαδοχικά µε χαλαζιακή άµµο και κόκκους 
ελαστικού.  
Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται τα στοιχεία του συνθετικού χλοοτάπητα και των 
ακρυλικών δαπέδων σύµφωνα µε τις ανάγκες των γηπέδων και οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη 
και έντεχνη εγκατάσταση τους. 
O προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 64.962,36 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%. 
Για την συγκεκριµένη εργασία υπάρχει πίστωση στον κωδικό Κ.Α:15.6262.0008 και θα καλυφθεί από ίδιους 
πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        22 /  07  / 2016                                   22   /07  / 2016                                                     22 / 07    / 2016                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                               Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                              
                                                                                                   TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                              ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                              Τοπογράφος Μηχανικός                                              Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦ2ΞΩ93-ΚΧΧ



Page 14 of 28  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :    16  /2016 

Π/Υ : 64.962,36 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 62.620.008 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν: 
 

1. το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, και την προµήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας 1.125 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). 

2. το γήπεδο µπάσκετ επιφανείας 608,00τµ περίπου και την κατασκευή πιστοποιηµένου από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτό από ανακυκλωµένο καουτσούκ και 
µετέπειτα χυτή ακρυλική βάση συνολικού πάχους 8mm. 

3. το γήπεδο βόλεϊ επιφανείας 360,00 τµ περίπου και την κατασκευή πιστοποιηµένου από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτή ελαστική, ακρυλική επένδυση. 

4. το γήπεδο τένις επιφανείας 576,00 τµ περίπου και την κατασκευή πιστοποιηµένου από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αθλητικού δαπέδου µε χυτή ελαστική, ακρυλική επένδυση. 

5. Aποκατάσταση ασφαλτικής υπόβασης όπου απαιτείται κατ’ αποκοπήν. 
6. Γραµµογράφηση γηπέδου τένις (στην επιφάνεια του χώρου του δεύτερου γηπέδου ποδοσφαίρου 

5Χ5), κατ’ αποκοπήν. 
 

 
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5. 

 
   Πρόκειται για την προµήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα σύµφωνου µε τις 
προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ∆.Κ. Σταµάτας διαστάσεων 
45,00Χ25,00µ. και επιφανείας Ε=1.125τµ. 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 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 
κατασκευαστή 
 

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 7.200 / m2 (+- 5%) 
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ΚΟΜΠΩΝ 
(Πυκνότητα κόµπων) 
 

 

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 : 
 
 

1.1 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). 

1.2 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. 

 
1.3 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.  

 

1.4 Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004. 

 

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

 

1.6 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). 
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Η τιµή προσφοράς κάθε υποψήφιου προµηθευτή για τον συνθετικό χλοοτάπητα θα περιλαµβάνει: 

 

- την εκκαθάριση των παλαιών επικαλύψεων του χώρου  και την αποµάκρυνση των απορριµµάτων  σε 

χώρους που προβλέπονται για απόθεση µη επικινδύνων αποβλήτων. (Μόνο για την εργασία της 

εκκαθάρισης και αποµάκρυνσης θα συµπεριληφθεί και ο δεύτερος όµορος χώρος γηπέδου 5Χ5 

επιφανείας 25Χ45 =1.125,00τµ –εποµένως 1.125,00Χ2=2.250,00τµ συνολικά).  

- την εξυγίανση και εξοµάλυνση  της ασφαλτικής υπόβασης. 

- την προµήθεια και 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. 
 
 
2. Γήπεδο µπάσκετ. 

 
   Πρόκειται για την κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου Basket, στο γήπεδο της ∆.Κ. Σταµάτας 
διαστάσεων 32,00Χ19,00µ. και επιφανείας Ε=608,00τµ. Θα είναι πιστοποιηµένο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία 
Αντισφαίρισης I.T.F., αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.   
   Η κατασκευή του δαπέδου είναι συνολικού πάχους 8mm, και γίνεται µε χυτό από ανακυκλωµένο καουτσούκ 
(SBR), πάχους 6mm και µετέπειτα χυτή ακρυλική βάση, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση, 
τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOTURF.   Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέµατος θα ψεκαστεί 
µε πολυουρεθανικό primer τεχνικά ισοδύναµο µε το POLAPLAST P10, χρησιµοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισµό 
χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση µεταξύ της επιφάνειας 
αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το στρώµα βάσης του συστήµατος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το 
primer είναι ακόµη κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρµογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα 
λάβει χώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε την εξάτµιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού µε την 
ατµοσφαιρική υγρασία.  
  Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώµα  ρευστού µίγµατος πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναµης µε την  
POLAPLAST P13, µε κόκκους ανακυκλωµένου καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5-1,5mm. Το µίγµα αυτό θα απλωθεί 
µε ειδικό finisher η µε µύστρα, ειδικό µαστάρι ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 6mm πάνω από τον 
ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό δάπεδο. Το µίγµα θα παρασκευαστεί  επιτόπου µε χρήση 
αναδευτήρα χαµηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση του µίγµατος θα 
πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του δοχείου, προκειµένου να επιτυγχάνεται 
οµοιογένεια του µίγµατος. Κατά τη στερεοποίησή του, η θερµοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 
10oC.  
   Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία, η στερεοποίηση 
του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρµογή έτοιµου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς 
επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου τύπου σε 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή απόχρωση σε 
πάχος δυο χιλιοστών (2mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η γραµµογράφηση του γηπέδου µε χρώµα υψηλών 
αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναµη µε το 
ELASTOMARK  
   Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό I.T.F 2 CATECORY-MEDIUM. αναφορικά µε την τελική επένδυση του δαπέδου, προς έγκριση 
καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του 
συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 

 
 
 

3. Γήπεδο βόλεϊ. 
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  Πρόκειται για την κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου βόλεϊ, στο γήπεδο της ∆.Κ. Σταµάτας διαστάσεων 
24,00Χ15,00µ. και επιφανείας Ε=360,00τµ. Θα είναι πιστοποιηµένο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης 
I.T.F., αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.   

 
Η κατασκευή του δαπέδου γίνεται µε χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή τελική 

επένδυση, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOTURF. 
Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς από σκόνες και τυχόν 

υπολείµµατα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι µε χυτό, αυτοεπιπεδούµενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής 
βάσης, δύο συστατικών, τεχνικά ισοδύναµο µε το ELASTOSPORT σε πάχος ενός χιλιοστoύ (1mm), µε ειδικά 
εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας µε το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής 
υφής, έτοιµου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου τύπου σε 2 
σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται 
και η γραµµογράφηση του γηπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε 
βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOMARK  (πρώην AKRYLOEPOX) 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό I.T.F. του συστήµατος δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης 
στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει 
την εργασία τοποθέτησης. 

 
 

4. Γήπεδο  τένις. 

    
  Πρόκειται για την κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου τένις στο γήπεδο της ∆.Κ. Σταµάτας διαστάσεων 
32,00Χ18,00µ. και επιφανείας Ε=576,00τµ. Θα είναι πιστοποιηµένο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης 
I.T.F., αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.   

Η κατασκευή του δαπέδου γίνεται µε χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή τελική 
επένδυση, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOTURF. 

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς από σκόνες και τυχόν 
υπολείµµατα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι µε χυτό, αυτοεπιπεδούµενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής 
βάσης, δύο συστατικών, τεχνικά ισοδύναµο µε το ELASTOSPORT σε πάχος ενός χιλιοστoύ (1mm), µε ειδικά 
εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας µε το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής 
υφής, έτοιµου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου τύπου σε 2 
σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται 
και η γραµµογράφηση του γηπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε 
βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOMARK  (πρώην AKRYLOEPOX) 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό I.T.F. του συστήµατος δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης 
στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει 
την εργασία τοποθέτησης. 
5. Αποκατάσταση ασφαλτικής υπόβασης όπου απαιτείται κατ’ αποκοπήν. 

 

    Η υφιστάµενη υπόβαση των γηπέδων είναι ασφαλτικό οδόστρωµα. Στα σηµεία που παρατηρούνται 
αλλοιώσεις, ρηγµατώσεις, τοπικές καθιζήσεις ή λακκούβες εντός ή περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου 
συνολικά για όλα τα γήπεδα (µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5)  απαιτείται η 
αποκατάσταση τους µε κατασκευή στρώσης µε αδρανή υλικά λατοµείου, βάση οδοστρωσίας, ασφαλτική 
επάλειψη, στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα και ασφαλτική στρώση µε ασφαλτικό σκυρόδεµα. 
   Οι  εργασίες πλήρους επαναφοράς  κατεστραµµένης ασφαλτικής επιφανείας, είναι: 
 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 
τουλάχιστον  0,10 m ή παραπάνω. 
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών και η απασχόληση 
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων στην θέση 
εκτέλεσης των εργασιών.  
6. Γραµµογράφηση γηπέδου τένις (στην επιφάνεια του χώρου του δεύτερου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5),  κατ’ αποκοπήν. 

Η εργασία αφορά την γραµµογράφηση του δεύτερου στο χώρο γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, και τον 
σχηµατισµό γηπέδου τένις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας Αντισφαίρισης I.T.F.  

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν  είναι οι ακόλουθες: 
1. Επιµελής καθαρισµός της ασφαλτικής υπόβασης του γηπέδου. 
2. Κατασκευή νέας γραµµογράφησης επί του αθλητικού δαπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών κατάλληλο 

για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες, οποιουδήποτε είδους, µορφής και διαστάσεων 
(διαµήκης, κυκλική, ηµικυκλική, σύµβολα κ.λ.π.), ανθεκτικού στην χρήση κατά την υπεριώδη 
ακτινοβολία.  

3. Λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από τη στιγµή της διάστρωσης µέχρι την 
πλήρη στερεοποίηση καθώς και άρση των µέτρων προστασίας. 
Στο συνολικό ποσόν περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 

µηχανηµάτων, του εξοπλισµού και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

Η ανωτέρω εργασία στο σύνολό της θα εκτελεστεί µε βάση τις διατάξεις περί ανάθεσης Υπηρεσιών: 
- Π∆ 28/80 
- Ν. 3731 παρ. 13 
- Ν. 2362/95 άρθρο 83 
- 35130/739/9-8-2010 Αποφ. ΥΠΟΙΚ 
- Ν. 3536/07 άρθρο 22 παρ. 3 

Η αξία των εργασιών προϋπολογίστηκε στο ποσό των 64.962,36 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ(24%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Φορέα. 

 

 

 

 

      Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        22 / 07  / 2016                           22 /  07    / 2016                                            22  /  07   / 2016                 
     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. :    16 /2016 

Π/Υ : 64.962,36 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 62.620.008 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Άρθρο 1ο 
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5. 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και γραµµογράφηση ποδοσφαιρικού συνθετικού 
χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5  ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας. 
Στην τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 
1. Αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα. Μεταφορά και αποµάκρυνση αυτού σε ειδικούς 
χώρους ανακύκλωσης (θα προσκοµισθεί από τον ανάδοχο απόδειξη από αδειοδοτηµένο διαχειριστή 
αποβλήτων). (Μόνο για την εργασία της εκκαθάρισης και αποµάκρυνσης θα συµπεριληφθεί 
και ο δεύτερος όµορος χώρος γηπέδου 5Χ5 επιφανείας 25Χ45 =1.125,00τµ –εποµένως 
1.125,00Χ2=2.250,00τµ συνολικά). 
2. Την αποκατάσταση της ασφαλτικής υπόβασης του γηπέδου όπου απαιτείται . 
3. Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του γηπέδου. 
4. 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). 
5. 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. 
6. ∆ιανοµή ελαστικών µικροσφαιριδίων SBR µε χρήση ιδίου µηχανήµατος τουλάχιστον 15 Kg/m2 και 
οµοιόµορφη κατανοµή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 
7. Η διανοµή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις 
8. Χτένισµα ινών 
9. 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 περατωµένης επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ δέκα επτά (17,00€) 
Άρθρο 2ο 
Γήπεδο µπάσκετ. 
 
   Πρόκειται για την κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου Basket, πιστοποιηµένου από τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης 
και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.   
   Η κατασκευή του δαπέδου είναι συνολικού πάχους 8mm, και γίνεται µε χυτό από ανακυκλωµένο 
καουτσούκ (SBR), πάχους 6mm και µετέπειτα χυτή ακρυλική βάση, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή 
τελική επένδυση, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOTURF.   Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του 
σκυροδέµατος θα ψεκαστεί µε πολυουρεθανικό primer τεχνικά ισοδύναµο µε το POLAPLAST P10, 
χρησιµοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισµό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η 
σωστή πρόσφυση µεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το στρώµα βάσης 
του συστήµατος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόµη κολλώδες, εντός 12 ωρών από την 
εφαρµογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε 
την εξάτµιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού µε την ατµοσφαιρική υγρασία.  
  Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώµα  ρευστού µίγµατος πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναµης µε 
την  POLAPLAST P13, µε κόκκους ανακυκλωµένου καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5-1,5mm. Το µίγµα αυτό 
θα απλωθεί µε ειδικό finisher η µε µύστρα, ειδικό µαστάρι ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 
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6mm πάνω από τον ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό δάπεδο. Το µίγµα θα 
παρασκευαστεί  επιτόπου µε χρήση αναδευτήρα χαµηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), 
για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση του µίγµατος θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοντά στις πλευρές και 
στη βάση του δοχείου, προκειµένου να επιτυγχάνεται οµοιογένεια του µίγµατος. Κατά τη στερεοποίησή 
του, η θερµοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.  
   Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία, η 
στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρµογή έτοιµου προϊόντος 
ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άµµου τύπου σε 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην 
επιθυµητή απόχρωση σε πάχος δυο χιλιοστών (2mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η γραµµογράφηση 
του γηπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές 
ρητίνες, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOMARK  
   Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό I.T.F 2 CATECORY-MEDIUM. αναφορικά µε την τελική επένδυση του δαπέδου, προς 
έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του 
ιδίου είτε του συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο δαπέδου γηπέδου µπάσκετ περατωµένης επιφάνειας  
ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ (28,00€). 
Άρθρο 3ο 
Γήπεδο βόλεϊ-τένις. 
 
  Πρόκειται για την κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου βόλεϊ-τένις πιστοποιηµένου από τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F., αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης 
και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.   

Η κατασκευή του δαπέδου γίνεται µε χυτή ελαστική , ακρυλική, αυτοεπιπεδούµενη, αντιολισθηρή 
τελική επένδυση, τεχνικά ισοδύναµη µε το ELASTOTURF. 

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωµα πρέπει να καθαριστεί επιµελώς από σκόνες και τυχόν 
υπολείµµατα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι µε χυτό, αυτοεπιπεδούµενο υλικό, ασφαλτικής και 
ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, τεχνικά ισοδύναµο µε το ELASTOSPORT σε πάχος ενός χιλιοστoύ 
(1mm), µε ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας µε το χυτό, 
ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, έτοιµου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη 
χαλαζιακής άµµου τύπου σε 2 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυµητή απόχρωση σε πάχος ενός 
χιλιοστού (1mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η γραµµογράφηση του γηπέδου µε χρώµα υψηλών 
αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναµη µε 
το ELASTOMARK  (πρώην AKRYLOEPOX) 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F. του συστήµατος δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 
περί πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου 
εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο δαπέδου γηπέδου βόλεϊ-τένις περατωµένης επιφάνειας  
ΕΥΡΩ δεκαπέντε (15,00€). 
Άρθρο 4ο 
Αποκατάσταση ασφαλτικής υπόβασης όπου απαιτείται κατ’ αποκοπήν. 
Οι  εργασίες πλήρους επαναφοράς  κατεστραµµένης ασφαλτικής επιφανείας, είναι: 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 
τουλάχιστον  0,10 m ή παραπάνω. 
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 
m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   
      Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών και η 
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η 
συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση 
µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων στην 
θέση εκτέλεσης των εργασιών. 
Τιµή πλήρους αποκατάστασης ασφαλτικής υπόβασης κατ’ αποκοπήν.    
ΕΥΡΩ χίλια τετρακόσια (1.400,00€). 
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Άρθρο 5ο 
Γραµµογράφηση γηπέδου τένις (στην επιφάνεια του χώρου του δεύτερου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5),  κατ’ αποκοπήν. 
Η εργασία αφορά την γραµµογράφηση του δεύτερου στο χώρο γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, και τον 
σχηµατισµό γηπέδου τένις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας Αντισφαίρισης 
I.T.F.  

 
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν  είναι οι ακόλουθες: 

4. Επιµελής καθαρισµός της ασφαλτικής υπόβασης του γηπέδου. 
5. Κατασκευή νέας γραµµογράφησης επί του αθλητικού δαπέδου µε χρώµα υψηλών αντοχών 

κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, µε βάση από ακρυλικές ρητίνες, οποιουδήποτε είδους, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, κυκλική, ηµικυκλική, σύµβολα κ.λ.π.), ανθεκτικού στην χρήση 
κατά την υπεριώδη ακτινοβολία.  

6. Λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από τη στιγµή της διάστρωσης µέχρι 
την πλήρη στερεοποίηση καθώς και άρση των µέτρων προστασίας. 
Στο συνολικό ποσόν περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, 

των µηχανηµάτων, του εξοπλισµού και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή πλήρους εργασίας γραµµογράφησης κατ’ αποκοπήν.    
ΕΥΡΩ οκτακόσια  (800,00€). 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         22/ 07    / 2016                          22  /  07  / 2016                                            22   / 07     / 2016                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                              
                                                                                      TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

Α.Μ. :   16 /2016 

Π/Υ : 64.962,36 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 62.620.008 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα Τιµή ∆απάνη 

 
1. Επίστρωση νέου 

ποδοσφαιρικού 
συνθετικού χλοοτάπητα 

1 Μ2 1.125,00 17,00 19.125,00 

2. 
 

Κατασκευή αθλητικού 
δαπέδου γηπέδου µπάσκετ 
συνολικού πάχους 8mm 

2 Μ2 608,00 28,00 17.024,00 

3. Κατασκευή αθλητικού 
δαπέδου γηπέδου βόλεϊ-τένις 

3 Μ2 936,00 15,00 14.040,00 

4. Αποκατάσταση ασφαλτικής 
υπόβασης γηπέδων 

4 Κατ’ 
αποκοπή 

1 1.400,00   1.400,00 

5. Γραµµογράφηση γηπέδου 
τένις (στην επιφάνεια του 
χώρου του δεύτερου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5). 

5 Κατ’ 
αποκοπή 

1 800,00   800,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 52.389,00 

 ΦΠΑ 24%   12.573,36 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 64.962,36 

 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      22   /   07  / 2016                         22   /  07  / 2016                                        22       /   07   / 2016                 
     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. :  16 /2016 

Π/Υ : 64.962,36 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Κ.Α. : 62.620.008 

 

 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος 
∆ιονύσου. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Οι διατάξεις που διέπουν την παρούσα εργασία είναι: 
 

1. το Π∆ 28/80 
2. ο Ν. 3731 παρ. 13 
3. ο Ν. 2362/95 άρθρο 83 
4. η 35130/739/9-8-2010 Αποφ. ΥΠΟΙΚ 
5. ο Ν. 3536/07 άρθρο 22 παρ. 3 
6. ο Ν. 3436/2006 περί κύρωσης ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

 

ΆΡΘΡΟ 3ο 

Συµβατικά στοιχεία. 
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Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α)  Η ∆ιακήρυξη 

     α)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

     β)  Τιµολόγιο µελέτης  

     γ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

     δ)  Τεχνική Περιγραφή 

     ε)  Τεχνική Έκθεση 

   στ)  Η υποβληθείσα οικονοµική και τεχνική προσφορά 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 

Εγγυήσεις-Προθεσµία αποπεράτωσης 

O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 5%της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον 
ΦΠΑ. Το αντικείµενο της εργασίας θα έχει ολοκληρωθεί σε 2 µήνες από την υπογραφή 
του συµφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 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.  

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες. 

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

την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος 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.  

 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου 

Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην µελέτη της εργασίας 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 εργασίας 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. 
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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. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο  

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. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο 

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. 

Επίσης τα απαιτούµενα για την εργασία  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 
ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις. 
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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 11ο 

Πληρωµές 

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

 

ΆΡΘΡΟ 12ο 

Σταθερότητα τιµών. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 13ο  

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 14ο 

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 

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, 
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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. 

 
   Όσον αφορά την κατασκευή αθλητικού δάπεδου στα γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ και τένις , ο 

Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F 2 CATECORY-MEDIUM. αναφορικά µε την τελική επένδυση 

των δαπέδων προς έγκριση καθώς επίσης και ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση 

αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρµογής στο οποίο θα αναθέσει την 

εργασία τοποθέτησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

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 16ο  

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται να καταθέσει τις τεχνικές προδιαγραφές του χλοοτάπητα και των 

ακρυλικών δαπέδων  ( 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. 
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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. 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            22 / 07  / 2016                                              22 / 07    / 2016                                             22  / 07   / 
2016                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                              ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                             TEXNIKΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

      Αρχιτέκτων Μηχανικός                               Τοπογράφος Μηχανικός                                          Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Υπηρεσίες Συντήρησης και επισκευής αθλητικών 

εγκαταστάσεων της ∆.Κ. Σταµάτας» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση 
συνολικού ποσού €65.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0008 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Κ.Σταµάτας» και την 
εξόφληση των σχετικής δαπάνης. 

 
 
 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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