
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Κάρυστος,  27 / 7 / 2016 

αρ. πρωτ. : 8615 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔEΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπ όψιν: 

 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ) όπως ισχύει, με την επιφύλαξη 
των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το 
Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000. 

 Τo Π.Δ. 60/2007 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)  

 Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 158 και 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Το Π.Δ. 113/2010 

 Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ68Α /20-03-2007) 

 Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

 Το  N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων   
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 

 Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας , 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

 Το Ν. 4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις» 

 Τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2016 στο Κ.Α. 70.7135.12,  του οποίου  
προβλέπεται πίστωση  για τη προμήθεια τάπητα Λουμιδείου γηπέδου ποδοσφαίρου 
δήμου Καρύστου ποσού 209.000,00 €.  

 Την ανάγκη του δήμου για τη σχετική προμήθεια  

 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδοθεί 

 Την απόφαση 175/2016 του Δ.Σ. του δήμου Καρύστου σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνει την ανωτέρω προμήθεια. 
διακηρύσσει 

Ηλεκτρονικό, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμού για την «προμήθεια τάπητα Λουμιδείου 

Γηπέδου ποδοσφαίρου»  του δήμου Καρύστου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 208.686,42 € 
(συμπεριλαμβάνεται  Φ.Π.Α. 24%)  και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή.  Η 
προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους ΑΠΕ του δήμου Καρύστου. 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο ημερών από την 
ημερομηνία  της τελευταίας  δημοσίευσης της  περίληψης της διακήρυξης αυτής, στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
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Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση 
και στη σχετική 118/16 μελέτη  του δήμου Καρύστου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης αυτής. 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Αριθμός CPV 
 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.gov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
1 / 8 / 2016 16 / 8 / 2016 

10:00 πμ 
    22 / 8 / 2016 
      16:00 μμ   39293400-6 

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 Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
 
Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2.Νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά και αλλοδαπά 3.Συνεταιρισμοί 4.Ενώσεις προμηθευτών 

 
 Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του δήμου.  

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
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.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής : 
1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
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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 Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Identification 
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 Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 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.Δ. 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 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
2. 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. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. 

προθεσμίες κλπ), πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 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 αίτηση 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. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι 
(6) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 
της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται 
 
Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 3.365,91 €,  
ισχύουσα έναν μήνα μετά,  την ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 23/1/2017 )   
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Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της 
αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 
της 25/6/1197 σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ. 2). 

  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2332/1995). 

 αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
• φυσικά πρόσωπα 
• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 
 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους 
με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.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. 

 
Γ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού. 

Δ1) 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 διενέργειας του διαγωνισμού. 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 
την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 
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. 



Δ2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 
1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ' αυτό και δε θα οφείλει τις εισφορές  του  και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν 
δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος. 
Ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 
τα υλικά στις εγκαταστάσεις του δήμου με δικά του έξοδα.  
Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης  
Ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 
αρμόδια αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του δήμου Καρύστου. 
Κ) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο 
το προσωπικό της επιχείρησης. 
Λ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της 
αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 
Μ) Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην 
εκτέλεση ίδιων ή ισοδύναμων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισμού, με τα 
ζητούμενα, με την υποβολή: 
(i) καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της έκτασης της εγκατάστασης, 
της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης/ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν 
ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή 
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται 
από αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου 
υποδείγματος: 

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

Α/Α 

Πελάτης 
(δημόσιος ή 

ιδιωτικός 
παραλήπτης) 

Σύντομη 
Περιγραφή 

της 
Προμήθειας 
/ Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & 
λήξης 

/Υλοποίησης της 
Προμήθειας 

Ποσό 
σύμβασης 

Παρούσα 
Φάση 

Στοιχείο 
Τεκμηρίωσης 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών :  
ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 
- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 
πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής) ή υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή 
προμηθευτή. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν υλοποιήσει μία (1) 
τεχνικά ανάλογη υλοποιημένη προμήθεια (ή έργο) (γήπεδο για αγώνες επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου) με τα ζητούμενα της παρούσης. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η 
μερική κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 
(ii) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού από όπου προκύπτει η ικανότητα υλοποίησης του 
αντικειμένου και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 
(iii) Υποβολή καταλόγων του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, (βεβαίωση αρμόδιας αρχής). Να 



υποβληθεί για τον εγκαταστάτη και τον παρέχοντα υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας εάν δεν είναι ο ίδιος. 
(iv) Υποβολή αναφοράς ελέγχου γηπέδου της FIFA (FIFA Field Test Report), οπουδήποτε 
στον κόσμο και για οποιονδήποτε τύπο συνθετικού χλοοτάπητα, όπου να γίνεται σαφής 
αναφορά πως η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή. 
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 και τις ανάλογες ανωτέρω υπό 8.1.9 (i), (ii), (iii) 
και (iv) απαιτήσεις. 
Ν) Ως απόδειξη για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του, ο κάθε 
διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα εξής: 
(i) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις 
(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα 

επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει 
ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 
Δηλώσεων. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα 
υπό προμήθεια είδη, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ενώσεων, η ανωτέρω 
υποχρέωση αφορά κάθε έναν εκ των εταίρων της ένωσης για το ανωτέρω διάστημα. 
(ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια 
είδος, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά το διάστημα αυτό. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα 
χωριστά για καθένα από τα μέλη της, υπογεγραμμένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή 
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να 
καλύπτονται συνολικά. Ως ελάχιστη απαίτηση που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε 
κύκλο εργασιών (σε όμοια ή ισοδύναμα με το προκηρυσσόμενο είδος) για το ανωτέρω 
διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
δημοπρατούμενου είδους  της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος 
εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των κύκλων εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της 
ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση για το ανωτέρω διάστημα. 
 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  
 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  
α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  
β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  
και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή 
των Ο.Τ.Α. 
γ) όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει 
να φέρουν υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να 
προσκομίζεται το ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα 
αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων εκπροσωπών τους. 
 
 



4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
γ) Πιστοποιητικό, ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  
στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 
γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν 
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 
χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας            
της Ελλάδος. 

ΓΕΝΙΚΑ 
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 
- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσημη δήλωση με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου αυτής.  
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών, εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα μπορούν 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 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι 
έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 



Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993).1 
2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  
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. 
2.(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα 
με την παρ.Α3(β) της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 
11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρύστου, Δ/νση Ι. Κότσικα & Ελλ. 
Αμερικής Τ.Κ. 34001, τηλ. 2224350012  πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας και είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 
Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

                                                 
1  ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά 

τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να 

την υποβάλλουν μόνο με το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή 

διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα 

να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  
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 χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
 εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 
II. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. 
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 (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), 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 θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με 
τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον 
τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.2 

                                                 
2  Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας 

των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των 

τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα 

προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν 

προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η 

ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 
 Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί 
ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, 
δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 



2. (β)  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 
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. 
Τιμές: 
Για τα είδη  θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση 
θα γίνεται στη χαμηλότερη τιμή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 
3.1)  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης. 
3.2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. 
3.3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
4. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 
120 ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
5. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που  
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 
η προμήθεια , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
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 . 
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014  



Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 26/8/2016  και ώρα 10:00 π.μ. μέσω 
των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται 
αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 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 «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 3  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 προκείμενο να λάβουν γνώση των 
τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης  προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων 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 αξιολόγηση 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 υποφακέλων 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. 
 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με  τη χαμηλότερη τιμή και στην περίπτωση 
που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που 

θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της 
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», ΟΙ συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν σχετική 
ενημέρωση μέσω του συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία θα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που θα πρέπει να 
προσέλθουν για το σκοπό αυτό. 



χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις 
και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 
β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 
γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  
δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του       
αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών 
από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 

ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το δήμο, να προσέλθει 
για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας 
προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  
θ. Τον τρόπο πληρωμής . 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  
κ. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών προσώπων 
του δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους 
της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
με τα  παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το δήμο από το δήμαρχο  
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 4 μήνες μετά την υπογραφή 
της. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης 
ως ασήμαντο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση. 

 
 



Ενστάσεις - Προσφυγές 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της 
διακήρυξης έως την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από 
την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν 
από το διαγωνισμό. 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. 
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντιστοίχου 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 οποία 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η 
οποία τελικά αποφασίζει. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 
τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του 
ίδιου Νόμου. 
Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους α και β 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) εφόσον 
το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το 
ύψος του είναι μικρότερο από και το παράβολο δεν  μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 

(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ (Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)). Το 
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 (“παράβολα από κάθε αιτία) . 
 
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) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων Δημοσίων ‘Έργων, 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. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Ε.Κ. 66/Α’/31-3-
2011) και της Υπουργικής απόφασης “ περί ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 
(Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 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. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος –Τόπος - Τρόπος παράδοσης 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Για το δήμο Καρύστου οι ποσότητες των ειδών θα γίνεται τμηματικά  με την πρόοδο της 
προμήθειας και των εργασιών στις εγκαταστάσεις του δήμου που θα υποδειχθούν στον 
ανάδοχο. 
Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα είδη τους τέσσερις (4) μήνες  από 
την υπογραφή της σύμβασης. Ο δήμος Καρύστου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
Η παράδοση των ειδών  θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 
 
Ε2. Προκαταβολή 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επιθυμεί να κάνει χρήση προκαταβολής ισχύουν τα κάτωθι: 
• Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με το σχετικό 
παραστατικό, εγγύηση προκαταβολής, πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής προκαταβολής, η οποία θα είναι ισόποση με την προκαταβολή (20%) που θα 
χορηγηθεί στον ανάδοχο και η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής (ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολής) 
σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.  
• Η προκαταβολή είναι έντοκη από της λήψεως της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου 
των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον χρόνο 
έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή της επιταγής, προσαυξημένο κατά 
0,25 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 
1209/Β/2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.  

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του 

Ν.4281/2014 

 
Ε3. Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα  γίνεται με την 

πρόοδο της προμήθειας με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του δήμου, θα πληρώνεται αφού πρώτα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις 
από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα 



αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.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", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από 
το νόμο. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του δήμου Καρύστου και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 
2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες,  σε μία (1) εβδομαδιαία 
Νομαρχιακή εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ευβοίας. 
4. Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009, (4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, 
τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που 
ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, 
κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα 
δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ' ανάθεση 
ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του 
Π.Δ.60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
      

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 
 

   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ». 

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της F.I.F.A, το οποίο θα τοποθετηθεί στο  
Λουμίδειο γήπεδο ποδοσφαίρου του δήμου Καρύστου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας 
θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενη βάση άμμου και γεμίζει διαδοχικά με χαλαζιακή άμμο 
και κόκκους ελαστικού καουτσούκ. Η υφιστάμενη βάση άμμου, πρέπει 
προηγουμένως να καθαριστεί από κάθε ξένο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία 
επαφής των διαδοχικών φύλλων αναδιπλώνονται και κολλιούνται με κόλλα δύο 
συστατικών πάνω σε ειδικό γεωΰφασμα, το οποίο τοποθετείται για το σκοπό αυτό. 
Αφού κολληθούν όλα τα φύλλα, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται με ειδικά 
διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού καουτσούκ, μέχρι 20 χιλ. 
κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με χρήση ειδικού μηχανήματος. Δεν 
επιτρέπεται το γέμισμα του τάπητα χειρωνακτικά. Η διαγράμμιση θα είναι 
ενσωματωμένη στον τάπητα.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Ελάχιστο συνολικό ύψος (νήμα): 60 χιλ. (+∞, -5%). 
Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα (βάση + νήμα): 2.600 gr/m2 (+∞, -5%). 
Ελάχιστος αριθμός κόμπων: 8.500/m2 (+∞, -5%). 
Ελάχιστο DTEX:11.000  (+∞, -5%). 
 
Η κατασκευάστρια εταιρία του χλοοτάπητα οφείλει να συγκαταλέγεται στη λίστα 
των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producers). 
 
Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:  
Α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας FIFA Quality PRO (ανώτατη κατηγορία), του 
προς τοποθέτηση τάπητα, εκδοθέν από τη FIFA, σε γήπεδο εντός Ελληνικής 
Επικράτειας. 
Β) Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα 
ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά.  
Γ)   Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος.  
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό 
να καταθέσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας απευθυνόμενο προς την Επιτροπή 
διενέργειας για τον παρόν διαγωνισμό, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Ως 
δείγμα νοείται ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα 
διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm και ένα (1) δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά 
πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml κόκκους ελαστικού 
(SBR).  
 
Επάνω στο δείγμα θα υπάρχουν οι ενδείξεις:  
Δείγμα για το διαγωνισμό «Προμήθεια τάπητα Λουμιδείου Γηπέδου 

ποδοσφαίρου»,  



αρ. διακήρυξης: 8615/27-7-2016, ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί 
την προμήθεια, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 
και τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
Με την κατάθεση του δείγματος ο προσφέρων ή εκπρόσωπός του θα παρουσιάζει στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έγγραφο που θα αναγράφει:  
Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος. 
Προς την Επιτροπή διενέργειας για το διαγωνισμό «Προμήθεια τάπητα Λουμιδείου 

Γηπέδου ποδοσφαίρου»  
αρ. διακήρυξης: 8615/27-7-2016 
Επάνω στη Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος η Υπηρεσία πρωτοκόλλου θα αναγράψει 
τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δίνεται στο κατατιθέμενο δείγμα. 
 
Δ) Έγγραφη παροχή εγγύησης από τον προμηθευτή η οποία να καλύπτει 
τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των (5) πέντε ετών. 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
ποσότητες των υλικών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς του, χωρίς να δικαιούται να ζητήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης 
αλλαγή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού με την αιτιολογία ότι δεν βρίσκεται 
στην αγορά ή ότι δεν παράγεται πλέον.  
ΣΤ) Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 
του παραγωγού (εργοστασίου). 
Ζ) Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην 
λίστα των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer). 
Η) 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.  
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 (ΙSO 9001:2008 εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα). 
Θ) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 14001:2004 με πεδίο εφαρμογής την 
προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων άθλησης.  
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 (ΙSO 14001:2004 προμήθειας εξοπλισμού γηπέδων άθλησης). 
Ι) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα. 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 (ΙSO 1801:2008 
κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα). 
Κ) Πιστοποιητικό αναφοράς ελέγχου γηπέδου της FIFA (FIFA Field Test Report), 
για οποιονδήποτε τύπο συνθετικού χλοοτάπητα, όπου να γίνεται σαφής αναφορά 
πως η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή. 



Λ) Βεβαίωση του παραγωγού (εργοστασίου) για τις ελάχιστες απαιτούμενες 
ποσότητες σε χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ, τόσο σε kg όσο και σε ύψος κάτω από 
το συνολικό ύψος του πέλους του τάπητα. 
Μ) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας (εργοστασίου) ότι η παραδοτέα 
ποιότητα του τάπητα πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ότι είναι 
αυτές που αναφέρονται στην παραπάνω εργαστηριακή εξέταση. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο τοποθέτησης 
του τάπητα και όλων των υλικών συγκόλλησης και πλήρωσης, η δαπάνη της εργασίας 
επιμελημένης διάστρωσης, συγκόλλησης και πλήρωσης, η δαπάνη των φθορών και 
αλληλοεπικαλύψεων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
καλυπτόμενης επιφάνειας με τάπητα.  
 
Η όλη εργασία προμήθειας και τοποθέτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
τεσσάρων μηνών. 
 
O προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 208.686,42 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους ΑΠΕ του Δήμου 
Καρύστου. 
Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 209.000,00 € στον προϋπολογισμό 
του έτους 2016, με ΚΑ 70.7135.12.  

 

Κ. Α. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ   CPV 

70.7135.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 39293400-6 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι ελαχίστου συνολικού πάχους πέλους άνωθεν της 
πρωτογενούς  βάσης  εξήντα (60) χιλιοστών, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης 
αξίας και  ποιότητας παραγωγής. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι 
κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο 
τουλάχιστον αποχρώσεων του πράσινου, με προστασία κατά των υπεριωδών 
ακτινών και της ζέστης. Οι ίνες, ύψους πέλους εξήντα (60) χλστ., θα αγκυρούνται 
εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή 
διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου ή/και 
γεωϋφασμάτων και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια 
επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή άλλης, αντίστοιχων χαρακτηριστικών, 
τεχνολογίας. 
 
Η εφαρμογή του ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους 
επαγγελματίες με τον κατάλληλο  μηχανολογικό εξοπλισμό επί σταθερής  υποδομής 
από συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία συγκόλλησης και χρήση 
πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Το σύστημα ολοκληρώνεται με την 
προσθήκη ειδικά διαβαθμισμένου πυριτικού αδρανούς και επιπλέον με ειδικά 
διαβαθμισμένους  κόκκους  ελαστικού τρίμματος υψηλής καθαρότητας. 
  



Το προσφερόμενο σύστημα θα   πρέπει   να  συμφωνεί επί ποινή αποκλεισμού με τα 
κάτωθι   ελάχιστα χαρακτηριστικά:  

  

Β.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

(Α) Ιδιότητα (Β) Απαίτηση (Γ) Αποδεικτικό μέσο 

2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1.1. Συνθετικός χλοοτάπητας 

2.1.1.1.Ύψος πέλους  60 χιλ Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.1.1.2.Αξία νήματος  

Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.) 
11.000 Dtex Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.1.1.3.Αριθμός Συρραφών.    8.500,00/Μ² Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

2.2.1.Συμμόρφωση με πρότυπα 

2.3.1.1    ΕΝ 9001:2008.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.2. ΕΝ 14001:2004.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.3 FIFA QUALITY PRO 

(Μία τουλάχιστον εγκατάσταση με 

τον προσφερόμενο ποδοσφαιρικό 

τάπητα) 

Συμμόρφωση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την FIFA 

2.3.1.4 FIFA PREFERRED 

PRODUCER 
Συμμόρφωση Η βεβαίωση εκδίδεται από την FIFA 

2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

2.3.1.Συμμόρφωση με πρότυπα 

2.3.1.1  ΕΝ ISO 9001:2008.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.2. ΕΝ ISO 14001:2004.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.3 EN OHSAS 18001: 2007. Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

 

Β.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

Απαιτείται εγγύηση πέντε ετών για τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό, τον ανάδοχο  και/ ή και τον 
πιστοποιημένο εφαρμοστή. 
Η τήρηση όλων των ανωτέρω ελαχίστων απαιτήσεων θα αποδεικνύεται επί ποινής 

αποκλεισμού με την κατάθεση πρωτότυπων και επισήμως μεταφρασμένων στην 
Ελληνική, των  πιστοποιητικών, βεβαιώσεων  και αποτελεσμάτων δοκιμασιών 
ελέγχου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, περί της 
ακρίβειας και εγκυρότητας των στοιχείων που κατατίθενται και βεβαίωση του 
παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου συστήματος με 
σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο. 
Ο προσφερόμενος ποδοσφαιρικός τάπητας θα καλύπτουν  πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές /απαιτήσεις της μελέτης επί ποινής αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  

 



Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο 1ο 
Προμήθεια, μεταφορά,  κατασκευή υπόβασης, τοποθέτηση και γραμμογράφηση 
ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα (σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές), 
του Λουμίδειου γηπέδου ποδοσφαίρου, του δήμου Καρύστου. 
 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

I. Την αποξήλωση και αποκομιδή του παλαιού συνθετικού τάπητα. 
II. Τον επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας του γηπέδου. 

III. 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 ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, 
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την 
τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-
μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή “κυματισμός” στον 
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Αμμοδιανομή και διανομή 
ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις  
καταναλώσεις  που  υπάρχουν  στο  πιστοποιητικό  εργαστηριακής  εξέτασης  
(Laboratory  test report) του τάπητα. Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε όλη την 
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι 
απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG, το 
οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα 
δίνοντας του, την τελική του μορφή. 

IV. Τη  διανομή των ανωτέρω υλικών η οποία θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις 
V. Το χτένισμα τον ινών 

VI. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου  
με τον βασικό συνθετικό  χλοοτάπητα  (όχι  βαμμένη  επάνω  στον  πράσινο)  
σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων 
του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον 
ισχύοντα κανονισμό της FIFA.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης εκτός των παραπάνω: η αξία όλων των υλικών της 
προμήθειας επί τόπου του έργου (όπως περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή), η δαπάνη 
φθοράς και απομείωσης των υλικών, η δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα σημεία 
που θα χρησιμοποιηθούν, η σταλία αυτοκινήτων, οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων 
και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών κύριων και βοηθητικών, οι δαπάνες λειτουργίας των 
μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, 
λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής 
και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο συνθετικού χλοοτάπητα  (τ.μ.) 

 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  (25,10) 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 208.686,42 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος € 

Μερικό 
σύνολο € 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
μ2 6.705,00 25,10 168.295,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 168.295,50 

    ΦΠΑ 24% 40.390,92 

 

 
   ΔΑΠΑΝΗ  

208.686,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 
Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία 
έκδοσης ………………………. 
ΕΥΡΩ ……………………………………………….. 
 
Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 
 
Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. υπέρ της 
εταιρείας ……………………………………………, 
Δ/νση ……………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό του Δήμου …………………………………………………………………… για την 
προμήθεια ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............  του Δήμου ……………………………………………. σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμό ............./…….-…..-2016 διακήρυξη. 
 
Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη 
και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 
Κατάστημα ……………………………………………………. 
Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία 
έκδοσης ………………………. 
                                                                                      
ΕΥΡΩ ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 
 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωση μας, υπέρ της 
εταιρείας ……………………………………………………………………………, 
Δ/νση ………………………………. Για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό …………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για τη  
προμήθεια ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………… του ή της  …………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 
απόφαση κατακύρωσης  ............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας ………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
 
Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
  
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 
€ 

Μερικό 
σύνολο € 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
μ2 6.705,00   

    ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ολογράφως: 
.................................................................................... 
   ΦΠΑ 24% 

 

 

 
   ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

…………………..,  …../…./…….. 

Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


