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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα

090160342
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Δημητρίου Βερνάρδου 23
Βριλήσσια
15235
Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL301

Τηλέφωνο
Αρμόδιος για πληροφορίες

213.2050523, 2132050543
Γραφείο Προμηθειών
Κοκκινογένη Κατερίνα – Κούκουνα Κατερίνα
katerina.k@vrilissia.gr,
kkoukouna@vrilissia.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.vrilissia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
γ)
δ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου με τα ανωτέρω
στοιχεία.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, εμπίπτει στις
διατάξεις του βιβλίου Ι και είναι «άνω των ορίων».
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χαρακτηρίζεται ως πολυετής και συγχρηματοδοτείται από
πόρους τους προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και από ίδιους πόρους του
Δήμου Βριλησσίων.
Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως εξής:
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

2021

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

Κ.Α. 61.7135.06

300.000,00 €

2022
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

444.000,00 €
300.000,00 €

444.000,00 €
744.000,00 €

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Η προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών αθλητικών ταπήτων (συνθετικοί χλοοτάπητες
ποδοσφαίρου μετά κατάλληλου αντικραδασμικού υποστρώματος) στα υφιστάμενα δύο ανοικτά
γήπεδα ποδοσφαίρου (στο Ο.Τ. 388 και στο Ο.Τ. 365), καθώς και
Η προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK
SYSTEM”, για την επίστρωση του διαδρόμου άθλησης (βάδισης και ήπιου τρεξίματος - joggıng) στο
πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»),
Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των αθλητικών χώρων για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία των ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, ήτοι εστίες ποδοσφαίρου και εξοπλισμός για την
συντήρηση των γηπέδων,







Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται ως εξής:

Α.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
(€)

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

Μ²
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(€)

1

45111213-4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

42.700,00

12.200,00

42.700,00

2

39293400-6

ΤΕΧΝΗΤΟΣ
ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ

458.600,00

12.200,00

458.600,00

3

43323000-3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

60.000,00

1

60.000,00

4

37451000-4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

7.700,00

6

7.700,00

5

37421000-5

ΤΑΠΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

31.000,00

800,00

31.000,00

25.200,00

532.300,00

ΣΥΝΟΛΑ

600.000,00
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δεδομένης της χωρικής εγγύτητας, της συνδεδεμένης
και αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης συντονισμού,
οργάνωσης και υλοποίησής τους από έναν οικονομικό φορέα, που θα φέρει την συνολική ευθύνη.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (600.000,00 €) ΕΥΡΩ, με
επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (144.000,00 €).
Συνεπώς, η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (744.000,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι (μελέτη 15 / 2021).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» & του Ν. 4700/2020
(Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για
τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για
την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄) «Ψηφιακή διακυβέρνηση ….» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- άρθρα 75 έως 83,,



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
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του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,



του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»



του ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις»,



της 882/2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ) περί ένταξης της πράξης
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV.



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψιν:


η αριθμ. 15/2021 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.



Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3490/24-03-2021 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ008331873
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4241/13-04-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη του Δήμου (Δημάρχου).
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4242/13-04-2021 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. του Δήμου περί ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης στους οικείους Κ.Α. βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014.
Η αριθμ. πρωτ. 4244/13-04-2021 απόφαση του διατάκτη (Δημάρχου) περί έγκρισης Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Προμήθειας ως εξής:





Κ.Α. 61.7135.06
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα στους αθλητικούς
χώρους του Δήμου»

ΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ

2021
2022
ΣΥΝΟΛΟ


300.000,00 €
444.000,00 €
744.000,00 €

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αφού καταρτίσθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ) και συντάχθηκε επ’ αυτής η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του
Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία και δεσμεύθηκε η αντίστοιχη πίστωση ύψους
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300.000,00 € στο πληροφοριακό σύστημα. Στη συνέχεια αφού υπεγράφη από τον διατάκτη (Δήμαρχο)
ο οποίος ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 61.7135.06 έλαβε
αριθμό πρωτ.: 4249/13-04-2021, καταχωρήθηκε με α/α 183 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021,
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς
αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21REQ008457910.» και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα
Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ «Ω5ΡΡΩ9Ρ-ΦΘΠ»


Η 76/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΘΝΩ9Ρ-74Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το πλήρες τεύχος της
15/2021 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αποτελεί το
Παράρτημα Ι.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η μηνός Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/04/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108997
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 377§1 περίπτ. 82 και το άρθρο 379 §12 του Ν. 4412/2016.
Επίσης η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 3
του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καταχωρείται επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.vrilissia.gr στην αρχική σελίδα (τελευταία νέα) και στην διαδρομή :
Αρχική Σελίδα ► Χρήσιμα ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα κατά σειρά ισχύος:








η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
η παρούσα Διακήρυξη
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
τα λοιπά συνημμένα στην διακήρυξη παραρτήματα
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Οι αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο ΔΕΚΑ (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Τα έγγραφα που συνοδεύουν τις προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται σύμφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2690/99 (Α΄ 94). Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, όπως θα
αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού.
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Ο ανωτέρω όρος ότι «η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,» δεν ισχύει στην περίπτωση σύστασης γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την
παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα
με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου
1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω
Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων").
Επίσης δεν απαιτείται αναφορά του χρόνου ισχύος του Γραμματίου, καθώς οι χρηματικές παρακαταθήκες
παραγράφονται μετά από 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές βάσει του Ν. 3646/28, άρθρο
17 (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39447/24-4-2017 έγγραφο του Τ.Π.Δ.).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως η Α.Α. μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Επιτόπου επίσκεψη – Τοπικές Συνθήκες
Προκειμένου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης της σύμβασης και να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες, θα
πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων συνθετικού
χλοοτάπητα και του συστήματος ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”,
καθώς και του λοιπού προμηθευόμενου εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία.
Το σχετικό αίτημα επίσκεψης πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο ΕΞΙ (6)
εργάσιμες ΗΜΕΡΕΣ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία
και ώρα) κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν
σχετικό αίτημα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που
θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες καθώς και τη σχετική
βεβαίωση επίσκεψης η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί με το φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα
αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 12.000,00
ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
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χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μικρά ποσά, για την παρούσα διαδικασία,
θεωρούνται αυτά που δεν ξεπερνούν το 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει :


Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα ύψους κατ’ ελάχιστον 300.000 €, ποσού το οποίο αντιστοιχεί
στο 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης (προ ΦΠΑ).
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Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες (κλεισμένες) οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019)
περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα διαχείρισης (ζημία).

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019, 2020):
α1. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τρείς (3) τουλάχιστον συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου
(προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου) και να έχουν
επιτύχει εντός των πλαισίων υλοποίησής τους την πιστοποίηση των γηπέδων από την FIFA για την
κατηγορία κατάταξης Quality και/ή Quality Pro.
α2. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μια (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης
ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα
β) Να διαθέτουν ένα (1) κατ’ ελάχιστον μηχάνημα διάστρωσης των υλικών πλήρωσης τύπου SMG
SandMatic σειράς Β1500 είτε Redexim Rink σειράς 1520 είτε ισοδύναμου για την υλοποίηση της
πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα κατωτέρω πρότυπα:
Α) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Οικονομικοί Φορείς:
Α.1) το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής
– πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε ισοδύναμο, με πεδίο
εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Β) Οι κατασκευαστές - παραγωγοί:
Α.1) το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο, με πεδίο
εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε ισοδύναμο, με πεδίο
εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με την παρούσα οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, αλλά και οι τυχόν τρίτοι:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ έχει καταρτισθεί βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του ως άνω Κανονισμού καθώς και την
κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Για την ηλεκτρονική δημιουργία, διαχείριση και συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ., λειτουργεί πλέον η εθνική
πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ https://espdint.eprocurement.gov.gr.
Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
όπου στην αρχική σελίδα υπάρχει ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές
υπηρεσίες eΕΕΕΣ - eΤΕΥΔ», όπου παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και οδηγίες για τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ.
Σημειώνεται ότι για τη σύνταξη του ΕΕΕΣ στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το αρχείο xml που θα
διατίθεται στο χώρο του διαγωνισμού, θα πρέπει να επιλεγεί η εκδοχή «Βάσει Κανονισμού της ΕΕ
(regulated)».
Επισημαίνεται ότι στο ΕΕΕΣ στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», καθώς οι ενότητες Α
έως Δ του μέρους IV έχουν απαλειφθεί.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016), ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Σημείωση: Τα παραπάνω (υποβολή ΕΕΕΣ) ισχύουν τόσο για τρίτους στις δυνατότητες των οποίων
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, όσο και για τυχόν υπεργολάβους στις δυνατότητες των
οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που
προτίθεται να αναθέσει.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
διενεργεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους καθώς απαιτείται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Όπου στην παρούσα προβλέπεται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86 η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016.
Αποδεικτικά μέσα
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.


Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο
έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση».



Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Επομένως στην
περίπτωση αυτή προσκομίζεται και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ασφαλιστικό
φορέα ασφάλισης σε περίπτωση μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων,
αγροτών). Σημειώνεται ότι πλέον εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας
δραστηριότητας.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (περί καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) θα πρέπει να
είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα πρέπει
να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους.
Επίσης, πέραν των ανωτέρω πιστοποιητικών, υποβάλλεται:
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/
Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. α’ και 2.2.3.4 περίπτωση β’ της παρούσας, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, που θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τρεις μήνες πριν από την υποβολή του.
Καθώς έως σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού, ή ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 ή ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού..
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Η ένορκη βεβαίωση πρέπει να έχει συνταχθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή της.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός, επικουρικά και συμπληρωματικά, μπορεί να
υποβάλλεται και έγγραφο από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού
προσώπου, ή/και έγγραφο αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 της
παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή
σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν
υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των Κρατών
αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Η βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Ι) την πλήρη επωνυμία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται (επωνυμία, Α.Φ.Μ., πλήρη
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας,
IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον ΑΔΑΜ της παρούσας Διακήρυξης
ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα και δυνατότητας χρηματοδότησης αυτού κατ’
ελάχιστον με ποσόν 300.000 €.
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που αφορούν σε προεξόφληση επί πιστοποιήσει αντικειμένου Σύμβασης.
β) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί κλπ.) των τριών
τελευταίων (κλεισμένων) οικονομικών χρήσεων (2017, 2018 και 2019) νομοτύπως υπογεγραμμένες ή
δημοσιευμένες . Αφορά Α.Ε., Ε.Π.Ε., και λοιπές εταιρείες που συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς.
Οι λοιπές μορφές οικονομικών φορέων, προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (περί του
κύκλου εργασιών) για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2018, 2017) συνοδευόμενη από τα
έντυπα Ε3 και Ν, ανάλογα.
Τα ανωτέρω αξιολογούνται σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης
των δραστηριοτήτων του.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο τον οποίο θα πρέπει επεξηγεί επαρκώς, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α1) Κατάλογο των κυριότερων τριών ολοκληρωμένων συμβάσεων (παραδόσεων) που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) με αντικείμενο την προμήθεια και
εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού (προ
Φ.Π.Α.), της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της σύμβασης και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Ο κατάλογος θα έχει την εξής μορφή:
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Α/Α

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

1

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

3

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται:
 από πιστοποίηση των συγκεκριμένων γηπέδων από την FIFA για την κατηγορία κατάταξης Quality
και/ή Quality Pro.
 από αντίγραφα των συμφωνητικών ή/και από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών στην περίπτωση
που ο λήπτης είναι δημόσιος φορέας. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας και
δεν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό, από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα
και αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων.
α2) Κατάλογο των κυριότερων ολοκληρωμένων συμβάσεων (παραδόσεων) που πραγματοποιήθηκαν την
τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικού
πολυουρεθανικού τάπητα (τουλάχιστον μία), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Ο κατάλογος θα έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

1

…

…

…

…

…

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται:
 από αντίγραφα των συμφωνητικών ή/και από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών στην περίπτωση
που ο λήπτης είναι δημόσιος φορέας. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας και
δεν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό, από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα
και αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, ότι διαθέτει κατ’ ελάχιστον ένα (1)
μηχάνημα διάστρωσης των υλικών πλήρωσης τύπου SMG SandMatic σειράς Β1500 είτε Redexim Rink
σειράς 1520 είτε ισοδύναμο, για την υλοποίηση της πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα, η οποία θα
συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου αγοράς.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 της παρούσας, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας
προσκομίζει:
Α) Για τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό Οικονομικό Φορέα:
Α.1) Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο,
με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
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3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Β) Για τους κατασκευαστές - παραγωγούς:
Α.1) Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο,
με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε
ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Σημείωση: Στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί προς το παρόν οι σχετικοί επίσημοι κατάλογοι.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση ή υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/86 (του νομίμου
εκπροσώπου του τρίτου) η οποία πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή συμβολαιογραφικής
πράξης ή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.
Σημείωση: Τα παραπάνω (Β.1 έως Β8), ισχύουν αναλογικά τόσο για τυχόν τρίτους στις ικανότητες των
οποίων πρόκειται να στηριχθεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας όσο και για τους υπεργολάβους στις
δυνατότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού
υπεργολαβίας που προτίθεται να αναθέσει.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στο Παράρτημα Ι
αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης(ανάρτηση προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ). Για τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94).
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον
τεχνική και οικονομική προσφορά που συντάσσονται από τον οικονομικό φορέα κατά τα αναλυτικά
αναφερόμενα στις κατωτέρω παραγράφους 2.4.3.2 και 2.4.4
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επίσης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή ιδιωτικά
έγγραφα εφόσον έχει συνυποβληθεί ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει ηλεκτρονική υπογραφή μετά
την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ανάρτηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ).
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
συνοδευόμενος από το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στην έδρα του Δήμου Βριλησσίων
που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και συγκεκριμένα στο γραφείο
πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια
επιτροπή.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και στην παρ. 2.2.9.1 της παρούσας.
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Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σχετικό ΕΕΕΣ, , σε μορφή αρχείου τύπου.pdf
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016 και στην παρούσα,
σύμφωνα με το διαμορφωμένο από την υπηρεσία το οποίο έχει αναρτηθεί, στο χώρο του διαγωνισμού
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Για την συμπλήρωση του eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο
στο χώρο του διαγωνισμού επικουρικό αρχείο XML.
Σημείωση: Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται για οικονομικούς
φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στην
ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr στην ενότητα Promitheus ESPDint. Επίσης σχετική είναι
η κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το
υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο διαγωνισμό.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Επίσης ΕΕΕΣ υποβάλλεται τόσο για τρίτους οικονομικούς φορείς στις δυνατότητες των οποίων επιθυμεί να
στηριχθεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, όσο και για τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των
οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που
προτίθεται να αναθέσει, εφόσον είναι γνωστοί κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
γ) την βεβαίωση επί τόπου επίσκεψης που θα έχει χορηγηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου,
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, εκτός από την Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν και Τεχνική Προσφορά (ως
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο), η οποία πρέπει να συνταχθεί από
τους ίδιους σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο «Τεχνικές προδιαγραφές» της 56/2021 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη.
H τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (μελέτη υπ’ αριθ. 15/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου), της
παρούσας και να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα Ι και ιδίως στο κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές».
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, εφόσον είναι γνωστοί
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Εκτός από την Οικονομική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” και την οικονομική προσφορά του που θα
συντάξει σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας διακήρυξης, σε
μορφή .pdf αρχείου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της συνολικής τιμής (προ Φ.Π.Α.) που καταχωρήθηκε στην ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και της συνολικής τιμής που αναγράφεται στην επισυναπτόμενη αναλυτική
οικονομική προσφορά που συντάσσεται βάσει του Παραρτήματος V, κατισχύει η αναγραφόμενη συνολική
τιμή (προ Φ.Π.Α.) στο αναλυτικό έντυπο.
Α. Τιμές
Η τιμή των προς προμήθεια υλικών και της παρεχόμενης υπηρεσίας περίπτωση μικτής σύμβασης που
περιλαμβάνει και υπηρεσίες δίνεται σε ευρώ ανά έκαστη μονάδα μέτρησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η συνολική τιμή (προ Φ.Π.Α.) υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Δεν εξετάζεται
τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών κατ’ άρθρο, καθώς κριτήριο ανάθεσης συνιστά η συνολική τιμή
προσφορά (προ Φ.Π.Α.).
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών
και ώρα 11:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της,

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
όλων των διαγωνιζομένων.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω γνωμοδοτικό
όργανο, στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
αποδεικτικών μέσων

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης καθώς και τα
δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα, που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, όσο και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, ή από τρίτους στις
δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ή από υπεργολάβους στις δυνατότητες των οποίων δεν στηρίζεται,
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή από τον κατά περίπτωση υπόχρεο.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Παράλληλα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους,
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται, κατά περίπτωση, να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.,τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επίσης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή ιδιωτικά έγγραφα εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία έχει
υπογραφεί αρμοδίως ηλεκτρονικά μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Σημείωση: Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση τρίτων στις δυνατότητες των οποίων
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, καθώς και για τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των
οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που
προτίθεται να αναθέσει, εφόσον είναι γνωστοί κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
συνοδευόμενος από το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) στην έδρα του Δήμου Βριλησσίων
που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και συγκεκριμένα στο γραφείο
πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια
επιτροπή.
Καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης – αποδεικτικά μέσα θα υποβληθούν μετά την 1η Ιουνίου 2021,
ισχύουν τα κατωτέρω βάσει του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.
4782/2021 (ρήτρα ευελιξίας).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια
του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου
εδαφίου και εντός της ταχθείσας προθεσμίας με την πρόσκληση κατά τα ανωτέρω.
Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
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Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή, δια των αρμοδίων χρηστών του συστήματος, κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα οικονομικό φορέα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του συστήματος
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4 και τα άρθρα 360 & επόμενα του Ν. 4412/2016 .
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016.
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 και 326 του ν. 4700/2020
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 του ιδίου Νόμου. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή
διαγωνισμού), το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά1.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
1

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της
και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215/2017 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016., ενώ δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης αν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
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κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων, της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να
είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (νοείται ο αριθμός
απόφασης κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή/και αποδεσμεύεται κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους τυχόν υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή, αν δεν το έχει ήδη πράξει κατά την υποβολή της προσφοράς του, το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
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σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου, όσον αφορά την
χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις αντικατάστασής του έχουν ως εξής:
Υποβάλλει αίτηση, σχετικά με την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο, στην οποία αναφέρει
τα πλήρη στοιχεία του νέου υπεργολάβου η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά
μέσα που είχαν υποβληθεί για τον αρχικό υπεργολάβο.
Τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής ελέγχουν την πληρότητα αυτών και γνωμοδοτούν προς το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του αποφαινομένου οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον
ανάδοχο, αντικαθίσταται ο υπεργολάβος.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσοστού του τμήματος που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ή απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.4.4. Δεν προβλέπεται δυνατότητα απ’ ευθείας του υπεργολάβου.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Στην
έννοια της τροποποίησης εμπίπτει και η χρονική παράταση αυτής, η οποία προσδιορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
μήνες.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, στο 100% της αξίας της κάθε τμηματικής
παράδοσης από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής
από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση και τοποθέτηση των υπό
προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:.
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφόσον εκδοθεί η σχετική Υ.Α.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της παρούσας, κατά τα γενικότερα οριζόμενα στα άρθρα
203, 206, 208, 207, 213 του Ν. 4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (Δήμος
Βριλησσίων) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη εντός χρονικού
διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Προβλέπεται χρονική
παράταση της σύμβασης έως ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, δεν
επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες (αν
απαιτηθεί), που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με μακροσκοπικό έλεγχο για το σύνολο των ειδών.
β) Ειδικά για τον χλοοτάπητα που θα τοποθετηθεί στο Ο.Τ. 388, με πρακτική δοκιμασία
Η πρακτική δοκιμασία (μόνο για το γήπεδο στο Ο.Τ. 388), αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού
Εργαστηριακού Ελέγχου των προσφερόμενων συστημάτων συνθετικών χλοοταπήτων (Fifa Lab Test Report)
από αναγνωρισμένο εργαστήριο από την FIFA, όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά
πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και οργανικού υλικού (100%)) τα χαρακτηριστικά του συνθετικού
χλοοτάπητα και θα καλύπτονται τα κριτήρια του προτύπου κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειρίδιου ελέγχου “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015
και μετέπειτα”.
Η σχετική δαπάνη έκδοσής του βαρύνει τον ανάδοχο.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Σελίδα 39

21PROC008544018 2021-04-28
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Εντός δέκα (10) ημερών το πολύ από την ημερομηνία διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
I.

Απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων για ορισμένα από τα υπό προμήθεια είδη. Η επιλογή των
δειγμάτων είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε να καλύψει κατά το πλείστον τα τεχνικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης.
Συγκεκριμένα. οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δείγματα:
Για τον ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ως δείγμα νοείται τεμάχιο του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και αντικραδασμικού
δαπέδου διαστάσεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά πλήρωσης,
περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml οργανικού υλικού.
Για τον ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ SBR
Ως δείγμα νοείται τεμάχιο του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και αντικραδασμικού
δαπέδου διαστάσεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά πλήρωσης,
περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml κόκκων τρίματος ελαστικού SBR.
Για τα υπόλοιπα είδη δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιτροπή
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς την προσκόμιση δειγμάτων για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών κατά τη
φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή, ή
επίδειξη των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο κατασκευής τους ή σε χώρο όπου ήδη έχουν
εγκατασταθεί και λειτουργούν.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη
πρόσκληση ή τα υποβληθέντα δείγματα ή/και η λειτουργία τους δεν ανταποκρίνονται στις
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τότε η τεχνική προσφορά του θα αποκλείεται.
Τρόπος υποβολής δειγμάτων:

1.

Ο οικονομικός φορέας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της προσφοράς του στο ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζει στην έδρα του Δήμου Βριλησσίων, που
βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια για την τήρηση των δειγμάτων) τα ζητούμενα δείγματα
συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής το οποίο υπογράφεται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον
αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας προκειμένου να παραδοθεί στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

2.

Τα δείγματα (λόγω της αξίας τους) υποβάλλονται εις απλούν.

3.

Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κλειστή συσκευασία με τον τίτλο
«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς τα
πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο), ο τίτλος της
προμήθειας και ο συστημικός αριθμός που έλαβε η υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά του στο
ΕΣΗΔΗΣ. Εντός της κλειστής συσκευασίας, το κάθε δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε ξεχωριστή
κλειστή διάφανη συσκευασία με την ένδειξη του υλικού, την εταιρεία του κατασκευαστικού οίκου
και αριθμημένο σύμφωνα με την απαρίθμησή του στο παρόν άρθρο.

4.

Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας.

5.

Εάν υποβληθούν δείγματα για είδη για τα οποία δεν προβλέπεται η υποβολή τους, δεν γίνονται
δεκτά και επιστρέφονται.

6.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων δειγμάτων αλλά μέρος αυτών, η
προσφορά του οικονομικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τρόπος αξιολόγησης των δειγμάτων:
1.

Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα παραδοθούν από την αρμόδια
υπηρεσία τήρησης δειγμάτων στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
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προσφορών. Η αποσφράγιση των δειγμάτων θα γίνει ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας
τήρησης δειγμάτων. Μετά τον έλεγχο θα γίνει επανασφράγιση των δειγμάτων. Επίσης, ενώπιον
του υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων θα γίνει εφόσον απαιτηθεί, λήψη
μέρους του δείγματος.
2.

Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα αξιολογηθούν με μακροσκοπικό
έλεγχο. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να
διενεργηθεί πρακτική δοκιμασία ή / και εργαστηριακός έλεγχος.

3.

Εάν απαιτηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια
του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη
μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι
διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία
ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το
κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που τυχόν διενεργηθούν, βαρύνει τον
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.

Έγκριση δειγμάτων:
1.

Η έγκριση των δειγμάτων του αναδειχθέντος αναδόχου, γίνεται από το αρμόδιο για την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όργανο, μετά την κατακύρωση της προμήθειας και
συγκεκριμένα μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης. Τα
εγκεκριμένα δείγματα σφραγίζονται καταλλήλως, τίθεται η επίσημη σφραγίδα της
αναθέτουσας αρχής και φέρουν ευκρινώς την ένδειξη «εγκεκριμένο» προκειμένου να
παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των ειδών.

2.

Τα επίσημα (εγκεκριμένα) δείγματα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων που οφείλει να διενεργήσει. Για το λόγο
αυτό συντάσσεται έγγραφο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη και των
δύο οργάνων (αξιολόγησης προσφορών – παραλαβής ειδών).

Επιστροφή δειγμάτων
Η επιστροφή των δειγμάτων πραγματοποιείται ως εξής:
1.

Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

2.

Στον οικονομικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή
ολικώς, κατά την διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική
παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
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η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο Δήμαρχος

Μανιατογιάννης Ξενοφών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα αποδεικτικού – διαβιβαστικού κατάθεσης φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα αποδεικτικού – διαβιβαστικού κατάθεσης φακέλου
αποδεικτικών μέσων προσωρινού αναδόχου.
........................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
προσφοράς).

V

–

Έντυπο

Οικονομικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΕΤΗ 15 / 2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2021
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΟΡΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η

παρούσα

Τεχνική

Περιγραφή

αφορά

στην

υλοποίηση

της

Δημόσιας

Σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η

εκτιμώμενη

αξία

της

Δημόσιας

Σύμβασης

Προμήθειας

για

την

υλοποίηση

της

περιγραφόμενης δράσης ανέρχεται στο ποσόν των 600.000,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α.
(24%) ποσού 144.000,00 €). Ήτοι, η συνολική αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας
ανέρχεται στο ποσόν των 744.000,00 €.

Αφορά

στην

προμήθεια

του

απαραίτητου

εξοπλισμού

ώστε

να

πραγματοποιηθεί

η

αναβάθμιση των υπαρχόντων Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βριλησσίων:
1. την

προμήθεια

χλοοτάπητες

και

εγκατάσταση

ποδοσφαίρου

μετά

συνθετικών

κατάλληλου

αθλητικών

αντικραδασμικού

ταπήτων

(συνθετικοί

υποστρώματος),

σε

αντικατάσταση των παλαιών υφιστάμενων, στα υφιστάμενα δύο ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου:
3
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 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 388, (που περικλείεται από τις οδούς
Ολυμπιονικών, Σπύρου Λούη, Βριλησσού και Μίλωνος), επιφανείας 6.700 μ2.
 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 365, (περικλείεται από τις οδούς
Μητροπούλου, Κισσάβου, Δημαρχείου και Καλλιανίου), επιφανείας 5.500 μ2.
2. την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “ JOGGING TRACK
SYSTEM ” για την επίστρωση των δαπέδων άθλησης και βάδισης (joggıng):
 στον μήκους 400 μ., διάδρομο βάδισης στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Ο.Τ. 132),
που περικλείεται από τις οδούς Μπακογιάννη, Λυκαβηττού, Υμηττού και Πλαταιών,
επιφανείας 800 μ2.
3. την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στους ανωτέρω αθλητικούς χώρους, για την
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, ήτοι εστίες
ποδοσφαίρου, σύστημα διαβροχής και εξοπλισμός για την συντήρηση των γηπέδων
(εξάρτημα συντήρησης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη βούρτσα).
Στόχος είναι η συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δαπέδων των εν λόγω
δημοτικών χώρων άθλησης, για την ασφαλή άθληση των αθλουμένων κατοίκων της πόλης.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
1. Ο Δήμος Βριλησσίων υπάγεται στον Νομό Αττικής. Διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή
Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η έκταση του Δήμου είναι
3,856 τ. χλμ.

Ο νόμιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε 21.419 δημότες, ενώ οι μόνιμοι

κάτοικοι ανέρχονται σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στους 30.741. Στην
πραγματικότητα ο πληθυσμός της πόλεως υπερβαίνει τους 40.000 κατοίκους. Ο Δήμος
αρχικά, μέχρι τη δεκαετία του 1980 (ως Κοινότητα Βριλησσίων) ήταν μια πολύ
αραιοκατοικημένη περιοχή. Η κατασκευή όμως της Αττικής Οδού με εξόδους/εισόδους
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με τους σταθμούς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
(ΜΕΤΡΟ και ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΣ) και ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΣ), σε συνδυασμό με
το άριστο κλίμα της περιοχής, εξ αιτίας της γειτνίασης με τον ορεινό όγκο του Πεντελικού
Όρους, συνετέλεσαν στο να εξελιχθεί σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, ανεβάζοντας τον
δείκτη πυκνότητας του επίσημου μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο στους 7.972
κατοίκους (ανά km2) και του εκτιμώμενου σε ~10.373 κατοίκους (ανά km2).
2. Τα Βριλήσσια χωροθετούνται βορειοανατολικά της Αθήνας, στους πρόποδες της Πεντέλης.
Συνορεύουν Βόρεια με τον Δήμο Πεντέλης (πρώην Δήμο Μελισσίων Νέας Πεντέλης και
Πεντέλης) ,

δυτικά με τον Δήμο Αμαρουσίου, ανατολικά με τον Δήμο Παλλήνης, ενώ

νοτίως-νοτιοανατολικά με το Δήμο Χαλανδρίου.

Τα Βριλήσσια έχουν μέσο σταθμικό

υψόμετρο 245 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος
38,031430664 και γεωγραφικό μήκος 23,8297677913.
3. Το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου των Βριλησσίων χαρακτηρίζεται ως περιοχή αμιγούς
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κατοικίας, όπου επιτρέπονται μόνο κατοικίες, μικρά καταστήματα για την εξυπηρέτηση
καθημερινών αναγκών των κατοίκων, σχολεία, κτίρια πρόνοιας, αθλητικοί χώροι. Εμπορική
δραστηριότητα αναπτύσσεται μόνο α) κατά μήκος της Λεωφόρου Πεντέλης (από τον κόμβο
12 της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, έως ολίγον βορειότερα της Λεωφόρου Αναπαύσεως, β) κατά
μήκος της Λεωφόρου Αναπαύσεως (από την Λεωφόρο Πεντέλης έως την οδό Βριλησσού –
ανατολικό όριο του Δήμου με την περιοχή «Πάτημα» Χαλανδρίου, γ) κατά μήκος του
βορείου παράπλευρου της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (οδός Αττικής), από την Λεωφόρο Ηρακλείτου
έως την Λεωφόρο Πεντέλης, δ) κατά μήκος της οδού Σισμανογλείου, ε) κατά μήκος της
οδού Κύπρου, από την οδό Πλαταιών έως την οδό Μακεδονίας. Ειδικά στο κέντρο της
πόλης, τα Βριλήσσια, διαθέτουν πολύ καλή ρυμοτομία, αλλά και υψηλό ποσοστό ιδιωτικού
πρασίνου (περιβάλλων χώρος των κτηρίων), λόγω της χαμηλής υλοποιημένης κάλυψης των
οικοπέδων.
4. Κατά την τελευταία 10ετία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου έχει αυξηθεί κατά ~ 15,7%, ενώ
ανάλογη ήταν η μεταβολή των δημοτών (νόμιμος πληθυσμός) που παρουσίασε αύξηση ~37%.

ΔΗΜΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Μόνιμος

Μόνιμος

Διαφορά

Πληθυσμός 2001

Πληθυσμός 2011

(2011-2001)

26.567

30.741

4.174

Νόμιμος

Νόμιμος

Διαφορά

Πληθυσμός 2001

Πληθυσμός 2011

(2011-2001)

15.632

21.419

5.787

Πληθυσμιακή
Μεταβολή
10-ετίας
15,71%

Μεταβολή
Δημοτών
10-ετίας
37,02%
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Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Οι χάρτες των ΟΤΑ (2013)

Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Οι χάρτες των ΟΤΑ (2013)
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ
1. Στο Ο.Τ. 388 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου (περικλείεται από τις
οδούς Ολυμπιονικών, Σπύρου Λούη, Βριλησσού και Μίλωνος), ευρίσκεται το δημοτικό
ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου. Πρόκειται για κλασσικό γήπεδο ποδοσφαίρου συνολικής
επιφανείας 6.700 μ2 επιστρωμένο με συνθετικό χλοοτάπητα (κατασκευής του 2000),
επιπασμένο με κόκκους τρίμματος από ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων και περιμετρικό
στίβο προθέρμανσης 1.300,00 μ2 επιστρωμένο με ελαστικό πολυουρεθανικό τάπητα.

Εικόνες 1. και 2.: ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 388
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2. Στο Ο.Τ. 365 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου (περικλείεται από τις
οδούς Μητροπούλου, Κισσάβου, Δημαρχείου και Καλλιανίου), ευρίσκεται από το 2006
ενιαίος χώρος ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου (γήπεδα 5X5 ή 7X7), συνολικής επιφανείας
5.500 μ2, επιστρωμένος με συνθετικό χόρτο και πλήρωση από μίγμα συνθετικού υλικού με
κόκκους τρίμματος από ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων.

3.

Εικόνες 3. και 4.: ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 365

4. Στο Ο.Τ. 132 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου (περικλείεται από τις
οδούς Μπακογιάννη, Λυκαβηττού, Υμηττού και Πλαταιών), ευρίσκεται το διαμορφωμένο
από το 2005 πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης». Το πάρκο διασχίζεται από διάδρομο περιπάτου
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και joggıng, μήκους 400 μ. και πλάτους 2,00 μ. επιστρωμένο με ελαστικό πολυουρεθανικό
τάπητα.

Εικόνες 5. και 6.: πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Το συνθετικό αθλητικό δάπεδο (συνθετικός χλοοτάπητας) και των δύο γηπέδων ποδοσφαίρου
(στα Ο.Τ. 388 και Ο.Τ. 365), έχει απολέσει πλέον του 55% του πάχους της τελικής
επίστρωσης της επιφάνειας χρήσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των
απαραιτήτων αθλητικών και προστατευτικών ιδιοτήτων του.
Οι αρμοί εργασίας και οι αρμοί γραμμοθέτησης των γηπέδων ποδοσφαίρου έχουν αποδεσμευθεί
σε πολλά σημεία από το υποκείμενο ειδικό ύφασμα επικόλλησης, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ασυνέχειες και ‘σκαλοπάτια’ στην επιφάνεια χρήσης, μη δυνάμενες πλέον να
θεραπευθούν. Ασυνέχειες και ‘σκαλοπάτια’ παρατηρούνται και στο συνθετικό αθλητικό δάπεδο
των γηπέδων ποδοσφαίρου, ενώ επιπλέον κίνδυνος δημιουργείται λόγω της πολύ μεγάλης
ολίσθησης σε συνδυασμό με την απώλεια των προστατευτικών του χαρακτηριστικών
(απορρόφηση κρούσης, επιστροφή ενέργειας κ.τ.λ.).
Τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας των
ποδοσφαιρικών γηπέδων (αλληλεπίδραση μπάλας – επιφάνειας και παίκτη – επιφάνειας) να
βρίσκονται πλέον εκτός των ειδικών απαιτήσεων του αθλήματος του ποδοσφαίρου όπως αυτές
καθορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αναφοράς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), ενώ και οι αθλητικές ιδιότητες του συνθετικού αθλητικού δαπέδου να
βρίσκονται εκτός των ορίων των απαιτήσεων των σχετικών προδιαγραφών τόσο του
Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).
Ομοίως το συνθετικό αθλητικό δάπεδο ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα, στον διάδρομο
άθλησης (joggıng), μήκους 400 μ. και πλάτους 2,00 μ., στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Ο.Τ.
132), έχει απολέσει πλέον του 65% του πάχους της τελικής επίστρωσης της επιφάνειας
χρήσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των απαραιτήτων αθλητικών και
προστατευτικών ιδιοτήτων του.
Το σύνολο του ως άνω εξοπλισμού έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της προβλεπόμενης ζωής και
οι συνθετικές αθλητικές επιφάνειες δεν μπορούν πλέον να ικανοποιήσουν τον σκοπό τους, που
είναι οι αγωνιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας.
Κρίθηκε ότι απαιτείται άμεση επιβελτιωτική συντήρηση, με την προμήθεια και εγκατάσταση
νέου

ειδικού

σύγχρονου

εξοπλισμού

(συστήματος

ποδοσφαιρικού

τάπητα)

για

την

επαναδιάστρωση των δύο γηπέδων ποδοσφαίρου (Ο.Τ. 388 & Ο.Τ. 365). Επίσης κρίθηκε ότι
απαιτείται η βελτιωτική συντήρηση, με την προμήθεια και εφαρμογή (επαναδιάστρωση) της
τελικής επιφάνειας χρήσης, του συνθετικού δαπέδου του διαδρόμου άθλησης (Ο.Τ. 132), με
ταυτόχρονη αφαίρεση και ολική αντικατάσταση των τμημάτων του που έχουν κριθεί οριστικά
ακατάλληλα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η

παρούσα

Τεχνική

Περιγραφή

αφορά

στην

υλοποίηση

της

Δημόσιας

Σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Αφορά

στην

προμήθεια

του

απαραίτητου

εξοπλισμού

ώστε

να

πραγματοποιηθεί

η

αναβάθμιση των υπαρχόντων Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βριλησσίων:
 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 388, (περικλείεται από τις οδούς
Ολυμπιονικών, Σπύρου Λούη, Βριλησσού και Μίλωνος), επιφανείας 6.700 μ2.
 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 365, (περικλείεται από τις οδούς
Μητροπούλου, Κισσάβου, Δημαρχείου και Καλλιανίου), επιφανείας 5.500 μ2.
 Στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Ο.Τ. 132, (περικλείεται από τις οδούς Μπακογιάννη,
Λυκαβηττού, Υμηττού και Πλαταιών), στον μήκους 400 μ., διάδρομο βάδισης επιφανείας
800 μ2.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν είναι:
Α.

Στο Αθλητικό κέντρο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Κισσάβου (Ο.Τ. 388)
προβλέπεται:

1.

Αφαίρεση παλαιού τάπητα και αντικατάσταση του με νέο σύγχρονο και οικολογικό σύστημα
συνθετικού χλοοτάπητα.
Η επιλογή του συστήματος με πλήρωση από Οργανικό υλικό (100%) και την τοποθέτηση
αντικραδασμικού υποστρώματος

θα δημιουργήσει

ένα σύγχρονο και ασφαλές γήπεδο,

απαλλαγμένο από υλικά που ενδεχομένως φέρουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία των
Αθλητών. Παράλληλα το υλικό πλήρωσης, ως οργανικό υλικό, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο
υλικό μιας μπορεί να ανακυκλωθεί στην φύση χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.
Η επιλογή του αντικραδασμικού δαπέδου προσφέρει ένα "μόνιμο" σύστημα απορρόφησης
κραδασμών, με αποτέλεσμα στην διάρκεια χρήσης του γηπέδου να διασφαλίζεται ένα
ελάχιστο ποσοστό απορρόφησης κραδασμών.
Παράλληλα διευκολύνει την άμεση και ταχύτατη απορροή όμβριων, με αποτέλεσμα την
αποφυγή δημιουργίας "πλημμυρικών" φαινόμενων στην επιφάνεια του γηπέδου.
Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και διαρκούν για δύο κύκλους ζωής του συνθετικού
χλοοτάπητα.
Σε αναφορές των ποδοσφαιριστών που εκτίθενται τακτικά σε τεχνητά πεδία επιφανειών
ποδοσφαίρου, επιλέγουν

συντριπτικά ένα γήπεδο που ενσωμάτωσε ένα αντικραδασμικό

δάπεδο ως προτιμώμενη επιφάνεια
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2.

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος διαβροχής - δροσισμού του γηπέδου που θα
βελτιώσει τις συνθήκες άθλησης και την μακροζωία του συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

3.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ζεύγους εστιών καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την
συντήρηση του γηπέδου.

5. Προμήθεια εξαρτήματος συντήρησης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.

Β. Στο Αθλητικό κέντρο που βρίσκεται που βρίσκεται επί της οδού Κισσάβου και
Μητροπούλου (Ο.Τ. 365) προβλέπεται:
1. Αφαίρεση του παλαιού τάπητα και αντικατάστασή του με νέο, σύγχρονο σύστημα συνθετικού
χλοοτάπητα, με πλήρωση από ελαστικό SBR.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ζεύγους εστιών καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την
συντήρηση του γηπέδου.
3. Προμήθεια εξαρτήματος συντήρησης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.
Η απόφαση του Δήμου Βριλησσίων για την προκήρυξη διαγωνισμού γιά την προμήθεια των
αναφερόμενων, προήλθε από την άμεση αναγκαιότητα αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης του
υπό παρέμβαση χώρων, για την άθληση των πολιτών σε σύγχρονα, ασφαλή γήπεδα.

Γ. Στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», που περικλείεται από τις οδούς Μπακογιάννη,
Λυκαβηττού, Υμηττού και Πλαταιών (Ο.Τ. 132), στον μήκους 400 μ. διάδρομο
βάδισης επιφανείας 800 μ2, προβλέπεται:
1. Απόξεση του απομένοντος υλικού επίστρωσης του διαδρόμου άθλησης (jogging), μήκους
400 μ. και πλάτους 2,00 μ.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING
TRACK SYSTEM”.
Η επέμβαση στον αθλητικό χώρο του πάρκου «Μίκης Θεοδωράκης» θα αποκαταστήσει και
αναβαθμίσει τον σημαντικό αυτό χώρο άθλησης που χρησιμοποιείται από πολίτες όλων των
ηλικιών σχεδόν όλο το 24ωρο.
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ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016, είναι “άνω”
των ορίων και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Κρίνεται απαραίτητο να προκύψει ένας ανάδοχος, τόσο λόγω της χωρικής εγγύτητας των
θέσεων εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού και εκτέλεσης των εργασιών
τοποθέτησης και των λοιπών απαιτούμενων εργασιών, όσο και της συνδεδεμένης και
αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης
συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής τους από έναν οικονομικό φορέα, που θα φέρει την
συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων στην
συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή και η υπεργολαβία.
Ειδικότερα, η ανάδειξη ενός αναδόχου θα συμβάλει στην ευκολότερη διαχείριση των εξωγενών
παραγόντων και την ταχύτερη διαχείριση των αναγκών εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας,
χωρίς να παρουσιάζονται καθυστερήσεις μεταξύ πολλών αναδόχων, όπως πιθανώς να
συνέβαινε στην περίπτωση διαφορετικών αναδόχων για κάθε τμήμα. Επομένως, με την ανάδειξη
ενός αναδόχου, η ευθύνη συντονισμού των απαιτούμενων ενεργειών και της οριοθέτησης του
χρόνο, οφείλει να είναι η ταχύτερη δυνατή. Η επιλογή αυτή, επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο και
την άμεση επικοινωνία, καθώς θα έχει οριστεί ένας και μόνο υπεύθυνος που θα λογοδοτεί στην
περίπτωση καθυστερήσεων ή άλλων ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Επιπλέον, στην
περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας είχε χωριστεί σε τμήματα, ελλοχεύει
ο κίνδυνος να μην προκύψουν ταυτόχρονα ανάδοχοι για όλα τα επιμέρους τμήματα,
αναγκάζοντας την αρμόδια υπηρεσία να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για τα εκάστοτε
τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα χανόταν πολύτιμοι πόροι αλλά και ωφέλιμος χρόνος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ΟΚΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της
σύμβασης.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ο προμηθευόμενος εξοπλισμός της παρούσας Δημόσιας
Σύμβασης κατατάσσεται στους κατωτέρω βασικούς κωδικούς αριθμούς του κοινού λεξιλογίου
για τις δημόσιες συμβάσεις και φέρει τους κάτωθι επιμέρους κωδικούς CPV:
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Α.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
(€)

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

Μ²
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(€)

45111213-4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

42.700,00

12.200,00

42.700,00

2

39293400-6

ΤΕΧΝΗΤΟΣ
ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ

458.600,00

12.200,00

458.600,00

3

43323000-3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

60.000,00

1

60.000,00

4

37451000-4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

7.700,00

6

7.700,00

5

37421000-5

ΤΑΠΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

31.000,00

800,00

31.000,00

25.200,00

532.300,00

1

ΣΥΝΟΛΑ

600.000,00

7

67.700,00

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΩΦΕΛΕΙΕΣ
Αρμοδιότητες Δήμου:
Ο Δήμος Βριλησσίων έχει, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ) (N.
3463/2006, όπως ισχύει), μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν σε διάφορους τομείς.
Μεταξύ αυτών, στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των
Οικισμών», περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΚΔΚ), «Η εξασφάλιση και
διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση και …… δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής,
πλατειών και λοιπών υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων».
Στον τομέα «Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού», περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων (άρθρ.
75 Ι (στ) 11 ΚΔΚ, «Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών
χώρων άθλησης».
Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας.

14

21PROC008544018 2021-04-28
Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η υλοποίηση της περιγραφόμενης Δημόσιας Σύμβασης
προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης των σημαντικότερων
αθλητικών υποδομών του Δήμου.
Σκοπός:
Σκοπός της μελέτης είναι όπως, δια της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού:
α.

αναβαθμισθούν και εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να
καταστούν, ανθεκτικές στην χρήση, λειτουργικές σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις των
οικείων αθλητικών ομοσπονδιών Ε.Π.Ο., Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αλλά και των σχετικών διεθνών και
ευρωπαϊκών προτύπων και σημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφαλείς για όλους τους
χρήστες,

β.

καταστούν οίκοθεν διατηρήσιμες σε άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση, δια της
απομείωσης του απαραίτητου συνολικού κόστους συντήρησής τους,

γ.

δοθεί μέριμνα για λιγότερο δυνατόν κόστος σε κατανάλωση πόρων και ενέργειας και

δ.

έχουν τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τον κύκλο ζωής τους και τον
μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο μετά το πέρας της επιχειρησιακής τους ζωής για τον
Δήμο.

Η χρήση των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων έχει σχεδιαστεί και προορίζεται να
είναι ιδιαίτερα απαιτητική από άποψη έντασης χρήσεως από αθλούμενους κάθε ηλικίας και
κυριότερα από παιδιά, γεγονός που ελήφθη ειδικά υπ’ όψιν κατά την σύνταξη των
προδιαγραφών της μελέτης.
Ωφέλειες:
Με

την

υλοποίηση

της

Δημόσιας

Σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ», που αφορά:


στην προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών αθλητικών ταπήτων (συνθετικοί χλοοτάπητες
ποδοσφαίρου μετά κατάλληλου αντικραδασμικού υποστρώματος) στα υφιστάμενα δύο
ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου (στο Ο.Τ. 388 και στο Ο.Τ. 365), καθώς και



στην προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού

ελαστικού

πολυουρεθανικού

τάπητα

“JOGGING TRACK SYSTEM”, για την επίστρωση του διαδρόμου άθλησης (βάδισης και
ήπιου τρεξίματος - joggıng) στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»),


στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των αθλητικών χώρων για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, ήτοι εστίες ποδοσφαίρου και
εξοπλισμός για την συντήρηση των γηπέδων,

επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών του Δήμου, καθώς και η διασφάλιση
συνθηκών ασφαλούς άθλησης των πολιτών, ιδιαίτερα δε των ευαίσθητων ηλικιών (μικρών
παιδιών και ηλικιωμένων), στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Δήμου για την προστασία της
υγείας των πολιτών και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη.
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η

εκτιμώμενη

αξία

της

Δημόσιας

Σύμβασης

Προμήθειας

για

την

υλοποίηση

της

περιγραφόμενης δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ανέρχεται στο ποσόν των
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (600.000,00 €) ΕΥΡΩ, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)
ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (144.000,00 €).
Ήτοι, η συνολική αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των
ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (744.000,00 €).

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ

ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

προβλέπεται να διαρκέσει έως το 2022.
Θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου Βριλησσίων των οικονομικών ετών 2021 και
2022 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ).
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2021
σχετική πίστωση ποσού 300.000 €, με Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 61.7135.06 υπό τον τίτλο
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα στους
αθλητικούς χώρους του Δήμου», από πόρους του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα προβλέπεται η αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης, στον

Προϋπολογισμό του 2022, υπό τον αυτό κωδικό αριθμό και τίτλο, ποσού 444.000,00 €, για την
αποπληρωμή της σχετικής δαπάνης.
Εκτιμάται η κάτωθι κατανομή των προβλεπόμενων εγγραφών δαπανών κατ’ έτος:

Κ.Α. 61.7135.06
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα στους
αθλητικούς χώρους του Δήμου»
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΕΤΟΣ

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

2021

300.000,00 €

2022
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

444.000,00 €
300.000,00 €

444.000,00 €
744.000,00 €
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Η χρηματοδότηση της δράσης προβλέπεται από πόρους του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την σχετική υπ’ αριθ. πρωτ. 882/2020
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ).
Σύμφωνα με αυτήν, εγκρίθηκε η «ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Βριλησσίων» συνολικού προϋπολογισμού 1.001.347,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με
φορέα υλοποίησης το Δήμο Βριλησσίων (Ν. Αττικής). Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο
υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα στους
αθλητικούς χώρους του Δήμου».
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

600.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

401.347,12 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.001.347,12 €

Ο Δήμος Βριλησσίων επιμέρισε την εν λόγω χρηματοδότηση στα δύο Υποέργα ως ακολούθως:
ΥΠΟΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟ

ΠΟΣΟΝ

ΠΟΣΟΝ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΣΗΣ ΑΠΟ

ΗΣΗΣ ΑΠΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΟΡΟΥΣ

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ»

ΙΙ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
«Προμήθεια και εγκατάσταση
συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα

744.000,00 €

300.000,00 €

444.000,00 €

427.800,00 €

300.000,00 €

127.800,00 €

1.171.800,00 €

600.000,00 €

571.800,00 €

στους αθλητικούς χώρους του Δήμου».
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
«Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών
Εγκαταστάσεων».
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1.171.800,00 €
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις που
εφαρμόζονται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr .

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, δεδομένης της χωρικής εγγύτητας, της συνδεδεμένης
και αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης
συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής τους από έναν οικονομικό φορέα, που θα φέρει
την συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την διευκόλυνσης των οικονομικών
φορέων στην συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή, η στήριξή τους στις ικανότητες
τρίτου και η υπεργολαβία με ή χωρίς στήριξη στις ικανότητες του υπεργολάβου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης είναι η
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

πλέον συμφέρουσα από

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021
Ο Συντάξας

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η

600.000,00 €
144.000,00 €

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ____________________ 21

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _____________________ 21

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21

4.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ____________ 22

5.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ________________________________________ 22

6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _____________ ___________24

7.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ _________________________________________________ 24

8.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ __________________________________ 25

9.
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Άρθρο 1ο -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα εκτελεσθεί η Δημόσια Σύμβαση που αφορά
στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βριλησσίων, για την αναβάθμιση
αυτών.

Άρθρο 2ο -

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Δημόσια Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», έχει ως
αντικείμενο την αντικατάσταση των φθαρμένων υφιστάμενων δαπέδων των εν λόγω δημοτικών
χώρων άθλησης, για την ασφαλή άθληση των αθλουμένων κατοίκων της πόλης.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Βριλησσίων και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο
συμμετέχων με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής, που
θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας.
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η σύμβαση,
ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την
υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας.

Άρθρο 3ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Το Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ», είναι η υλοποίηση των κάτωθι προμηθειών, ως ακολούθως :
1. η προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών αθλητικών ταπήτων (συνθετικοί χλοοτάπητες
ποδοσφαίρου μετά κατάλληλου αντικραδασμικού υποστρώματος) στα υφιστάμενα δύο
ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου:
 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 388.
 Στο ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο Ο.Τ. 365.
2. η

προμήθεια

και

εγκατάσταση

συνθετικού

ελαστικού

πολυουρεθανικού

τάπητα

“JOGGING TRACK SYSTEM” για την επίστρωση του δαπέδου άθλησης και βάδισης
(joggıng) στον μήκους 400 μ., διάδρομο βάδισης
 Στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Ο.Τ. 132.
3. την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στους ανωτέρω αθλητικούς χώρους των Ο.Τ.
388 και Ο.Τ. 365, ήτοι εστίες ποδοσφαίρου, σύστημα διαβροχής (στο Ο.Τ. 388) και
εξοπλισμός για την συντήρηση των γηπέδων (εξάρτημα συντήρησης συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα – τρίγωνη βούρτσα).
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
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Άρθρο 4ο -

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού
συμφωνητικού.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε

ΟΚΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του

σχετικού συμφωνητικού.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσής της, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης
ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 204), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5ο -

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» & του
Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
7. του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄) «Ψηφιακή διακυβέρνηση ….» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- άρθρα 75 έως 83,
8. του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
9. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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10. του ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.
18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
20. Τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την
κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ,
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV,
22. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ..
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23. Τις πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Επίσης οι διατάξεις, των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 6ο -

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υλοποίηση της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις που
εφαρμόζονται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της εν
λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Άρθρο 7ο -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί άπαξ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω
των τυποποιημένων εντύπων) όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά. Παράλληλα τόσο η προκήρυξη
όσο και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (URL) :

www.vrilissia.gr

(στην διαδρομή : Δήμος

Βριλησσίων / Χρήσιμα / Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 3 του
άρθρου

76

του

Ν.

http://et.diavgeia.gov.gr/

4727/2020,

θα

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

αναρτηθεί

στο

ΔΙΑΥΓΕΙΑ),

διαδίκτυο,

καθώς

και

στον
σε

δύο

ιστότοπο
τοπικές

εφημερίδες, (άρθρο 38, περίπτωση 82 παραγράφου 1 άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
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Άρθρο 8ο - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 9ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9.1

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
9.2

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει :


Na διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα ύψους κατ’ ελάχιστον 300.000 €, ποσού το οποίο
αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης (προ ΦΠΑ) .



Να μην έχουν για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019)
περισσότερες από μία φορά, αρνητικό αποτέλεσμα διαχείρισης (ζημία).

9.3

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α)

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019, 2020):
α1. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τρείς (3) τουλάχιστον συμβάσεις του συγκεκριμένου
τύπου (προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου) και
να έχουν επιτύχει εντός των πλαισίων υλοποίησής τους την πιστοποίηση

των

γηπέδων από την FIFA για την κατηγορία κατάταξης Quality και/ή Quality Pro.
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α2. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μια (1) τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας και
εγκατάστασης ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα
β) Να διαθέτουν ένα (1) κατ’ ελάχιστον μηχάνημα διάστρωσης των υλικών πλήρωσης τύπου
SMG SandMatic σειράς Β1500 είτε Redexim Rink σειράς 1520 είτε ισοδύναμου για την
υλοποίηση της πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα,
9.4

Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Α) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται:
Α.1) Με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο,
με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) Με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την

Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε

ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων γηπέδων
ποδοσφαίρου.
2. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την εμπορία και εγκατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Β) Οι κατασκευαστές – παραγωγοί οφείλουν να συμμορφώνονται:
Α.1) Με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (για την Διαχείριση ποιότητας) είτε ισοδύναμο,
με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
Α.2) Με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 (για την

Περιβαλλοντική διαχείριση) είτε

ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης:
1. την παραγωγή ή κατασκευή συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου.
2. την παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού γηπέδων ποδοσφαίρου.
3. την παραγωγή ή κατασκευή ελαστικών πολυουρεθανικών ταπήτων.
9.5
Οι

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
οικονομικοί

φορείς

μπορούν,

όσον

αφορά

τα

κριτήρια

της

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 9.2) και τα σχετικά με την τεχνική και
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επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 9.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Άρθρο 10ο - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Το συμφωνητικό
 η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης, όπως αυτή δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
 τυχόν διευκρινήσεις που θα δοθούν δια του συστήματος.
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Άρθρο 11ο - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βριλησσίων η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 12ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προβλέπονται

εγγυήσεις για την υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Αναλυτικότερα, προβλέπονται:
1. Εγγύηση Συμμετοχής Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό
2% (δύο) επί τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (12.000,00 €).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
(πέντε) επί τοις εκατό (%) επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α., η οποία
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 13ο -

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού, θα
καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ.

Άρθρο 14ο - ΔΕΙΓΜΑΤΑ
I.

Απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων για ορισμένα από τα υπό προμήθεια είδη. Η επιλογή
των δειγμάτων είναι αντιπροσωπευτική της απαίτησης ώστε να καλύψει κατά το πλείστον
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της μελέτης.
Συγκεκριμένα. οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δείγματα:
Για τον ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ως

δείγμα

νοείται

τεμάχιο

του

προσφερόμενου

συνθετικού

χλοοτάπητα

και

αντικραδασμικού δαπέδου διαστάσεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα
προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml
οργανικού υλικού.
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Για τον ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ SBR
Ως

δείγμα

νοείται

τεμάχιο

του

προσφερόμενου

συνθετικού

χλοοτάπητα

και

αντικραδασμικού δαπέδου διαστάσεων περίπου 20cm x 20cm και δείγμα από τα
προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml κόκκων
τρίματος ελαστικού SBR.
Για τα υπόλοιπα είδη δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η
επιτροπή

διαγωνισμού

διατηρεί

το

δικαίωμα

να

ζητήσει

εγγράφως

από

τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την προσκόμιση δειγμάτων για το σύνολο ή για μέρος
των υπό προμήθεια ειδών κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε τόπο
και χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή, ή επίδειξη των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο
κατασκευής τους ή σε χώρο όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν.
Σε

περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός

φορέας δεν ανταποκριθεί στη

συγκεκριμένη πρόσκληση ή τα υποβληθέντα δείγματα ή/και η λειτουργία τους δεν
ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τότε η τεχνική
προσφορά του θα αποκλείεται.
Τρόπος υποβολής δειγμάτων:
1.

Ο οικονομικός φορέας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς του στο ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζει στην έδρα του
Δήμου Βριλησσίων, που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και
συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια για την τήρηση των
δειγμάτων) τα ζητούμενα δείγματα συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής το οποίο
υπογράφεται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας
προκειμένου να παραδοθεί στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

2.

Τα δείγματα (λόγω της αξίας τους) υποβάλλονται εις απλούν.

3.

Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κλειστή συσκευασία με
τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Επί της συσκευασίας θα πρέπει να
αναφέρονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ.
διεύθυνση, τηλέφωνο), ο τίτλος της προμήθειας και ο συστημικός αριθμός που έλαβε η
υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά του στο ΕΣΗΔΗΣ. Εντός της κλειστής συσκευασίας,
το κάθε δείγμα θα είναι τοποθετημένο σε ξεχωριστή κλειστή διάφανη συσκευασία με την
ένδειξη του υλικού, την εταιρεία του κατασκευαστικού οίκου και αριθμημένο σύμφωνα με
την απαρίθμησή του στο παρόν άρθρο.

4.

Τα υποβαλλόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας.

5.

Εάν υποβληθούν δείγματα για είδη για τα οποία δεν προβλέπεται η υποβολή τους, δεν
γίνονται δεκτά και επιστρέφονται.
29

21PROC008544018 2021-04-28
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων δειγμάτων αλλά μέρος
αυτών, η προσφορά του οικονομικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τρόπος αξιολόγησης των δειγμάτων:
1.

Τα υποβληθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων θα παραδοθούν από την αρμόδια
υπηρεσία τήρησης δειγμάτων στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών. Η αποσφράγιση των δειγμάτων θα γίνει ενώπιον υπαλλήλου
της υπηρεσίας τήρησης δειγμάτων. Μετά τον έλεγχο θα γίνει επανασφράγιση των
δειγμάτων. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων
θα γίνει εφόσον απαιτηθεί, λήψη μέρους του δείγματος.

2.

Τα

υποβληθέντα

δείγματα

των

οικονομικών

φορέων

θα

αξιολογηθούν

με

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά την κρίση της αρμόδιας
επιτροπής, μπορεί να διενεργηθεί πρακτική δοκιμασία ή / και εργαστηριακός έλεγχος.
3.

Εάν απαιτηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα
εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως
αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του
προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν
τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια
του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για όλες τις
εργαστηριακές εξετάσεις που τυχόν διενεργηθούν, βαρύνει τον συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα.

Έγκριση δειγμάτων:
1.

Η έγκριση των δειγμάτων του αναδειχθέντος αναδόχου, γίνεται από το αρμόδιο για
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όργανο, μετά την κατακύρωση της
προμήθειας και συγκεκριμένα μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης. Τα εγκεκριμένα δείγματα σφραγίζονται καταλλήλως, τίθεται
η επίσημη σφραγίδα της αναθέτουσας αρχής και φέρουν ευκρινώς την ένδειξη
«εγκεκριμένο» προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των
ειδών.

2.

Τα επίσημα (εγκεκριμένα) δείγματα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων που οφείλει να
διενεργήσει. Για το λόγο αυτό συντάσσεται έγγραφο παράδοσης – παραλαβής που
υπογράφεται από τα μέλη και των δύο οργάνων (αξιολόγησης προσφορών –
παραλαβής ειδών).

Επιστροφή δειγμάτων
Η επιστροφή των δειγμάτων πραγματοποιείται ως εξής:
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1.

Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων,
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής
κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

2.

Στον οικονομικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν,
μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και
εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και
μετά από σχετικό αίτημά τους.

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 15ο - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΛΟΤΑΠΗΤΩΝ
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται όπως παραδώσει στον Δήμο, πριν την
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών (ταπήτων και
εξοπλισμού), αναλυτικό εγχειρίδιο (manual) οδηγιών με αναλυτική περιγραφή των
απαιτούμενων εργασιών για την συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων, αναλόγως του
χρόνου χρήσης των. Με σαφείς οδηγίες για τις επί μέρους απαιτούμενες εργασίες και υλικά
για την συντήρηση των ταπήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
Ομοίως και για το σύστημα διαβροχής που εγκαθίσταται στο Ο.Τ. 388.

Άρθρο 16ο - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Προκειμένου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και να προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν
αναγκαίες, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των
συστημάτων συνθετικού χλοοτάπητα και του συστήματος ελαστικού πολυουρεθανικού
τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”, καθώς και του λοιπού προμηθευόμενου εξοπλισμού,
κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. Το σχετικό αίτημα επίσκεψης πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο ΕΞΙ (6) εργάσιμες ΗΜΕΡΕΣ πριν
την

καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών,

μέσω

της

λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Οι
ενδιαφερόμενοι

θα

ενημερωθούν

μέσω

της

λειτουργικότητας

«Επικοινωνία»

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το
συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη
των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει
τους συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες καθώς και τη σχετική

31

21PROC008544018 2021-04-28
βεβαίωση επίσκεψης η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί με το φάκελο
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Άρθρο 17ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι δυνατή η τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης, χωρίς την διαδικασία σύναψης νέας,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
(επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016. Στην έννοια της τροποποίησης εμπίπτει και η χρονική παράταση αυτής, η
οποία προσδιορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες.

Άρθρο 18ο - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α)

Παραδόθηκαν

και

εγκαταστάθηκαν

εντέχνως

ολόκληρες

οι

ποσότητες

του

προβλεπόμενου εξοπλισμού των αθλητικών χώρων, που προβλέπονται από το τιμολόγιο
και τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που
παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 19ο - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής):
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
β) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ή σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της
εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 20ο - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Βριλησσίων, Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 21ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, του Ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (Δήμος
Βριλησσίων), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 22ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Οι από τον Ανάδοχο προσφερόμενες τιμές μονάδος θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ή
αναθεώρηση.
Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και
παράδοση του εξοπλισμού, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.
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Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης των ταπήτων και του λοιπού
εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους που προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη.
Περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ταπήτων και του λοιπού εξοπλισμού
από τον χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης, η ασφαλής και έντεχνη
τοποθέτηση των ταπήτων και του λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις σχετικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε είδους. Περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια και οι
ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, έλεγχο ορθής εφαρμογής, των ταπήτων και του
λοιπού εξοπλισμού.

Άρθρο 23ο - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΥΛΙΚΩΝ
Η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των όρων της σύμβασης, καθώς και η παραλαβή
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, θα γίνεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
που θα ορισθεί από τον Δήμο Βριλησσίων, ειδικά για την εν λόγω Δημόσια Σύμβαση, λόγω
του φυσικού αντικειμένου αυτής καθώς και της σπουδαιότητάς της για τον Δήμο.
Η Επιτροπή αυτή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης,

συντάσσει τα σχετικά

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.
Εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραδιδόμενου εξοπλισμού απέχουν αυτών της
Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει με τα αντίστοιχα όπως επακριβώς
συμφωνήθηκαν.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί και ο
ανάδοχος, με τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπικό έλεγχο για το σύνολο των ειδών.
β) Με πρακτική δοκιμασία για τον χλοοτάπητα που θα τοποθετηθεί στο Ο.Τ. 388.
Η πρακτική δοκιμασία (μόνο για το γήπεδο στο Ο.Τ. 388), αφορά στην έκδοση
Πιστοποιητικού Εργαστηριακού Ελέγχου των προσφερόμενων συστημάτων συνθετικών
χλοοταπήτων (Fifa Lab Test Report) από αναγνωρισμένο εργαστήριο από την FIFA, όπου θα
πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και οργανικού
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υλικού (100%)) τα χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα και θα καλύπτονται τα κριτήρια
του προτύπου κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του εγχειρίδιου ελέγχου “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015 και
μετέπειτα”.
Η σχετική δαπάνη έκδοσής του βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 24ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του
αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού
αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 25ο - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προμηθευόμενα υλικά και εξοπλισμό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής) είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, και
εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, εφ’ όσον έχει υποβληθεί.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
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5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 26ο - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Αν τα προμηθευόμενα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα
με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής), δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση εκ εγγυητικής καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

Άρθρο 27ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι, τα
τέλη και οι κρατήσεις, που ισχύουν βάσει των κειμένων νόμων (συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών για την δημοσίευση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη
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νομοθεσία).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται για κάθε αποζημίωση που ήθελε αμετάκλητα αποφασισθεί, λόγω
ατυχημάτων ή ζημιών που βλάπτουν την περιουσία του Δήμου είτε τρίτου είτε του
Δημοσίου κατά την εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.

Άρθρο 28ο - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και
σήμανσης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, τόσο για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, όσο και για την ενημέρωση των
διερχόμενων.
Κάθε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά μετά των αμέσων επιπτώσεων που τυχόν προκληθεί
στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους εξαιτίας των εργασιών είτε κατά την διάρκεια
αυτών, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει
ασφαλισμένο κάθε άτομο το οποίο ασχολείται με τις προβλεπόμενες στο παρόν εργασίες,
στον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικό φορέα, οι εισφορές των οποίων
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 29ο - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Ο Δήμος Βριλησσίων (Αναθέτουσα Αρχή) δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της
Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το
διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για
καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2.

Οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωση
για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην
παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.

3.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης στην
Ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.

4.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, σε κάθε χρονική στιγμή έως και
της ολοκλήρωσης της σύμβασης να προβεί σε ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των
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στοιχείων που θα υποβληθούν από τους Οικονομικούς Φορείς που θα συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό.
5.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α'188).

6.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

7.

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εφόσον δεν πληροί τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
στ) Η οποία είναι προσφορά υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

8.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης
των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
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9.

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της καθ’
ύλην αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την οποία θα βρίσκεται σε
συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται στις σύμφωνες με την σύμβαση και τον νόμο εντολές,
υποδείξεις και οδηγίες της.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε στάδιο υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης, έχει
υποχρέωση να συνδράμει τον Ανάδοχο για την εκτέλεση όλων των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
11. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει
πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του συνολικού αντικειμένου της
Δημόσιας Σύμβασης. Αναλαμβάνει δε την εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας το
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής του, δεν τον απαλλάσσει
των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
12. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της
σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις
διατάξεις της Σύμβασης.
13. Τα δικαιώματα που προέρχονται από την Δημόσια Σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα είναι
με κανένα τρόπο μεταβιβάσιμα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία
αναγράφονται σε αυτήν.

Άρθρο 30ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βριλησσίων, εκτιμώμενης αξίας ποσού 600.000,00 €, με επί πλέον
δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού 144.000,00 €, ήτοι συνολικής αξίας της Δημόσιας Σύμβασης της
προμήθειας ποσού 744.000,00 €
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο :

Αποξήλωση και διάθεση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε αδειοδοτημένο
φορέα ανακύκλωσης

Η αποξήλωση θα γίνει μετά προσοχής ώστε να μην καταστραφεί η βάση εδράσεως του
συνθετικού χλοοτάπητα.
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Αρχικά θα γίνει η κοπή του παλαιού τάπητα σε λωρίδες των 2 μ. ή των 4 μ. Ο τάπητας έπειτα
θα τυλιχθεί σε ρολά μαζί ή χωριστά με τα υλικά πλήρωσης (θα εξαρτηθεί από τον τρόπο
μεταφοράς και διάθεσης των υλικών) και θα αποτεθεί στην άκρη του γηπέδου έως ότου
φορτωθεί για την μεταφορά και απόρριψή του σε επιτρεπόμενο χώρο.
Ακολουθεί ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα υλικών πλήρωσης .
Μετέπειτα γίνεται ο έλεγχος της επιφάνειας όσο αφορά την ύπαρξη κλίσεων και επιπεδότητας.
Γενικά η επιφάνεια διατηρεί κλίση για απορροή των όμβριων αλλά με την συνεχή χρήση στην
χρονική διάρκεια ζωής του γηπέδου

μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μικρό-καθιζήσεις που

εμποδίζουν την ομαλή απορροή και δυσκολεύουν την τέλεση αγωνισμάτων .
Για την περίπτωση αυτή και

για την επιτυχή τοποθέτηση του νέου συστήματος συνθετικού

χλοοτάπητα μπορεί να απαιτηθούν αδρανή υλικά

κατάλληλης κοκκομετρίας για την τελική

διαμόρφωση της επιφάνειας .
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προμηθευτεί τα απαιτούμενα
κατάλληλα υλικά και να τα τοποθετήσει με κατάλληλες μεθόδους στα γήπεδα ποδόσφαιρου
ώστε η τελική επιφάνεια να είναι κατάλληλη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές της παγκόσμιας
Ομοσπονδίας (FIFA) ώστε

να τοποθετηθεί και πιστοποιηθεί το νέο σύστημα συνθετικού

χλοοτάπητα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την μεταφορά και διάθεση του παλαιού τάπητα, με δικό
του κόστος, σε αδειοδοτημένο χώρο πιστοποιημένου φορέα ανακύκλωσης.
Ύστερα από την αποκομιδή και διάθεση του παλαιού τάπητα θα προσκομίσει στην υπηρεσία
βεβαίωση της μονάδας ανακύκλωσης για την παραλαβή των υλικών .

Άρθρο 2ο :

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με πλήρωση οργανικού
υλικού

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρωση οργανικού υλικού, που θα αποτελείται από:
1. Μεμβράνη πολυαιθυλενίου για την διασφάλιση της οριζόντιας αποστράγγισης του
συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα που θα εφαρμοστεί.

Τοποθετείται κατά μήκος του

γηπέδου με προσοχή στην αλληλοκάλυψη των πλευρών κατά την φορά της κλίσης
(τουλάχιστον 30 εκατ.) ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των όμβριων προς το
περιμετρικό κανάλι αποστράγγισης. Η μεμβράνη θα αποτελείται από ρολά πλάτους 4 μ.,
βάρους τουλάχιστον 100 gr/m2, και θα τοποθετηθεί επάνω στην ήδη προετοιμασμένη
επιφάνεια του γηπέδου. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να
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τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή “κυματισμός”
στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.
2.

Προκατασκευασμένο αντικραδασμικό δάπεδο ελάχιστου πάχους 10 mm, κατασκευασμένο
από πολυπροπυλένιο (PP)

που τοποθετείται πάνω στην μεμβράνη πολυαιθυλενίου του

γηπέδου

σαν

και

λειτουργεί

σύστημα

απορρόφησης

κραδασμών

και

οριζόντιας

αποστράγγισης όμβριων υδάτων. Τοποθετείται κατά πλάτος του γηπέδου. Το κάθε τεμάχιο
τοποθετείται παραπλεύρως του προηγούμενου και συνδέεται κατάλληλα ώστε να
διασφαλίσει η συνοχή των τεμαχίων και η επιφάνεια να συμπεριφέρεται ως ενιαία. Η φορά
τοποθετήσεως των τεμαχίων του δαπέδου

θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη

κίνηση του νερού κατά την φορά της κλίσης ώστε να αξιοποιηθεί το πλεονέκτημα της
ταχύτητας οριζόντιας αποστράγγισης σε περίπτωση υψηλού ρυθμού βροχόπτωσης.
3.

Συνθετικό χλοοτάπητα πράσινου χρώματος τελευταίας γενιάς, με ίνες πολυαιθυλενίου
μονόκλωνες (monofilament) πάχους πέλους τουλάχιστον 380 micron και άνω, dtex
θυσάνου τουλάχιστον 12.500, με ύψος πέλους τουλάχιστον 45 mm. Το νήμα πρέπει να
είναι ραμμένο σε βάση από υφασμένο

πολυπροπυλένιο

το

οποίο

είναι

άρρηκτα

συνδεδεμένο με την υπόβαση από Latex (ή PU). Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να
φέρει τρύπες αποστράγγισης.

Τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια του αντικραδασμικού

δαπέδου, 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
πολυουρεθάνης δυο συστατικών, ανθεκτικών σε υγρασία, σε 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.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει βάρος πέλους (ινών) τουλάχιστον 1.200 gr/m2
και άνω. Τα ρολά, πλάτους περίπου 400 εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν συγκολλούνται στις
ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι
γραμμές του γηπέδου κόβονται λωρίδες του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται με λωρίδες
από το ίδιο υλικό σε άσπρο χρώμα οι οποίες και συγκολλούνται όπως οι ενώσεις των
ρολών.
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με ισόκοκκη και στρογγυλή χαλαζιακή
άμμο πλυμένη και στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με κόκκους
οργανικού υλικού (100%) για τη δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία
σύμφωνη με τις καταναλώσεις

που

υπάρχουν

στο

πιστοποιητικό εργαστηριακής

εξέτασης (Fifa Laboratory test report) του τάπητα. Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε
όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.
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Υλικά που δεν είναι 100% οργανικά ή περιέχουν προσμίξεις με ελαστικομερή στοιχεία θα
απορρίπτονται ως ακατάλληλα.
Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων οργανικού
υλικού

που πρέπει να ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα,

πρέπει να γίνει αποκλειστικά και

μόνο

με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό,

σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα.

Η

διανομή των ανωτέρω υλικών πλήρωσης θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις ώστε να
επιτευχθεί η απόλυτη ομοιομορφία στη διασπορά των υλικών.
Το χτένισμα τον ινών θα γίνει με ειδικό εξοπλισμό που θα προτείνει ο παραγωγός του
συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα.
Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους
10cm

ίδιων προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού,

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και
υπόλοιπου χλοοτάπητα θα γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας, ανθεκτικών σε
υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια
χλοοτάπητα.
τύπου

Η γραμμογράφηση θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου

με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο),

συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και αποστάσεων
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.
Το προσφερόμενο σύστημα θα διασφαλίζει οριζόντια αποστράγγιση της επιφάνειας προς το
περιμετρικό κανάλι απορροής.
Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου διασφαλίζει την μεγάλη ταχύτητα απορροής ,ακόμη και σε
καταρρακτώδη βροχή, και αποτρέπει το φαινόμενο της στιγμιαίας "πλημμύρας" όπου το
οργανικό υλικό πλήρωσης λόγο του μικρού ειδικού βάρους του θα "επιπλέει" και θα
μετακινείται στην επιφάνεια με αποτέλεσμα την σώρευση μικρών σωρών που θα
εμποδίσουν την τέλεση αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η ανάγκη οριζόντιας απορροής του αντικραδασμικού δαπέδου θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη εργαστηριακά σε ταχύτητες τουλάχιστον 0,5 λίτρα ανά μέτρο

ανά

δευτερόλεπτο.(0,5 lt/m/sec ή 1,8 m3/h/m).
Η ταχύτητα απορροής (0,5 lt/m/sec) σε καθορισμένο πλάτος 1 m και μήκους επιφάνειας
30m

(ήμισυ του συνολικού πλάτους του γηπέδου ) αυτού του μεγέθους διασφαλίζει ότι σε

βίαιες ή καταρρακτώδης καταιγίδες με ύψος βροχόπτωσης τουλάχιστον

60 mm/h θα

επιτυγχάνεται άμεση αποστράγγιση.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα,
ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου

σε συνεργασία με εγκεκριμένο

εργαστήριο της διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειμένου να λάβει σήμα
πιστοποίησης FIFA QUALITY , 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 πιστοποίησης.
Συγκεντρωτικά, οι ελάχιστες απαιτούμενες τιμές των χαρακτηριστικών των τεχνικών
προδιαγραφών του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (πλέον των όσων αναφέρονται
παραπάνω) που θα αποδεικνύουν οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της τεχνικής
τους προσφοράς, ότι πληρούν όσα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

*

Ονομαστικές είναι οι δηλούμενες από τον κατασκευαστή τιμές των ιδιοτήτων του

συστήματος,

οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο από τις μεθόδους που εφαρμόζει το

εργαστήριο για κάθε μια από αυτές σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου. Τα αποτελέσματα
των μετρήσεων αυτών πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει το κάθε εγχειρίδιο
ελέγχου ώστε το σύστημα να λαμβάνει την αντίστοιχη πιστοποίηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΝΗΜΑΤΟΣ

12.500 dtex

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

(Βάρος νήματος σε gr/10km)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

100%

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ

REPORT

380 micron (μm)
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΝΩΝ

ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥΣ ΙΝΑΣ)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΧΡΩΜΑ

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ή

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

REPORT

45 mm

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

(προεξέχον της βάσης)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ

REPORT

9700 stiches / m2

(Πυκνότητα κόμπων)
ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

1200 gr/m2

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
REPORT

ΠΕΛΟΥΣ(ΙΝΩΝ)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

2000 gr/m2

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

10MM

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑ-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΜΙΚΟ
ΔΑΠΕΔΟ

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

(ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

(PP)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
REPORT
-

0,5 LT/SEC/H

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΩΡΑ)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,
ΠΛΥΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΝΩΜΕΝΗ, ΣΕ
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ
ΜΕ ΤΙΣ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .
(LABORATORY TEST
REPORT) ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ.
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΥΛΙΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΚΟΚΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ

ΥΛΙΚΟΥ (100%)

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .
(LABORATORY TEST
REPORT) ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ.
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Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα με πλήρωση οργανικού υλικού, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, αλλά
και της έντεχνης εφαρμογής στο χώρο εγκατάστασης, πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο
δικαιολογητικών

συμμετοχής

-

τεχνικής

προσφοράς

κατά

σειρά

τα

παρακάτω

δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:
I.

Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή
και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν τεχνικά φυλλάδια, και
οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση
του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να
είναι ευχερής η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

II.

Έγγραφο

εργαστηριακού

ελέγχου του

προσφερόμενου

συστήματος

συνθετικού

χλοοτάπητα (Fifa Lab Test Report) από αναγνωρισμένο εργαστήριο από την FIFA,
όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακής
άμμου και οργανικού υλικού (100%)) τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συνθετικού
χλοοτάπητα και θα καλύπτονται τα κριτήρια του προτύπου κατά FIFA QUALITY και
FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειρίδιου ελέγχου “F.I.F.A.
QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015 και μετέπειτα”.
Θα συνοδεύεται από αποδεικτικό στοιχείο διαπίστευσης του αναγνωρισμένου
εργαστηρίου από την Παγκόσμια ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).
III.

Πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου του συνθετικού χλοοτάπητα, του
αντικραδασμικού δαπέδου καθώς και του οργανικού υλικού πλήρωσης σχετικά με την
περιβαλλοντική συμβατότητα των υλικών κατά DIN18035-7 ή ισοδύναμης μεθόδου.

IV.

Πιστοποιητικό δοκιμής του προσφερόμενου μοντέλου συνθετικού χλοοτάπητα,
του αντικραδασμικού δαπέδου

καθώς και του οργανικού υλικού πλήρωσης σύμφωνα

με τον κανονισμό REACH, σχετικά με το περιεχόμενο των Πολυκυκλικών Αρωματικών
Υδρογονανθράκων (PAH), ουσιών επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία, (μέθοδος
σύμφωνη με το ΑfPS GS 2014:01 ή ισοδύναμης μεθόδου ).
V.

Πιστοποιητικό ελέγχου οργανικού υλικού πλήρωσης, κατά το πρότυπο ΕΝ
14836:2006 ή ισοδύναμο, ότι κατά την υποβολή του σε υπεριώδη ακτινοβολία
UVA/340nm για διάρκεια 5000h, είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις προδιαγραφές
του νέου εγχειριδίου της FIFA (FIFA MANUAL 2015).

VI.

Πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου του αντικραδασμικού δαπέδου, ότι
διασφαλίζεται

η

οριζόντια ταχύτητα απορροής με ταχύτητα

τουλάχιστον 0,5

λίτρων/sec/m.
VII.

Πιστοποιητικό - σήμα εν ισχύ «FΙFA Preferred Producer» για τον παραγωγό
οίκο του συνθετικού χλοοτάπητα (προσκομίζει ο προσφέρων).

VIII.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό
οικονομικού φορέα, με την οποία να δηλώνει:
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Α)

Ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της δημόσιας σύμβασης
προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης
καθώς και των επιτοπίων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Β) Ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμοί
και επισυνάπτει την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων.
Γ)

Ότι προσφέρεται εγγύηση ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (τουλάχιστον) για όλα τα
προσφερόμενα είδη, αναλυτικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης.

Δ)

Ότι τα υλικά πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα

εκπληρώνουν τις

απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος F.I.F.A. GUIDE
TO ARTIFICIAL SURFACES ή F.I.F.A. Quality concept for football turfs,
Handbook of Requirements, έκδοση 2015 και μετέπειτα.
Ε) Την χώρα καταγωγής του εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, πρέπει να δηλώνουν ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού –
ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της (πλήρη στοιχεία
αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) με έγγραφο δέσμευσης να αποδεχθεί
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας και την επίβλεψη της
τοποθέτησης των προϊόντων της από εξουσιοδοτημένο άτομο του οίκου
παραγωγής , σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή)
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
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Άρθρο 3ο:

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού SBR.

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος ή δίχρωμου τελευταίας γενιάς, με ίνες
πολυαιθυλενίου μονόκλωνες (monofilament), πάχους πέλους τουλάχιστον 300 micron και άνω,
γραμμικής πυκνότητας θυσάνου τουλάχιστον 13000 dtex, με ύψος πέλους τουλάχιστον 60mm.
Θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή
διαστρωμάτωση

υφασμένου

ή

μη

υφασμένου

πολυπροπυλενίου

/

πολυαμιδίου

ή/και

γεωϋφασμάτων και πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από
Latex, πολυουρεθάνη, ή με άλλη αντίστοιχων χαρακτηριστικών τεχνική.
1. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να
τεντωθούν αποκλειστικά με ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες
ή σκαλοπάτια στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Τα ρολά, πλάτους
περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες
πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε
επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.

να

Το νέο σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα

τοποθετείται με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων. Η ένωση των ρολών και η
συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας
πολυουρεθάνης δυο συστατικών, ανθεκτικών σε υγρασία, σε 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.
2. Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και
στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με κόκκους τρίματος ελαστικού
SBR για τη δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις
καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory
test report) του τάπητα. Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και
των κόκκων ελαστικού SBR γίνεται σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα και
πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπου
SMG SANDMATIC ή ισοδύναμου.
Η διανομή άμμου και η διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων τρίματος SBR σε κατά βάρος
αναλογία και κοκκομετρία υλικών, γίνεται σύμφωνα 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 SANDMATIC, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού
χλοοτάπητα δίνοντας του, την τελική του μορφή.

Η διανομή των ανωτέρω υλικών

πλήρωσης θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη ομοιομορφία στη
διασπορά των υλικών. Το χτένισμα τον ινών με ειδική βούρτσα από συνθετικές ίνες.
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Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε
να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε
στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες.
3. Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους
10cm ίδιων προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου
χλοοτάπητα πρέπει να γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία,
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα.
Η γραμμογράφηση θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου

με τον

βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σε αποστάσεις,
συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και αποστάσεων
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
Συγκεντρωτικά, οι ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές* τιμές των χαρακτηριστικών των
τεχνικών προδιαγραφών του

συστήματος

συνθετικού

αναφέρονται παραπάνω) που θα αποδεικνύουν

χλοοτάπητα

(πλέον των

όσων

οι συμμετέχοντες στη τεχνική τους

προσφορά, πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω.

*

Ονομαστικές είναι οι δηλούμενες από τον κατασκευαστή τιμές

των ιδιοτήτων του

συστήματος και οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο από τις μεθόδους που εφαρμόζει το εργαστήριο
για κάθε μια από αυτές σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
αυτών πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει το κάθε εγχειρίδιο ελέγχου ώστε το σύστημα
να λαμβάνει την αντίστοιχη πιστοποίηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΝΗΜΑΤΟΣ

13000 dtex

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

(Βάρος νήματος σε
gr/10km μήκους)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ

100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

(PE)

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ

REPORT

300 MICRON
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ
ΙΝΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΝΩΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΕΣ ΝΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΧΡΩΜΑ

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ή ΔΙΧΡΩΜΟ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΠΡΑΣΙΝΟ

REPORT

60 mm

(προεξέχον της βάσης)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ

9.500 stitches/ m2

1.500gr/m2

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

2.500gr/m2

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
REPORT

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΥΛΙΚΟ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
REPORT

ΠΕΛΟΥΣ(ΙΝΩΝ)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

(Πυκνότητα κόμπων)

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

- ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
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ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΟΚΚΟΙ ΤΡΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ SBR

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΠΛΥΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΕΝΗ, ΣΕ
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(LABORATORY TEST
REPORT) ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ.
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ (LABORATORY
TEST REPORT) ΤΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ.

- ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

- ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA LAB TEST
REPORT

Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου συστήματος χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού SBR, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές αλλά
και της έντεχνης εφαρμογής στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά , επί ποινή
αποκλεισμού:
I.

Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή
και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν prospectus και τεχνικά
φυλλάδια, και οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει
η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
Τυχόν ξενόγλωσσα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να είναι
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα κατά τις κείμενες διατάξεις.

II. Έγγραφο

εργαστηριακού

ελέγχου

του

προσφερόμενου

συστήματος

συνθετικού

χλοοτάπητα (Fifa Lab Test Report) από αναγνωρισμένο εργαστήριο από την FIFA,
όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακής
άμμου και τρίματος ελαστικού SBR

τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συνθετικού

χλοοτάπητα και θα καλύπτονται τα κριτήρια του προτύπου κατά FIFA QUALITY και
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FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειρίδιου ελέγχου “F.I.F.A.
QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF 2015 και μετέπειτα”.
Θα

συνοδεύεται

από

αποδεικτικό

στοιχείο

διαπίστευσης

του

αναγνωρισμένου

εργαστηρίου από την Παγκόσμια ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA)
II.

Πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου του συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και του υλικού
πλήρωσης σχετικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα των υλικών κατά DIN18035-7 ή
ισοδύναμης μεθόδου.

III.

Πιστοποιητικό δοκιμής του προσφερόμενου μοντέλου συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και
του υλικού πλήρωσης τρίματος ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό REACH σχετικά με
το περιεχόμενο των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAH), ουσιών
επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία, (μέθοδος σύμφωνη με το ΑfPS GS 2014:01,

ή

ισοδύναμης).
V.

Πιστοποιητικό ελέγχου (Test Report) υλικού πλήρωσης κόκκων ελαστικού SBR, κατά το
πρότυπο ΕΝ 14836:2006 ή ισοδύναμο
ακτινοβολία UVA/340nm

ότι κατά την υποβολή του σε υπεριώδη

για διάρκεια 5000h είναι

σε απόλυτη συμφωνία με τις

προδιαγραφές του νέου εγχειριδίου της FIFA (FIFA MANUAL 2015).
VI.

Πιστοποιητικό - σήμα εν ισχύ «FΙFA Preferred Producer» για τον παραγωγό οίκο του
συνθετικού χλοοτάπητα (προσκομίζει ο προσφέρων).

VII.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό οικονομικού
φορέα, με την οποία να δηλώνει:
Α)

Ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της δημόσιας σύμβασης
προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης
καθώς και των επιτοπίων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Β) Ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμοί
και επισυνάπτει την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων.
Γ)

Ότι προσφέρεται εγγύηση ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (τουλάχιστον) για όλα τα
προσφερόμενα είδη, αναλυτικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης.

Δ)

Ότι τα υλικά πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα

εκπληρώνουν τις

απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος F.I.F.A. GUIDE
TO ARTIFICIAL SURFACES ή F.I.F.A. Quality concept for football turfs,
Handbook of Requirements, έκδοση 2015 και μετέπειτα.
Ε)

Την χώρα καταγωγής του προσφερόμενου εξοπλισμού που προσφέρουν. Ο
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (πλήρη
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στοιχεία αυτής) στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα (πλήρη στοιχεία αυτής), στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν

και

τον

τόπο

εγκατάστασής

της.

Επίσης, πρέπει να δηλώνουν ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση (πλήρη στοιχεία αυτής) στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής (πλήρη στοιχεία αυτού –
ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της (πλήρη στοιχεία
αυτού – ονοματεπώνυμο/ιδιότητα κλπ.) με έγγραφο δέσμευσης να αποδεχθεί
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας και την επίβλεψη της
τοποθέτησης των προϊόντων της από εξουσιοδοτημένο άτομο του οίκου
παραγωγής , σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή)
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Άρθρο 4ο:

Σύστημα διαβροχής γηπέδου ποδοσφαίρου.

Το σύστημα διαβροχής του γηπέδου ποδοσφαίρου, που τοποθετείται στο ανοικτό γήπεδο
ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 388, αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα :
1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 25 M3 (τεμ.1)
Η δεξαμενή θα είναι μονού τοιχώματος, οριζόντια, κυλινδρική.
Θα έχει μεταλλικά στηρίγματα (ποδαρικά) για υπέργεια τοποθέτηση.
Η χωρητικότητα της θα είναι 25.000 λίτρα ενδεικτικών διαστάσεων διαμέτρου Φ 2,30 μ. Χ
6,40 μ. μήκος
Η λαμαρίνα θα έχει πάχος 4 χιλιοστά και θα είναι βαμμένη εξωτερικά

ηλεκτροστατικά σε

χρώμα κόκκινο ή πράσινο
Η δεξαμενή θα παραδίδεται με:
‒

Καπάκι οροφής (ανθρωποθυρίδα) 50εκΧ50εκ για πρόσβαση στο εσωτερικό

‒

Ενσωματωμένη Μεταλλική σκάλα για πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα

‒

Μούφα εξαγωγής 3" στο κάτω μέρος

‒

Μούφα εισαγωγής -πλήρωσης 3' στο άνω μέρος

‒

Μούφα καθαρισμού 2' στο κάτω μέρος
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Όλα τα μέρη της δεξαμενής

θα είναι προκατασκευασμένα σε εργοστασιακό χώρο, στην

τοποθεσία εγκατάστασης δεν θα πραγματοποιηθεί ουδεμία εργασία πέραν της τοποθέτησης της
δεξαμενής.
Η δεξαμενή με την παράδοση της θα φέρει:
‒

Εσωτερικές και εξωτερικές κολλήσεις.

‒

Πινακίδιο αλουμινίου τοποθετημένο στην ανθρωποθυρίδα όπου θα αναγράφονται τα
στοιχεία του κατασκευαστή και τα στοιχεία της δεξαμενής

‒

Δελτίο πνευματικών δοκιμών και ελέγχων παχήτων.
Επίσης θα περιλαμβάνονται τα μεταλλικά γαλβανισμένα μικροϋλικά -εξαρτήματα σύνδεσης
της δεξαμενής με την παροχή πλήρωσης καθώς και της εισόδου του αντλιοστασίου έως την
πλήρη λειτουργία του.

2. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

ΟΙΚΙΣΚΟ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Μ Χ 2Μ Χ 2Μ ΥΨΟΣ) (τεμ.1)
Προκατασκευασμένος οικίσκος για την προστασία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
του αντλιοστασίου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
‒

Πλαίσιο δαπέδου κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 80Χ80Χ3 περιμετρικά.

‒

Πλαίσιο οροφής κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 80Χ80Χ3 και 120Χ80Χ3,
το οποίο ενισχύεται με εγκάρσιες δοκίδες κλειστή διατομής 80Χ40Χ3.

‒

Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με 4 κολώνες κλειστής
διατομής διαστάσεων 80Χ80Χ3.

‒

Ολόκληρος

ο σκελετός είναι

γαλβανισμένος, βαμμένος προστατευμένος

με

2

επιστρώσεις βαφής.
‒

Στοιχεία πλήρωσης (ήτοι πλευρικά τοιχώματα και οροφή), από λαμαρίνα γαλβανιζέ
πάχους 2,00 mm σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Βασικός εξοπλισμός:
1. Κουφώματα:
Εξωτερική πόρτα σιδερένια, διαστάσεων 0,90 μ. Χ 1,60 μ. (Τεμάχιο 1).
2. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:
Μονοφασικός πίνακας (Τεμάχιο 1).
Ρελέ (Τεμάχιο 1).
Πρίζα σούκο (Τεμάχιο 1).
Διακόπτες (Τεμάχιο 1).
3. Φωτιστικά: Φωτιστικό (πλαφονιέρα)
Οι εσωτερικές διαστάσεις του οικίσκου θα είναι: 2,00 μ. Χ 2,00 μ. Χ 1,70 μ. ( Ύψος).
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Ο οικίσκος δεν θα φέρει δάπεδο επειδή θα εδράζεται σε τσιμεντένια βάση διαστάσεων 2,20
μ. Χ 2,20 μ. Χ 0,20 μ. (ύψος).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή του δαπέδου από σκυρόδεμα
3. ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

60 M3/H ΣΤΑ

75 M

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (τεμ.1)
Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα δύο (2) κατακόρυφων ανοξείδωτων αντλιών με inverter
εντός του πίνακα.
Το σύστημα θα συνοδεύεται από οθόνη στην πρόσοψη του πίνακα. Η οθόνη ενδείξεων και
ρύθμισης του συστήματος είναι μια οθόνη αφής (touch panel) υψηλής ευκρίνειας. Εκεί ο
χρήστης μπορεί να κάνει όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και ελέγχους του συστήματος
χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα του πίνακα. Μπορεί να Ρυθμίζει την επιθυμητή πίεση και να
βλέπει παράλληλα την πραγματική. Επίσης εμφανίζονται ενδείξεις για τις αντλίες που
δουλεύουν σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Οποιοδήποτε σφάλμα προκύψει θα
εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα στην οθόνη που θα ενημερώνει τον χρήστη για το τι συνέβη.
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η εκκίνηση και η στάση μπορεί να γίνει από τον χρήστη είτε με
χρήση πρεσσοστάτη.
Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι πλήρως προ-συναρμολογημένο, δοκιμασμένο και έτοιμο
για λειτουργία, με τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Γαλβανιζέ συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης.

•

με ένα (1) inverter με αυτόματη μεταπήδηση μεταξύ των αντλιών .

•

Πιεστικό δοχείο

Το σύστημα των δυο αντλιών θα βρίσκεται σε κοινή βάση με κοινό συλλέκτη αναρρόφησης
και κατάθλιψης διαμέτρου DN100, καθώς και κοινό πίνακα με ένα INVERTER με αυτόματη
μεταπήδηση μεταξύ των αντλιών Οι βάνες στην είσοδο και έξοδο των αντλιών θα είναι ball
valve με βαλβίδες αντεπιστροφής ανάλογης διατομής
Η παροχή κάθε αντλίας θα διαμορφώνεται σε 30 κ.μ /h σε 75 μέτρα μανομετρικό ύψος
οπότε σε ταυτόχρονη λειτουργία θα φθάνει τα 60 κ.μ ανά ώρα σε πίεση σε 75 μέτρα
μανομετρικό ύψος.
Το σύστημα αποτελείται από :
1. Δύο Κατακόρυφες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες με :
Σώμα / Βάση: Ανοξείδωτο AISI304 / Χυτοσίδηρος.
Παροχή καθε αντλίας: 30 m 3 /h.
Πτερωτές: Ανοξείδωτες AISI304.
Μανομετρικό: 75 m.
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Άξονας: Ανοξείδωτος AISI316.
Στόμια: DN65 X DN65.
Στεγανοποίηση: Μηχανική Carbon/Sic/FPM .
Πίεση λειτουργίας: 25bar (στόμια DN).
Θερμοκρασία: -15 έως 120+
Ηλεκτροκινητήρας: ασύγχρονος, κλάσης μόνωσης F. Ισχύς P2 11kw / 15hp
Τάση 3~400V/50HZ Στροφές 2900 rpm - Προστασία IP55
2. Πιεστική δεξαμενή (δοχείο πίεσης) μεμβράνης εργοστασίου με

κέλυφος από χάλυβα

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
Η μεμβράνη θα είναι μη εναλλάξιμη από Butyl μη τοξικό, εντελώς άοσμο, χωρίς κίνδυνο
ανάπτυξης μυκήτων, κατάλληλο για πόσιμο, υφάλμυρο και θαλάσσιο νερό.
Η εσωτερική επίστρωση θα είναι από πολυπροπυλένιο.
Το στόμιο εισόδου νερού θα είναι ανοξείδωτο.
Η Χωρητικότητα θα είναι 500 λίτρα με Πίεση λειτουργίας 10 bar.
Η Πίεση δοκιμής είναι 15 bar.
Η Θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι -10 έως +99 o C .
Η προφόρτιση αέρα θα είναι 2 bar.
3. Inverter αερόψυκτο ειδικά σχεδιασμένο για πιεστικά συγκροτήματα. με προστασία από
υπερφόρτωση και ξηρά λειτουργία, ομαλή εκκίνηση και στάση της αντλίας, με ωρομετρητή
και ψηφιακή οθόνη. Σώμα αλουμινίου με ψύκτρες για αποτελεσματική ψύξη. Ενσωματωμένος
βομβητής σφαλμάτων.
4. Λοιπά εξαρτήματα:
Συλλέκτες DN100 X DN100 στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη.
Αναλογικός μεταδότης πίεσης 4-20 mA για inverter.
Μανόμετρο Βάνες σφαιρικές στην αναρρόφηση και κατάθλιψη της αντλίας.
Βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση της αντλίας
Λοιπά μικρό-εξαρτήματα.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του αντλητικού συγκροτήματος καθώς και
μικρούλικων που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση αυτού

των

η συνδεσμολογία και πλήρη

δοκιμή του κατά την λειτουργία.
Η πιστοποίηση CE θα παραδοθεί μετά την κατασκευή του αντλητικού συγκροτήματος και θα
υπάρχει σχετική σήμανση στο συγκρότημα.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ

2-ΔΡΟΜΩΝ

(ON/OFF) / DN65 (τεμ.1)
Φλοτεροβαλβίδα άνω - κάτω στάθμης διαμέτρου DN65 Φλαντζωτή ΡΝ16.
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Ο έλεγχος στάθμης του νερού στην δεξαμενή πρέπει να ρυθμίζεται με ακρίβεια.
Η βαλβίδα ελέγχου επιπέδου πλωτήρα είναι μια πιλοτική βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης που
λειτουργεί με πλωτήρα, η οποία παρέχει μη ρυθμιζόμενη, δύο θέσεις, on-off λειτουργία.
Λειτουργεί μηχανικά μέσω ανοξείδωτου πλωτήρα Ø 180 mm, το οποίο κινείται ελεύθερα σε
ράβδο , εξοπλισμένο με δύο ρυθμιζόμενους δακτυλίους, επιτρέποντας τη ρύθμιση της
"μέγιστης" και της "ελάχιστης" στάθμης. Στο μέγιστο επίπεδο, ο έλεγχος επιπέδου πλωτήρα
η βαλβίδα

είναι κλειστή και κατευθύνει την πίεση στον θάλαμο ελέγχου της κύριας

βαλβίδας , προκαλώντας το κλείσιμο της.
Σημείωση: Για να εξασφαλιστεί καλή λειτουργία του συστήματος, η δυναμική πίεση στην
είσοδο της κύριας βαλβίδας

πρέπει να είναι υψηλότερη από τη διαφορά ύψους μεταξύ της

κύριας βαλβίδας και της βαλβίδας ελέγχου επιπέδου πλωτήρα.
Η βαλβίδα ελέγχου στάθμης του πλωτήρα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος που είναι πάντα
κάτω από εκείνο της εισόδου της δεξαμενής.
Η βαλβίδα ελέγχου επιπέδου πλωτήρα

διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ασφάλισης που

εμποδίζει τη βαλβίδα να μετακινείται μεταξύ μέγιστου

και ελάχιστο επίπεδου.

Η Βαλβίδα ανοίγει πλήρως όταν η στάθμη του νερού φτάσει σε προκαθορισμένο χαμηλό
επίπεδο και κλείνει το καπάκι όταν η στάθμη φτάσει στο ανώτερο προκαθορισμένο επίπεδο.
Η βαλβίδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου απότομου κλεισίματος ώστε να
προστατεύεται από υπερτάσεις ανάντη του δικτύου.
Η βαλβίδα ενεργοποιείται

υδραυλικά. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: σώμα,

συγκρότημα διαφράγματος και κάλυμμα.
Το διάφραγμα είναι το μόνο κινούμενο μέρος, καθοδηγούμενο από την κορυφή και από κάτω
από ένα ακριβείας επεξεργασμένο στέλεχος. Ο δίσκος

επιστροφής και ο δίσκος από

καουτσούκ σχηματίζουν στεγανή στεγανοποίηση με το σωμα όταν εφαρμόζεται πίεση πάνω
από το διάφραγμα (θάλαμος κάλυψης).
Τεχνική περιγραφή φλοτεροβαλβίδας άνω-κάτω στάθμης
Η υδραυλική φλοτεροβαλβίδα τοποθετείται σε δεξαμενή ώστε να την τροφοδοτεί με νερό με
ελεγχόμενο τρόπο. Η βαλβίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανοίγει όταν η στάθμη του υγρού
εντός της δεξαμενής φτάσει σε ένα προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο και κλείνει όταν η
στάθμη εντός της δεξαμενής φθάνει σε ένα προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο. Η
φλοτεροβαλβίδα πραγματοποιεί τη λειτουργία αυτή με υδραυλικό τρόπο μέσω του
ελεγχόμενου ανοίγματος διέλευσης του νερού στο εσωτερικό της βαλβίδας. Τη διαδικασία
αυτή την πραγματοποιεί σύστημα αποτελούμενο από πιλότο και κύκλωμα μικροσωληνίσκων
σύνδεσης του πιλότου με τω σώμα της βαλβίδας.
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Η βαλβίδα συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α. ΚΥΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ
Η βασική βαλβίδα είναι υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με
φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου.
Η βαλβίδα αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το σώμα, το σύστημα του διαφράγματος και το
καπάκι. Το διάφραγμα είναι το μοναδικό κινούμενο μέρος της βαλβίδας και το οποίο
δημιουργεί ένα στεγανό θάλαμο στο επάνω μέρος του το οποίο διαχωρίζει την πίεση
λειτουργίας από την πίεση εξόδου.
Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη πιστονιού για την λειτουργία της βαλβίδας ή του πιλότου.
Το μήκος από φλάντζα σε φλάντζα ακολουθεί τις προδιαγραφές κατά ISO 5752 SERIE 1.
Β. ΣΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.
Δεν γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη ξεχωριστών θαλάμων μεταξύ του σώματος και του καπακιού
της βαλβίδας. Το σώμα και το καπάκι είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο GGG40
είναι μονοκόμματα χωρίς ραφές συγκόλλησης.
Η έδρα του διαφράγματος στο άνοιγμα διέλευσης του νερού στη βάση της βαλβίδας, το
καπάκι και ο άξονας του διαφράγματος είναι προσθαφαιρούμενα. Όλες οι επισκευές ή
τροποποιήσεις εκτός της πλήρους αντικατάστασης της βαλβίδας

γίνονται χωρίς την

απομάκρυνσης της βαλβίδας από το δίκτυο.
Η κύρια βαλβίδα διαθέτει άνοιγμα διέλευσης του νερού εσωτερικά μικρότερο σε σχέση με τις
οπές εισόδου-εξόδου ώστε να είναι γρηγορότερος ο χρόνος αντίδρασης της βαλβίδας και
καλύτερη λειτουργία σε χαμηλές διαφορικές πιέσεις.
Γ. ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΙΛΟΤΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.
Γενικά το σύστημα του πιλότου είναι μία 4-οδη βαλβίδα η οποία ανοίγει το κυρίως σώμα της
βαλβίδας όταν η στάθμη του νερού εντός της δεξαμενής πλησιάσει ένα προρυθμισμένο
κατώτερο επίπεδο. Όταν η δεξαμενή γεμίσει και η στάθμη της πλησιάσει ένα προρυθμισμένο
ανώτερο επίπεδο ο πιλότος κλείσει ην κύρια βαλβίδα. Ο έλεγχος του πιλότου γίνεται μέσω
πλωτήρα ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και ο οποίος ολισθαίνει
επί άξονα μήκους τουλάχιστο 0,5m κατασκευασμένου από ανοξείδωτο χάλυβα 304. Το άνω
και το κάτω όριο ρύθμισης γίνονται μέσω της τοποθέτησης ορίων στη ράβδο ολίσθησης
εντός των οποίων κινείται ο πλωτήρας .
Η βαλβίδα διαθέτει βελονοειδή βάνα μιας διευθύνσεως ροής πού επιτρέπει την ρύθμιση
της ταχύτητας ανοίγματος της βαλβίδας χωρίς να επηρεάζει την ταχύτητα κλεισίματος.
H βαλβίδα διαθέτει εξωτερικό φίλτρο του νερού ελέγχου με ενσωματωμένη τοπική στένωση
{orifice} για την ομαλοποίηση της ροής του νερού ελέγχου προς τον πιλότο, κατασκευασμένο
από ορείχαλκο.
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Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
Οι βαλβίδες διαθέτουν ενσωματωμένη δυνατότητα λειτουργίας χωρίς κραδασμούς από
σχεδόν μηδενικές παροχές μέχρι τη μέγιστη παροχή λειτουργίας.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Το σώμα και το καπάκι της βασικής βαλβίδας είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο
GGG 40, έχουν λείες επιφάνειες χωρίς εξογκώματα και έχουν επικαλυφθεί τόσο εσωτερικά
όσο και εξωτερικά με ειδική εποξειδική πούδρα ελαχίστου πάχους 250 μικρών κατάλληλη
για χρήση σε εφαρμογές ποσίμου νερού.
Το διάφραγμα διαθέτει δίσκο υποστήριξης και ελαστικό δίσκο τα οποία σε συνδυασμό με την
έδρα του διαφράγματος στεγανοποιούν πλήρως το άνοιγμα διέλευσης του νερού, όταν
εφαρμοστεί πίεση στο άνω μέρος του διαφράγματος.
Η έδρα του διαφράγματος, ο δίσκος υποστήριξης και ο οδηγός του διαφράγματος

είναι

κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. Το ελατήριο είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
SS302.
Ο ελαστικός δίσκος του διαφράγματος είναι κατασκευασμένος από ελαστομερές EPDM
ενισχυμένο με nylon, οποίο θα οποίο διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο
νερό.
Το καπάκι συγκρατείται στο σώμα της βαλβίδας μέσω κοχλιών και παξιμαδιών. Μεταξύ
παξιμαδιών και σώματος θα έχουν τοποθετηθεί ροδέλες για την προστασία της εποξεικής
βαφής κατά την σύσφιγξη των κοχλιών. Όλα τα παραπάνω θα είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα SS 303.
Τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SS304.
Η βελονοειδής βάνα που ρυθμίζει την ταχύτητα ανοίγματος είναι κατασκευασμένη από
ορείχαλκο με εσωτερικό τελείωμα από ανοξείδωτο χάλυβα SS-316.
Η βαλβίδα διαθέτει εξωτερικό φίλτρο του νερού οδήγησης ονομαστικής πιέσεως λειτουργίας
25bar, με ενσωματωμένη τοπική στένωση {orifice}, το οποίο κατασκευασμένο από
ορείχαλκο και εσωτερικά έχει σήτα από χάλυβα SS 316 .
Η βαλβίδα έχει διοδικούς διακόπτες απομόνωσης μανομέτρου ½’’ –ΡΝ 25, κατασκευασμένους
από επινικελωμένο ορείχαλκο και οποίοι διαθέτουν σύστημα εκτόνωσης της πίεσης από το
μανόμετρο όταν δεν απαιτείται η οπτική ένδειξη, ώστε να μην καταπονείται συνεχώς το
μανόμετρο.
Η βαλβίδα διαθέτει πάνω στο καπάκι δείκτης θέσης προοδευτικού ανοίγματος με τάπα
ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα SS316, που μπορεί να απομακρυνθεί, και που θα
επιτρέπει τον έλεγχο της θέσης λειτουργίας της βαλβίδας καθώς και τον εξαερισμό του
θαλάμου ελέγχου .
5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ110 /10ΑΤΜ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ (τεμ.1)
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Ο σωλήνας θα είναι 3ης γενιάς ,υψηλής πυκνότητας (HDPE)/ PE100 κατασκευασμένος
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12201.02 ,

κατάλληλο για άρδευση αλλά και για μεταφορά

πόσιμου νερού.
Το χρώμα μπορεί να είναι μαύρο ή Μπλε και μπορεί να είναι σε ρολό 100μ ή ευθύγραμμα
μήκη εως 12μ.
Ενδεικτικό βάρος σωλήνα 2,5kgr/m με πάχος τοιχώματος 8mm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα , η προμήθεια των μικρούλικων
συνδεσμολογίας (θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτροσυγκολλητά εξαρτήματα για την
σύνδεση του σωλήνα) καθώς και η τοποθέτησή του περιμετρικά του χώρου του γηπέδου σε
χάνδακα βάθους 30εκ.
6. ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ 2' ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ.(τεμ.6)
Ο εκτοξευτήρας που Θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτό-ανυψούμενος (pop-up) με υδραυλικό
κινητήρα τύπου πιστονιού, ακτίνας 34 - 54 μέτρων για παροχή 23-65 m3/h σε πίεση 4-8
bar.
Θα έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής από 50 έως 120 sec για τομέα 360ο.
Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας περιστροφής από 30ο έως 360ο και η γωνία
βολής θα είναι 25ο.
Θα υπάρχουν διαθέσιμα ακροφύσια 16, 20 και 24mm και για απλούστερη εγκατάσταση θα
φέρει ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα με τάση λειτουργίας 24VAC.
Θα είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση ειδικότερα πλαστικό,
ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα.
Για λόγους ασφαλείας των αθλούμενων το άνω μέρος θα είναι διαμορφωμένο με τέτοιο
τρόπο που θα μπορεί να συγκολληθεί συνθετικός χλοοτάπητας ώστε μετά την εγκατάσταση
να μην υπάρχει διαφορά στάθμης σε σχέση με την τελική επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.
Η υποδοχή σύνδεσης θα είναι 2" BSP θηλυκή με εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο ενίσχυσης.
Ο επιλογέας κατάστασης της ηλεκτροβάνας (αυτόματο ανοικτή κλειστή) θα είναι εύκολα
προσπελάσιμος στο επάνω μέρος του εκτοξευτήρα. Για ευκολία στην συντήρηση και την
επισκευή ο υδραυλικός κινητήρας, το πηνίο και το διάφραγμα της ηλεκτροβάνας θα είναι
αντικαταστάσιμα από το επάνω μέρος χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του εκτοξευτήρα από το
έδαφος. Για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας ο εκτοξευτήρας θα δέχεται ρεύμα μέγιστης
τάσης 30VAC και έντασης 1 Α

αποκλειστικά για της λειτουργία της ενσωματωμένης

ηλεκτροβάνας.
Οι εκτοξευτήρες θα συνδεθούν με αρθρωτούς συνδέσμους 2’’ για απόλυτη ευθυγράμμιση με
την επιφάνεια του εδάφους Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι θα γίνουν από γαλβανισμένα χαλύβδινα
εξαρτήματα 2’’.
Για την διασφάλιση μακρόχρονης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, προσοχή πρέπει να
δοθεί στην σωστή στράγγιση του εκτοξευτήρα. Η πλήρωση του χώρου μετά την τοποθέτηση
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του θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με χαλίκι και πριν την ενεργοποίηση να γίνει έλεγχος
ότι οι εκτοξευτήρες δεν διατηρούν νερό στο κύπελλο τους μετά από λειτουργία 15 λεπτών
έκαστος.
Για να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του εκτοξευτήρα χωρίς να τεθεί το όλο σύστημα
εκτός λειτουργίας μεταξύ του αρθρωτού συνδέσμου και της υδροληψίας θα τοποθετηθεί
σφαιρικός κρουνός 2’’ εντός πλαστικού φρεατίου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του εκτοξευτήρα καθώς και των μικρουλικών
συνδεσμολογίας του (χειροκίνητη μεταλλική βάνα έλεγχου 2', φρεάτιο πλαστικό προστασίας
βάνας ελέγχου, καλώδιο ανθυγρού τύπου NYY διατομής 2Χ1,5mm2 με τον σωλήνα
προστασίας PE/Φ40 για την σύνδεση του εκτοξευτήρα με τον κεντρικό ηλεκτρονικό πίνακα
προγραμματισμού της διαβροχής) και η τοποθέτησή του σε πλήρη λειτουργία.
7. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

2"/ 16 ΑΤΜ.

(τεμ.1)
Η βαλβίδα εξαερισμού είναι 2”, Δ.Ε (Διπλής Ενεργείας), δηλαδή εισάγει και εξάγει αέρα σε
όλες τις φάσεις λειτουργίας του δικτύου, τόσο κατά την πλήρωσή του ή την εκκένωσή του
(χαμηλή πίεση).
Η βαλβίδα λειτουργεί με δύο τρόπους, τόσο ως κινητική βαλβίδα εξαερισμού εισάγοντας ή
εξάγοντας μεγάλες ποσότητες αέρα κατά την εκκένωση ή την πλήρωση του δικτύου
αντιστοίχως, όσο και κατά τη λειτουργία του με πλήρως ανεπτυγμένη πίεση, λειτουργώντας
ως Αυτόματη Βαλβίδα εξαερισμού.
Αυτό επιτυγχάνεται με δύο στόμια. Ένα μεγάλο που παραμένει ανοικτό όσο η πίεση είναι
χαμηλή και η στάθμη του νερού δεν έχει φθάσει στη βαλβίδα και από το οποίο
εισέρχεται/εξέρχεται ο μεγάλος όγκος του αέρα (κινητική λειτουργία) και ένα μικρό στόμιο
από το οποίο εξέρχονται μικρές ποσότητες αέρα κατά την λειτουργία του δικτύου όταν η
πίεση του νερού στο δίκτυο έχει αναπτυχθεί πλήρως και το μεγάλο στόμιο είναι πλέον
σφραγισμένο.
Οι δύο λειτουργίες εκτελούνται μέσω δύο κατακόρυφων πλωτήρων ορθογώνιας διατομής.
Ο ένας πλωτήρας συνδέεται με κυλιόμενη μεμβράνη για τη σφράγιση του στομίου της
αυτόματης λειτουργίας.
Ο δεύτερος πλωτήρας βρίσκεται πάνω από τον πλωτήρα με την κυλιόμενη μεμβράνη και ο
οποίος

ελέγχει

το

μεγάλο

στόμιο

της

κινητικής

λειτουργίας

της

βαλβίδας.

Η βαλβίδα αποτελείται από το κάτω μέρος το οποίο διαθέτει αρσενικό σπείρωμα 2” το οποίο
είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, το κυρίως σώμα το οποίο είναι κατασκευασμένο από
(P.P) Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα για πίεση λειτουργίας 16bar.
Το κυλιόμενο διάφραγμα είναι κατασκευασμένο από EPDM ενώ οι πλωτήρες από αφρώδες
πολυπροπυλένιο.
Η διατομή μεγάλου στομίου είναι 491mm2 ενώ η διατομή του μικρού στομίου 47mm2.
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Όλα τα τμήματα έχουν προστασία έναντι της φθοράς από την επίδραση της υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV).
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8

ΣΤΑΣΕΩΝ (τεμ.1)
Ο προγραμματιστής άρδευσης , ηλεκτρονικός με σπονδυλωτή σχεδίαση και το βασικό
μοντέλο να διαθέτει 8 στάσεις.
Να διαθέτει πλαστικό κουτί με κλειδωνιά, για την προστασία και τοποθέτησή του σε
εξωτερικό χώρο και αποσπώμενη πρόσοψη ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός σε
όλες τις συνθήκες.
Να

διαθέτει προγραμματισμό ανά ζώνη . Ο ανεξάρτητος προγραμματισμός ανά

ηλεκτροβαλβίδα διευκολύνει την χρήση εφόσον δεν απαιτείται να επεξηγούνται τα
προγράμματα κάθε

διαβροχής και καταργούνται ουσιαστικά οι επαναλαμβανόμενες

επισκέψεις.
Ο προγραμματιστής να διαθέτει εβδομαδιαίο προγραμματισμό, ή προγραμματισμό ποτίσματος
τις μονές ή ζυγές μέρες του μήνα βάσει του ημερολογίου που διαθέτει ή δυνατότητα
διαμόρφωσης ποτίσματος ανά 1 ημέρα ή μέχρι ανά 31 ημέρες (ΙNTERVAL) με όλες τις
ενδιάμεσες

επιλογές.

Έχει

δυνατότητα αυτόματης,

ημιαυτόματης

και

χειροκίνητης

λειτουργίας.
Όλος ο προγραμματισμός να γίνεται μέσω επιλογών των πλήκτρων πιέσεων ενώ όλες οι
πληροφορίες προβάλλονται σε μία οθόνη LCD.
Ο προγραμματιστής να μπορεί να δεχθεί αισθητήρα βροχής που διακόπτει αυτόματα την
εκτέλεση των προγραμμάτων σε περίπτωση βροχόπτωσης αλλά και δυνατότητα παράκαμψης
του αισθητήρα και εκτέλεση του προγραμματισμένου ποτίσματος.
Ο προγραμματιστής να διαθέτει δυνατότητα ποσοστιαίας αυξομείωσης των χρόνων
ποτίσματος των στάσεων σε βήματα του 10% και εύρους από -90% έως +100% του ήδη
προγραμματισμένων χρόνων ποτίσματος.
Να έχει δυνατότητα επιλογής ημερών που σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελείται πότισμα
και προγραμματισμό αναστολής του ποτίσματος μέχρι και 7 ημέρες
Μπορεί επίσης να γίνεται προγραμματισμός χρόνου καθυστέρησης εκκίνησης μιας στάσης
από το κλείσιμο της προηγούμενης από 0 δευτερόλεπτα έως 4 ώρες για την περίπτωση
πτώσης στάθμης της γεώτρησης ή βαλβίδων που κλείνουν αργά.
Να περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο κύκλωμα εκκίνησης αντλίας (master valve) για κάθε
στάση ξεχωριστά.
Ο προγραμματιστής διαθέτει εσωτερικά τοποθετημένο μετασχηματιστή με είσοδο 230 VAC
50Hz και έξοδο 24AC 650mA.
O προγραμματιστής να διαθέτει μη πτητική μνήμη ώστε να διατηρεί τον προγραμματισμό για
πάντα. Για τη διατήρηση της τρέχουσας ώρας δέχεται μπαταρία αλκαλική 2XAAA
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Ο προγραμματιστής να διαθέτει προστασία κυκλωμάτων από υπέρταση και αντικεραυνική
προστασία ενώ διαθέτει και κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βραχυκυκλωμάτων και δυνατότητα
παράκαμψης του ποτίσματος στην βραχυκυκλωμένη στάση και συνέχιση του ποτίσματος στις
επόμενες. Να έχει επίσης αυτόματη ασφάλεια η οποία θα μπορεί, σε περίπτωση
ενεργοποίησής της, να επανέλθει χειροκίνητα από το χρήστη.
Ο προγραμματιστής να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
Να διαθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως:
- Ηλεκτρονική διαγνωστική ασφάλεια κυκλώματος
- Αντιγραφή προηγούμενης ζώνης για ταχύτερη ρύθμιση
- Σύνδεση μέσω εξαρτήματος

με τοπικό WIFI για δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου συστήματος διαβροχής
σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να υποβληθούν κατά σειρά τα παρακάτω
δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:
1.

Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν

τεχνικά φυλλάδια, και

οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι
ευχερής η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 5ο:

Εστίες ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού» τύπου.

Εστίες αγώνων ποδοσφαίρου "Ολυμπιακού" τύπου κατασκευασμένες από αλουμίνιο και
πιστοποιημένες κατά UNI EN 748 ή ισοδύναμο.
Κάθε εστία πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
-

Διαστάσεις εστίας 7,32 Χ 2,44 m

-

Οι δοκοί να είναι οβάλ 120Χ100mm και πάχους 2,5mm

-

H εστία πακτώνεται σε ειδικές βάσεις εντός του εδάφους

-

Στο πίσω μέρος σε απόσταση 2,5μ τοποθετούνται γαλβάνιζε αντηρίδες για το τέντωμα των
διχτυών.

-

Τα δίχτυα συγκρατούνται με ειδικό σύστημα πλαστικών κλίπ σε ράγα υποδοχής

-

Η εστία είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα

-

Περιλαμβάνεται το δίχτυ πάχους 4,5mm με εξάγωνο μάτι

-

Περιλαμβάνεται σύστημα "Π" συγκράτησης διχτυού εστίας γαλβανιζέ από σωλήνα Φ42mm

-

Περιλαμβάνονται δύο σημαιάκια κόρνερ ανά εστία.
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Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις
παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να υποβληθούν κατά σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά,
επί ποινή αποκλεισμού:
1.

Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν τεχνικά φυλλάδια, και
οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι
ευχερής η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 6ο:

Εξάρτημα συντήρησης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη βούρτσα.

Εξάρτημα βούρτσας για την συντήρηση της επιφάνειας του γηπέδου συνθετικού χλοοτάπητα.
Το βούρτσισμα της επιφάνειας του γηπέδου αποτελεί τη σημαντικότερη εργασία που πρέπει να
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επανατοποθετεί το υλικό γεμίσματος εντός του
συνθετικού χλοοτάπητα ,ομαλοποιεί την επιφάνεια, ανορθώνει την ίνα του τάπητα και δίνει την
αίσθηση του νέο εγκατεστημένου συστήματος.
Η βούρτσα είναι τριγωνικής διάταξης διαστάσεων 1.850 mm Χ1.850 mmΧ1.850 mm X 200mm
ύψους, βάρους 50 κιλών.
Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό όπου επάνω τοποθετείται το σύστημα της βούρτσας.
Οι ίνες της βούρτσας αποτελούνται από πολυπροπυλένιο και είναι ειδικά κατασκευασμένες
ώστε να μην τραυματίζουν τις ίνες του συνθετικού χλοοτάπητα.
Η έλξη γίνεται από οποιαδήποτε κορυφή με χρήση αλυσίδας ή σχοινιού με μικρό ελκυστήρα
τουλάχιστον 7.5 kw

Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις
παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να υποβληθούν κατά σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά,
επί ποινή αποκλεισμού:
1. Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν τεχνικά φυλλάδια, και οποιοδήποτε
άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του προσφερόμενου
είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι ευχερής η αξιολόγηση
από την αρμόδια επιτροπή.
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Άρθρο 7ο :

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”.

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “ JOGGING TRACK SYSTEM ”.
Αφορά στην επίστρωση του διαδρόμου άθλησης στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Ο.Τ. 132),
με σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM” τελικού πάχους
18 mm, χρώματος ερυθροφαίου, ή άλλου επιλογής της υπηρεσίας.
Το σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “ JOGGING TRACK SYSTEM ” αποτελείται
από μία (1) στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου ή βουλκανισμένου λάστιχου,
συνδεδεμένων συνήθως με πολυουρεθάνη (P.U) πάχους 13mm εως 15mm

ή αντίστοιχο υλικό

και από μία στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης (P.U) που μαζί με τους κόκκους
αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. με ελάχιστο πάχος 5 mm, έτσι ώστε το συνολικό πάχος του
συνθετικού τάπητα να είναι από 18 mm κατ’ ελάχιστο μέχρι και 20 mm κατά μέγιστο.
Αρχικά θα γίνει αφαίρεση των φθαρμένων - σαθρών τμημάτων του υπάρχοντος ελαστικού
τάπητα. Η αφαίρεση των τμημάτων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην δημιουργηθεί
φθορά στην υπόβαση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την μεταφορά και διάθεση των υπολειμμάτων του
παλαιού πολυουρεθανικού τάπητα ,με δικό του κόστος, σε κέντρο ανακύκλωσης.
Ύστερα από την αποκομιδή και διάθεση των υπολειμμάτων θα προσκομίσει στην υπηρεσία
βεβαίωση της μονάδας ανακύκλωσης για την παραλαβή των υλικών.
Σε περίπτωση που δημιουργηθούν μικρό φθορές, αυτές θα επισκευασθούν τοπικά και όπου
απαιτηθεί με χρήση ασφαλτομίγματος ή ειδικού επισκευαστικού λεπτόκοκκου σκυροδέματος,
όπου θα δοθεί απόλυτη προσοχή στη διατήρηση της υπάρχουσας κλίσης και επιπεδότητας της
επιφάνειας.
Ακολούθως στην ήδη καθαρή από ρύπους επιφάνεια θα εφαρμοσθεί το σύστημα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου συστήματος.
Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι :
1.

Ένα πρώτο λεπτό στρώμα πολυουρεθανικής ρητίνης (Primer) ενός συστατικού θα πρέπει
να εφαρμοστεί.
Το στρώμα αυτό θα πρέπει να επανεπικαλυφθεί εντός διαστήματος που διαφέρει ανάλογα
με το προϊόν, από επτά (7) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ώστε να δημιουργηθεί η
απαραίτητη χημική συναρμογή με το υπερκείμενο στρώμα, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν
το υλικό βρίσκεται ακόμη σε κολλώδη κατάσταση.
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2.

Στην συνέχεια σε ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται τα συστατικά της
πολυουρεθάνης ενός συστατικού (Binder)

με ελαστικούς κόκκους (SBR)

της

προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα (ενδεικτικής
κοκκομετρίας 2mm-5 mm και ποσότητας 8kgr/m2)

έως ότου το μείγμα καταστεί

ομοιογενές. Το ομογενοποιημένο μείγμα διαστρώνεται με την χρήση ειδικού θερμαντικού
ερπυστριοφόρου διαστρωτήρα ή χειρωνακτικά, ανάλογα με την επιφάνεια παρέμβασης,
στο επιθυμητό πάχος (13mm-15 mm), σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού.
3.

Μετά από τον πολυμερισμό και σταθεροποίηση της στρώσης που διαρκεί συνήθως από
δώδεκα (12) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, η επιφάνεια στο σύνολό της σφραγίζεται με
μίγμα πολυουρεθάνης δύο ή ενός συστατικού που εφαρμόζεται με σπάτουλα ή ρακλέτα. Θα
πρέπει στην φάση αυτή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθολική σφράγιση της επιφάνειας
και τον επανέλεγχο της επιπεδότητας και απορροής.
Εφόσον καταστεί αναγκαίο εκτελούνται οι απαραίτητες τοπικές διορθώσεις και στην
συνέχεια με αναρροφητικό αυτοκινούμενο σάρωθρο ή με άλλη κατ’ επιλογήν κατάλληλη
μέθοδο η επιφάνεια καθαρίζεται από κάθε ξένο σώμα και ρύπο και η διαδικασία
επαναλαμβάνεται εφόσον κριθεί απαραίτητο έως ότου επιτευχθεί το απαιτούμενο κατ’ όγκο
αποτέλεσμα και η πλήρης σφράγιση της υποκείμενης ελαστικής στοιβάδας.

4.

Στην συνέχεια σε ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται τα συστατικά της
πολυουρεθάνης ενός συστατικού (Binder)

με ελαστικούς κόκκους (EPDM ) της

προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα (ενδεικτικής
κοκκομετρίας 0,5mm-2.5 mm και ποσότητας 5kgr/m2), έως ότου το μείγμα καταστεί
ομοιογενές. Το ομογενοποιημένο μείγμα διαστρώνεται με την χρήση ειδικού θερμαντικού
ερπυστριοφόρου διαστρωτήρα ή χειρωνακτικά, ανάλογα με την επιφάνεια παρέμβασης,
στο επιθυμητό πάχος (5mm), σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού.
5.

Ακολουθεί η επίστρωση Πολυουρεθάνης ως πλήρωση και σφράγιση του πορώδους του
προκατασκευασμένου υποστρώματος σε δυο επάλληλες στρώσεις σε ενδεικτική ποσότητα
1,5kgr/m2.

6.

Τέλος

γίνεται

επίστρωση

πολυουρεθάνης

δυο

συστατικών

ως

τελικό

στρώμα

στεγανοποίησης και προστασίας από την Υπεριώδη ακτινοβολία σε δυο επάλληλες στρώσεις
με κατανάλωση 0,25 kgr/m2.
7. Τα υλικά αποξήλωσης θα μεταφερθούν με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου σε χώρο
επιτρεπομένης απόρριψης.
8. Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του, πρέπει
να είναι ματ και άρρηκτα συγκολλημένος με τον συνθετικό τάπητα. Σο υλικό που
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χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται, σε σχέση με την σκληρότητα
και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα.

Προς απόδειξη της ποιοτικής επάρκειας του προσφερόμενου συστήματος ελαστικού
πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”, σύμφωνα με τις παραπάνω
προδιαγραφές πρέπει να υποβληθούν κατά σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή
αποκλεισμού:
1. Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και
τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τυχόν τεχνικά φυλλάδια, και οποιοδήποτε
άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του προσφερόμενου
είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι ευχερής η αξιολόγηση
από την αρμόδια επιτροπή.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

600.000,00 €
144.000,00 €

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Άρθρο 1ο -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βριλησσίων, για την αναβάθμιση αυτών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Σε όλες τις παρακάτω τιμές περιλαμβάνεται:


Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του προβλεπόμενου εξοπλισμού, από τον
χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης στους αθλητικούς χώρους του Δήμου
Βριλησσίων, η ασφαλής τοποθέτησή του στο έδαφος, και σύμφωνα με τις σχετικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε είδους εξοπλισμού και η πιστοποίηση όπου
απαιτείται.
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Η δαπάνη φθοράς και απομείωσης των υλικών, η δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών
μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν, η σταλία αυτοκινήτων.



Η δαπάνη των ημερομισθίων και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση, έλεγχο ορθής εγκατάστασης,
του κάθε είδους εξοπλισμού, καθώς και η δαπάνη των αντιστοίχων εργατικών και υλικών
και μικροϋλικών για την διάστρωση των υποβάσεων των δαπέδων και την τοποθέτηση των
οργάνων. 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.



Η δαπάνη της προσεκτικής αποξήλωσης ή μετακίνησης του υπάρχοντος εξοπλισμού που
προβλέπεται η αποξήλωσή του (υφιστάμενοι συνθετικοί χλοοτάπητες, υφιστάμενος
ελαστικός πολυουραθανικός τάπητας), της φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς ανακύκλωσης ή
απόρριψης σε επιτρεπόμενο χώρο απόρριψης.



Η δαπάνη της απομάκρυνσης κάθε υπολείμματος υλικών, ο καθαρισμός με φυσητήρα της
τελικής επιφάνειας και η διάθεση των πάσης φύσεως υπολειμμάτων και απορριμμάτων σε
επιτρεπόμενο χώρο απόρριψης και η ανακύκλωση του συνθετικού χλοοτάπητα.

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 1ο :
Αποξήλωση

Αποξήλωση και διάθεση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε αδειοδοτημένο
φορέα ανακύκλωσης
και

διάθεση

παλαιού

συνθετικού

χλοοτάπητα

σε

αδειοδοτημένο

φορέα

ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 3,50 € ).

Άρθρο 2ο :

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με πλήρωση οργανικού
υλικού

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με
πλήρωση οργανικού υλικού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) : Σαράντα τρία ( 43,00 € ) ευρώ.

Άρθρο 3ο :

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού SBR.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με
πλήρωση ελαστικού SBR, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) : Τριάντα ένα ( 31,00 € ) ευρώ.
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Άρθρο 4ο :

Σύστημα διαβροχής γηπέδου ποδοσφαίρου.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος διαβροχής γηπέδου ποδοσφαίρου, σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο: Εξήντα χιλιάδες ( 60.000,00 € ) ευρώ.

Άρθρο 5ο :

Εστίες ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού» τύπου.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού» τύπου, σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια διακόσια ( 1.200,00 € ) ευρώ.

Άρθρο 6ο :

Εξάρτημα συντήρησης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη βούρτσα.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εξαρτήματος συντήρησης συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα – τρίγωνη βούρτσα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια τετρακόσια πενήντα ( 1.450,00 € ) ευρώ.

Άρθρο 7ο :

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”.

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος ελαστικού πολυουρεθανικού τάπητα
“JOGGING TRACK SYSTEM”, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο: Τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ( 38,75 € ) ευρώ.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α.Α
.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ο.Τ.

1.

2.

388

Αποξήλωση και διάθεση
παλαιού συνθετικού
χλοοτάπητα σε
αδειοδοτημένο φορέα
ανακύκλωσης.

Μ²

6.700,00

Σύστημα συνθετικού
χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με
πλήρωση οργανικού
υλικού.

Μ²

6.700,00

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ο.Τ.

ΠΑΡΚΟ “ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

365

5.500,00

12.200,00

6.700,00
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α.Α
.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ο.Τ.

3.

Σύστημα συνθετικού
χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με
πλήρωση ελαστικού
SBR.

388

Μ²

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ο.Τ.

ΠΑΡΚΟ “ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

365

5.500,00

5.500,00

4.

Σύστημα διαβροχής
γηπέδου ποδοσφαίρου.

Τεμάχιο

1

5.

Εστίες ποδοσφαίρου
«Ολυμπιακού» τύπου.

Τεμάχιο

2

2

4

6.

Εξάρτημα συντήρησης
συστήματος συνθετικού
χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.

Τεμάχιο

1

1

2

7.

Σύστημα ελαστικού
πολυουρεθανικού
τάπητα “JOGGING
TRACK SYSTEM”.

1

Μ²

800,00

800,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

15 / 2021

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Α.

1.

2.

3.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποξήλωση και διάθεση παλαιού
συνθετικού χλοοτάπητα σε
αδειοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης.

Μ²

12.200,00

3,50

42.700,00

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση οργανικού
υλικού.

Μ²

6.700,00

43,00

288.100,00

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού
SBR.

Μ²

5.500,00

31,00

170.500,00

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(€)

(€)

4.

Σύστημα διαβροχής γηπέδου
ποδοσφαίρου.

Τεμάχιο

1

60.000,00

60.000,00

5.

Εστίες ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού»
τύπου.

Τεμάχιο

4

1.200,00

4.800,00

Σύνολο προς μεταφορά

566.100,00
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Α.Α.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

(€)

Σύνολο από μεταφορά
6.

7.

Εξάρτημα συντήρησης συστήματος
συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.

Τεμάχιο

566.100,00

2

1.450,00

2.900,00

800,00

38,75

31.000,00

Εκτιμώμενη Αξία Δημόσιας Σύμβασης

600.000,00

Φ.Π.Α. (24%)

144.000,00

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Δημόσιας Σύμβασης

744.000,00

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού
τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”.

Μ²

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Α.

1.

2.

3.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποξήλωση και διάθεση παλαιού
συνθετικού χλοοτάπητα σε
αδειοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης.

Μ²

………………….

………………….

………………….

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση οργανικού
υλικού.

Μ²

………………….

………………….

………………….

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού
SBR.

Μ²

………………….

………………….

………………….

Σύνολο προς μεταφορά

………………….

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(€)

(€)
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Α.Α.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

(€)

Σύνολο από μεταφορά

………………….

4.

Σύστημα διαβροχής γηπέδου
ποδοσφαίρου.

Τεμάχιο

………………….

………………….

………………….

5.

Εστίες ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού»
τύπου.

Τεμάχιο

………………….

………………….

………………….

6.

Εξάρτημα συντήρησης συστήματος
συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.

Τεμάχιο

………………….

………………….

………………….

Μ²

………………….

………………….

………………….

Σύνολο

………………….

Φ.Π.Α. (24%)

………………….

Συνολική τιμή προσφοράς

………………….

7.

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού
τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%): …………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ………..……..…….2021
Ο Προσφέρων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Βριλήσσια, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποδομών Πόλης

Ο Συντάξας

Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ιωάννης Ζαφειράκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μάνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2021/S 082-210592

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
090160342

www.vrilissia.gr
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23
15235
Κοκκινογένη Αικατερίνη
2132050523 - 2132050543

katerina.k@vrilissia.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: • Η προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών αθλητικών
ταπήτων (συνθετικοί χλοοτάπητες ποδοσφαίρου μετά κατάλληλου αντικραδασμικού
υποστρώματος) στα υφιστάμενα δύο ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου (στο Ο.Τ. 388 και
στο Ο.Τ. 365), καθώς και • Η προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού
πολυουρεθανικού τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”, για την επίστρωση του
διαδρόμου άθλησης (βάδισης και ήπιου τρεξίματος - joggıng) στο πάρκο «Μίκης
Θεοδωράκης»), • Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των αθλητικών χώρων για
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, ήτοι εστίες
ποδοσφαίρου και εξοπλισμός για την συντήρηση των γηπέδων,
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

5

21PROC008544018 2021-04-28

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

6

21PROC008544018
2021-04-28
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

22

21PROC008544018 2021-04-28

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Υπόδειγμα αποδεικτικού – διαβιβαστικού
κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς.

21PROC008544018 2021-04-28
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Φακέλου Δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής
προσφοράς
(τίθεται σφραγίδα
πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Κωδικός LAU1

Δημητρίου Βερνάρδου 23
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
300010

Υπ’ όψιν Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
 Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

--------------------------------------------------------------------------

Ταχυδρομική διεύθυνση
Οδός – αριθμός -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πόλη- Τ.Κ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρμόδιος/αρμόδιοι
Ονοματεπώνυμο ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός/οι Τηλεφώνου -------------------------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία,
(Σφραγίδα -Υπογραφή)
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Υπόδειγμα αποδεικτικού – διαβιβαστικού
κατάθεσης φακέλου αποδεικτικών μέσων
προσωρινού αναδόχου.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Φακέλου Δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου (αποδεικτικών μέσων)
(τίθεται σφραγίδα πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Κωδικός LAU1

Δημητρίου Βερνάρδου 23
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
300010

Υπ’ όψιν Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
 Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο δικαιολογητικών -αποδεικτικών μέσων
προσωρινού αναδόχου για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

--------------------------------------------------------------------------

Ταχυδρομική διεύθυνση
Οδός – αριθμός ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πόλη- Τ.Κ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρμόδιος/αρμόδιοι
Ονοματεπώνυμο --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός/οι Τηλεφώνου -------------------------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία,

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

600.00,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

144.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

744.000,00 €
15 / 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. πρωτ. 882/2020 Απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ

600.000,00 €
144.000,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Α.

1.

2.

3.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποξήλωση και διάθεση παλαιού
συνθετικού χλοοτάπητα σε
αδειοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης.

Μ²

12.200,00.

………………….

………………….

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση οργανικού
υλικού.

Μ²

6.700,00

………………….

………………….

Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου με πλήρωση ελαστικού
SBR.

Μ²

5.500,00

………………….

………………….

Σύνολο προς μεταφορά

………………….

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(€)

(€)

21PROC008544018 2021-04-28
Α.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

(€)

Σύνολο από μεταφορά

………………….

4.

Σύστημα διαβροχής γηπέδου
ποδοσφαίρου.

Τεμάχιο

1

………………….

………………….

5.

Εστίες ποδοσφαίρου «Ολυμπιακού»
τύπου.

Τεμάχιο

4

………………….

………………….

6.

Εξάρτημα συντήρησης συστήματος
συνθετικού χλοοτάπητα – τρίγωνη
βούρτσα.

Τεμάχιο

2

………………….

………………….

………………….

………………….

Σύνολο

………………….

Φ.Π.Α. (24%)

………………….

Συνολική τιμή προσφοράς

………………….

7.

Σύστημα ελαστικού πολυουρεθανικού
τάπητα “JOGGING TRACK SYSTEM”.

Μ²

800,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%): …………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ………..……..…….2021
Ο Προσφέρων

