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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Περίληψη:  Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή  

για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας,  

συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (219.997,80 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (23%)  

 

Ο Δήμαρχος Δράμας 
Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξει»  

7) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο 

ΣΤ20, του 1
ου

 άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 

8) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

9) Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

10) Το με αριθμό πρωτοκόλλου Π1/1949/20-10-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών για ένταξη στο ΕΠΠ 2014 – Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2014 

11) Το υπ΄ αριθμ. 40097/25-07-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπ. Δήμου Δράμας σχετικά με τις 

προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα 

12) Τις διατάξεις της ΥΑ 2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 1209/Β/2001) περί καθορισμού 

επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων. 

13) Το άρθρο 25 του ΠΔ 394 (ΦΕΚ 266/Α/1996) - Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
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14) Το υπ΄ αριθμ. 66224/152014 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού σχετικά με την μελέτη (τεχνική έκθεση, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός 

μελέτης) της ανωτέρω προμήθειας 

15) Την με αριθμό 13251/07-03-2014 πράξη συνένωσης κατά χρήση ομόρων ακινήτων 

κατάτμησης κατά χρήση του προκύπτοντος ενιαίου ακινήτου και χρησιδανείου τμήματος 

αυτού του μεταξύ του Δήμου Δράμας και Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας η «ΔΟΞΑ» του 

συμβολαιογράφου Ματθαίου Δομνίδη 

16) Η με αριθμό 441/2014 απόφαση ΔΣ του Δήμου Δράμας για «Παραχώρηση στο Δήμο 

Δράμας, ακινήτου με χρησιδάνειο από των Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας η «ΔΟΞΑ» 

17) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 

2014  με ΚΑ 30.7131.10  και 2015  με  ΚΑ 15.7131.07 

18) Την  622/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου 

ανοικτού  μειοδοτικού διαγωνισμού 

19) Την 803/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 

 

 
Προκηρύσσουμε 

      

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια, μεταφορά, 

τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα 

τελευταίας γενιάς επί τόπου (βοηθητικό γήπεδο Δόξας έκτασης 95,00 x 57,00 = 5415,00 μ
2
), 

περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης – συμπλήρωσης της υπάρχουσας 

και απαιτούμενης υπόβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα Β (Προδιαγραφές Συνθετικού Χλοοτάπητα {FIFA 

RECOMMENDED 2 STARS}, Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο Μελέτης) που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα εννέα  

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά  ευρώ  και ογδόντα  λεπτών (219.997,80 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και βαρύνει  τον  Κ.Α. 30.7131.10 του προϋπολογισμού 

του οικ. Έτους 2014 και τον 70.7131.07 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 του Δήμου και 

με CPV 39293400-6. 
 

Η διακήρυξη περιέχει τους παρακάτω όρους: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ 60/07.  

 

 Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς:  

     Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

19/12/2014 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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28/01/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00               

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το 

άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

           Στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα μετέχουν υπάλληλοι του Δήμου 

Δράμας, η οποία θα προκύψει από κλήρωση και θα οριστεί με απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
 ο
 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 
 2).  Νομικά Πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

(υποβάλλουν όλοι οι αποτελούντες την ένωση τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά) 
 

ΑΡΘΡΟ  3
 ο
 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

 

    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

  

1. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

ΑΡΘΡΟ  4
 ο
 

Συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

1. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, 

με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

3. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων   δεν γίνονται δεκτές.  

4. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου 

συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια 

περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. Δεν μπορεί επίσης να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν 

μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου 

συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια 

περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. Δεν μπορεί επίσης να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει 

σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.  

5. Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα 

δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως 

μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 
ΑΡΘΡΟ  5

 ο
 

Περιεχόμενα προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 

(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με 

το Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) .  

 

2.  Κατά περίπτωση:  
 

            2.1) Οι Έλληνες Πολίτες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

  2.2) Οι Αλλοδαποί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην 

παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

          2.3) Τα Νομικά Πρόσωπα – Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες» αντίστοιχα και επιπρόσθετα:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τμήμα 

Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για 

τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

 

          2.4) Οι Συνεταιρισμοί  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού   

 

 

          2.5) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

              

             Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 

αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 

ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος 

Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

Τα δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη 

μετάφραση. 

 

       3. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  

να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  

της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  

αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

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

ISO 14001:2004 καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO 9001:2008. 

5. Αντίγραφα των ισολογισμών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή 

αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της 

διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του κύκλου εργασιών της που αφορά 

ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, 

εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

       6. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε 

στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά (βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης 

είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η 

έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή 

και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. 
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7. Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 

κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου μέλους σε 

αυτή. 

 

8. Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα θα έχει σήμα «FIFA Preferred Producer» το 

οποίο θα προσκομιστεί. 

 
       9. Υπεύθυνες Δηλώσεις: 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε 

διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου και ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 

180 ημερών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 

διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του τιμολογίου μελέτης, των προδιαγραφών 

συνθετικού χλοοτάπητα και της τεχνικής περιγραφής και ότι τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι  δεν έχει πέσει σε σοβαρό παράπτωµα 

κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την κάλυψη του Δήμου ότι σε περίπτωση 

ανάθεσης της προμήθειας θα προσφέρει  εγγύηση του χλοοτάπητα για 5 (πέντε) έτη. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για την αποδοχή της εκτέλεσης της 

συγκεκριμένης προμήθειας εντός 5 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης . 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός 45 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, 

με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχός της από αδειοδοτημένο 

από τη FIFA εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 

2 STARS. Ο έλεγχος θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με 

βάση τις απαιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 

FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 

FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 

 

     10.  Δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 20cm x 20cm (Θα 

προσκομισθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με 

τα λοιπά δικαιολογητικά)  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις 

ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή.  Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ 1-8 

και 10, όπως αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω.   

   Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά 

του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
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  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Α2. Τεχνική προσφορά  

 

      Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

 

       Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους 

όρους της διακήρυξης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων, 

του τιμολογίου μελέτης,  

προδιαγραφές συνθετικού 

χλοοτάπητα, και της 

τεχνικής περιγραφής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
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Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 
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Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται. 
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Τιμή προσφοράς 

 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 

σύμφωνα με το υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E).  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται 

ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό ή για 

ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 

αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

   Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 

που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε 

μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 
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 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δαπάνη για τις 

ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο  μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του αναδόχου πέραν  

της  τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η εργασία σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  
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Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

          Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν 

από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 
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Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα 

στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

Α. Εγγύηση Συμμετοχής  

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού  

να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 3.577,20 €,  που  αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) (άρθρο 157, 

παρ.1α του Ν.4281/2014) και θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

παρούσας διακήρυξης.   
Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i.      η ημερομηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος 

Δράμας) 

iv. ο αριθμός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς 

που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 ημέρες)  και επιστρέφεται στο πιστωτικό 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1


Σελίδα 14 από 35 

 

ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε , με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που 

διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης . 

xiii. Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 

εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 

επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

 

             B. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού  εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η 

ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας 

διακήρυξης (Παράρτημα Δ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 

   Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας.    

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 

Γ. Εγγύηση Προκαταβολής 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με το 

σχετικό παραστατικό, εγγύηση προκαταβολής, πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής προκαταβολής, η οποία θα είναι ισόποση με την προκαταβολή (20%) που θα 

χορηγηθεί στον ανάδοχο και η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής (ποσού της καταβαλλομένης 

προκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολής) σύμφωνα με την παρ. 1δ 

του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.   

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της λήψεως της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του 

επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον 

χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή της επιταγής, προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 

1209/Β/2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

 

Δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής στον οποίο θα 

γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, να καταθέσει, επί ποινή 

αποκλεισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α, για 18 μήνες.  

   Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 

../ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ%20-%20ΟΧΗΜΑ%204%20x%204/11389_93ar26.doc


Σελίδα 15 από 35 

 

1.- Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από την δυσλειτουργία των ειδών της προμήθειας κατά την περίοδο 

εγγύησης της καλής λειτουργίας  

2.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών της προμήθειας σε όλο το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης. 

3.- Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι επίσης υποχρεωμένος να 

κάνει με δικές του δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάζει 

φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε 

βλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια 

του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και 

για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασισθεί από την 

Ο.Ε. 
 

Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της 

παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Δ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Απόρριψη προσφορών 

 

1.  Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς.  

2.  Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

Ανακήρυξη αναδόχου – κατακύρωση 

 

 1.  Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής 

 2.  Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται 

κλήρωση μεταξύ αυτών. 

 3.  Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

 4.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 

στην καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποκείμενης σε 

έλεγχο νομιμότητας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.    
 5.  Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

 

 
ΑΡΘΡΟ 13

ο
  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που 

ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης 

β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Ενστάσεις 

 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού επιτροπή, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα.  

 

β.   Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως 

προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την 

διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι  την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα .   

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου 

pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-

11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( 

ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους    

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.    

 

 
                                                                         ΑΡΘΡΟ15

ο
 

                                                              Παραλαβή – παράδοση 

 

 Η παράδοση-τοποθέτηση  του  συνθετικού χλοοτάπητα  θα γίνει στο χώρο του 

βοηθητικού γηπέδου ΔΟΞΑΣ  μέσα σε πέντε (5) μήνες  από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Μετά από 45 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, με ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχός της από αδειοδοτημένο από τη FIFA 

εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο 

έλεγχος θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με βάση τις 

απαιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 

 FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 

FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 

   Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου  θα προσέλθει στο χώρο του βοηθητικού 

γηπέδου ΔΟΞΑΣ για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας εντός 15 

ημερών από την προσκόμιση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS.  Η 

ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες 

των ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Στην επιτροπή παραλαβής της προμήθειας θα μετέχουν 

τεχνικοί του Δήμου Δράμας η οποία θα προκύψει από κλήρωση και θα οριστεί με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Κ.Α. 30.7131.10 για το 2014 και 

15.7131.07 για το 2015 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας και η πληρωμή του 

προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων.  

 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ  16
ο
 

Τρόπος πληρωμής –κρατήσεις 

 

 Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τμηματικά. Σε περίπτωση 

αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ αυτή βαρύνει τον Δήμο.  

       Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1β του Ν. 11389/1993 η πληρωμή θα γίνει με την 

χορήγηση προκαταβολής  ποσοστού 20% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας 

χωρίς ΦΠΑ ως έντοκη προκαταβολή εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης, και εφόσον α ανάδοχος καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής,  (ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = 

Εγγύηση Προκαταβολή) σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.    

  Με την πιστοποίηση του χλοοτάπητα με πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 2 

STARS, το οποίο πιστοποιητικό θα προσκομιστεί στην Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών 

καθώς και το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Δήμου  θα 

καταβληθεί στον ανάδοχο, εφόσον εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο),  το 

100% του συμβατικού τιμήματος εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με συμψηφισμό 

(μείωση) του 100% της ληφθείσας προκαταβολής και του αντίστοιχου τόκου επί του 

ποσοστού αυτού για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι 

της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας από το αρμόδιο όργανο.   

Με την σύνταξη και υπογραφή  του οριστικού πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής της προμήθειας η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 2,5% της 

συμβατικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης, ενώ η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής θα επιστραφούνε στον προμηθευτή με την 

πληρωμή του οριστικού τιμολογίου. 

 Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση 

των νόμιμων κρατήσεων.  

       Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο  του 

διαγωνισμού,  τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

 

Άρθρο 17
ο
 

Εμπιστευτικότητα αναδόχου 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Άρθρο 18
ο
 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Δράμας.  
 

 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 19
ο 

       Πληροφορίες 

 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 1, 

ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 350 

630, email mmeli@dimosdramas.gr  και FAX: 25213-50748 

 

 

        ΑΡΘΡΟ 20
ο
 

       Δημοσιεύσεις  

 

         Περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα δημοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία 

εβδομαδιαία, σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ, θα 

αναρτηθεί η περίληψη της διακήρυξης  σε εμφανές σημείο του Δήμου, θα αποσταλεί η 

περίληψη στο Επιμελητήριο, θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα δημοσιευθεί στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.Δ.Σ.)  και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09) 

 
Δράμα  16/12/2014                    

                       Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

               Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Προμήθεια  συνθετικού χλοοτάπητα  για το 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                         

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤ.  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ           

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 € (με ΦΠΑ) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδες 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

€ 

Σύνολο 

€ 

1. 
Προμήθεια Συνθετικού 

Χλοοτάπητα   

Τετραγωνικό 

Μέτρο  
        1 178.860,00 178.860,00 

ΣΥΝΟΛΟ 178.860,00 

Φ.Π.Α. 23% 41.137,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 219.997,80 

 

Ανάλυση Προϋπολογισμού Μελέτης  

Α/Α Είδος 
Ποσότητα 

(m
2
) 

Αξία € ανά 

(m
2
) 

Σύνολο € ΦΠΑ (23%) Δαπάνη € 

1. 

Προμήθεια 

Συνθετικού 

Χλοοτάπητα  

(5415 μ
2
) 

5415 33,030471 178.860,00  41.137,80 219.997,80 

                 

                     Δράμας, 15 Δεκεμβρίου 2014 
 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 

 

 

           Αθανάσιος Αλεξίου                        Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 

     Εργοδηγός Δομικών Έργων                                           Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης                                                                                                         

               με Β΄ Βαθμό                                         Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                     Παιδείας & Πολιτισμού  
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                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  

 

 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προμήθεια  συνθετικού χλοοτάπητα   

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                              

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ. 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (FIFA RECOMMENDED 2 STARS) 

 
 
 

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, 

συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου (βοηθητικό γήπεδο Δόξας έκτασης 95,00 x 

57,00 = 5415,00μ
2
),  περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης – 

συμπλήρωσης της υπάρχουσας και απαιτούμενης υπόβασης, σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

Ύψος πέλους 60 mm – μέθοδος παραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 

Κατασκευή ινών πέλους με μονόκλωνο (monofilament) νήμα πολυαιθυλενίου 100% 

πάχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 

αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χημικά αδρανές και 100 % 

ανακυκλώσιμο. 

Η ραφή των ινών (7500/m
2
 τουλάχιστον) θα γίνεται σε πρωταρχική βάση 

πολυπροπυλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m
2
 τουλάχιστον, η οποία θα καλύπτεται 

πλήρως με πολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον που συνολικά θα αποτελούν τη βάση 

(backing) του πέλους. 

To συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m
2 
. 

Ο τάπητας θα είναι υδροπερατός με τουλάχιστον 80 οπές ανά τετραγωνικό μέτρο, διαμέτρου 4 

mm έκαστη και ικανότητας απορροής άνω των 360 l/h. 

Η πλήρωση του πέλους του τάπητα θα γίνει με χαλαζιακή άμμο σταθερής κοκκομετρίας 

0,8 – 1,2 mm σε ποσότητα 16 kg/m
2
  και με επεξεργασμένο φυσικό (οργανικό) υλικό φυτικής 

προέλευσης, φιλικό με το περιβάλλον σε ποσότητα 16kg/m
2
. 

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με τάπητα ίδιου τύπου σε χρώμα 

λευκό πλάτους 10εκατοστών.  Οι περιμετρικές γραμμές (άουτ) και η κεντρική γραμμή (σέντρα) θα 

είναι ενσωματωμένες στα ρολά του τάπητα, ενώ οι υπόλοιπες θα επικολληθούν κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τάπητα θα γίνει με ανάπτυξη των ρολών κατά την εγκάρσια διάσταση 

του γηπέδου με αρχή από τη σέντρα.  Η πλήρωση του τάπητα θα γίνει με καιρικές συνθήκες που 

θα εγγυώνται τη στεγνή επιφάνειά του, με ειδικά μηχανικά μέσα για την ομοιογενώς 

τοποθετημένη ποσότητα υλικού ανά τετραγωνικό μέσο επιφανείας (ινιδισμός και ενσωμάτωση σε 

κατάλληλο βάθος). 

Ο τάπητας θα έχει πιστοποιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 STARS» και ο 

κατασκευαστής του (του τάπητα) θα έχει σήμα «FIFA Preferred Producer», θα συνοδεύεται δε από 

εγγύηση 5 ετών. 

Μετά από 45 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, με ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχός της από αδειοδοτημένο από τη FIFA 

εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο έλεγχος 

θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με βάση τις απαιτήσεις των 

εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 
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Η συντάξασα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       
 

 FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 

 FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 

 

                                                                                            Δράμα   15 Δεκεμβρίου 2014 

 
 

   

 

 
Ιωάννα Παπαδοπούλου  

Πολιτικός Μηχανικός 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
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        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 € (με ΦΠΑ)                           

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Δράμας  στα πλαίσια της απαιτουμένης αναβάθμισης των υφιστάμενων γηπέδων 

ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα του βοηθητικού γηπέδου Δόξας (διαστάσεων 95,00 x 57,00 = 

5415,00μ
2
),  συνέταξε την παρούσα μελέτη για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 

προδιαγραφών  (FIFA RECOMMENDED 2 STARS). 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση για αρκετές 

δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων 

ποδοσφαίρου.  Ύστερα από έρευνα και διαρκεί εξέλιξη έχει γίνει αποδεκτός και από την FIFA και 

κατ΄ επέκταση από την ΕΠΟ, καθώς μπορεί να προσομοιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον φυσικό 

χλοοτάπητα.  Η τοποθέτηση και χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είναι 

πρακτικά ανέφικτη η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα.  Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η 

έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού άρδευσης, το υψηλό κόστος συντήρησης, 

καθώς και η συνεχείς και εντατική χρήση.  

 Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου, 

όμοια με φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε μια ειδική βάση από μίγμα πολυπροπυλενίου και 

πολυεστέρα υπενδεδυμένη με latex.  Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται 

τα στοιχεία του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και 

οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή του.  

Προμήθεια θραυστών αδρανών υλικών  σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. 0-155 που 

θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν σε στρώση πάχους 15 εκατοστών, προμήθεια άμμου 

προέλευσης λατομείου που θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί σε στρώση πάχους 5 εκατοστών 

περίπου για την δημιουργία κλίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η απορροή των επιφανειακών υδάτων. 

Οι παραπάνω στρώσεις θα είναι εγκιβωτισμένες σε περιμετρικό σενάζ από σκυρόδεμα 

διαστάσεων 20*35 εκατοστών.  

Ύψος πέλους 60 mm – μέθοδος παραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 

Κατασκευή ινών πέλους με μονόκλωνο (monofilament) νήμα πολυαιθυλενίου 100% 

πάχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 

αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χημικά αδρανές και 100 % 

ανακυκλώσιμο. 

Η ραφή των ινών (7500/m2 τουλάχιστον) θα γίνεται σε πρωταρχική βάση 

πολυπροπυλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m2 τουλάχιστον, η οποία θα καλύπτεται 

πλήρως με πολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον που συνολικά θα αποτελούν τη βάση 

(backing) του πέλους. 

To συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m2  

Ο τάπητας θα είναι υδροπερατός με τουλάχιστον 80 οπές ανά τετραγωνικό μέτρο, 

διαμέτρου 4 mm έκαστη και ικανότητας απορροής άνω των 360 l/h. 

Η πλήρωση του πέλους του τάπητα θα γίνει με χαλαζιακή άμμο σταθερής κοκκομετρίας 

0,8 – 1,2 mm σε ποσότητα 16 kg/m2  και με επεξεργασμένο φυσικό (οργανικό) υλικό φυτικής 

προέλευσης, φιλικό με το περιβάλλον σε ποσότητα 16kg/m2. 

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με τάπητα ίδιου τύπου σε χρώμα 

λευκό πλάτους 10εκατοστών.  Οι περιμετρικές γραμμές (άουτ) και η κεντρική γραμμή (σέντρα) θα 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

 

Προμήθεια και Τοποθέτηση 

Συνθετικού Χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό Γήπεδο  ΔΟΞΑΣ 
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είναι ενσωματωμένες στα ρολά του τάπητα, ενώ οι υπόλοιπες θα επικολληθούν κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τάπητα θα γίνει με ανάπτυξη των ρολών κατά την εγκάρσια διάσταση 

του γηπέδου με αρχή από τη σέντρα.  Η πλήρωση του τάπητα θα γίνει με καιρικές συνθήκες που 

θα εγγυώνται τη στεγνή επιφάνειά του, με ειδικά μηχανικά μέσα για την ομοιογενώς 

τοποθετημένη ποσότητα υλικού ανά τετραγωνικό μέσο επιφανείας (ινιδισμός και ενσωμάτωση σε 

κατάλληλο βάθος). 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των:  

(ολογράφως):  Εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ            

(αριθμητικά):  178.860,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 

Για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπάρχει πίστωση στους κωδικούς:  

30.7131.10 (2014) & 15.7131.07 (2015) 

 

 

       Δράμα   15 Δεκεμβρίου 2014   

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 

 

 

            Αθανάσιος Αλεξίου                       Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 

      Εργοδηγός Δομικών Έργων                                         Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 

    με Β΄ Βαθμό                           Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                    Παιδείας & Πολιτισμού  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για 

χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου (βοηθητικό γήπεδο Δόξας έκτασης 

95,00 x 57,00 = 5415,00μ
2
), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης – 

συμπλήρωσης της υπάρχουσας και απαιτούμενης υπόβασης,  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

 1. Απομάκρυνση της  υπάρχουσας στρώσης κηπευτικού χώματος (μίλι) πάχους  10 εκατ. περίπου 

σε οποιαδήποτε απόσταση με υπόδειξη της υπηρεσίας. 

2.Κατασκευη περιμετρικού σενάζ από σκυρόδεμα C20/25 διαστάσεων 20*35 εκατοστών για τον 

εγκιβωτισμό της υπόβασης 

3.Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση θραυστών αδρανών υλικών  

σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. 0-155 σε στρώση πάχους 15 εκατοστών,  

4.Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση άμμου προέλευσης λατομείου σε στρώση 

μέσου  πάχους 5 εκατοστών περίπου για την δημιουργία κλίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η 

απορροή των επιφανειακών υδάτων.  

5.Εγκατασταση του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Ύψος πέλους 60 mm – μέθοδος παραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 

Κατασκευή ινών πέλους με μονόκλωνο (monofilament) νήμα πολυαιθυλενίου 100% 

πάχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 

αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χημικά αδρανές και 100 % 

ανακυκλώσιμο. 

Η ραφή των ινών (7500/m
2
 τουλάχιστον) θα γίνεται σε πρωταρχική βάση 

πολυπροπυλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m
2
 τουλάχιστον, η οποία θα καλύπτεται 

πλήρως με πολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον που συνολικά θα αποτελούν τη βάση 

(backing) του πέλους. 

To συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m
2 
 

Ο τάπητας θα είναι υδροπερατός με τουλάχιστον 80 οπές ανά τετραγωνικό μέτρο, διαμέτρου 4 

mm έκαστη και ικανότητας απορροής άνω των 360 l/h. 

Η πλήρωση του πέλους του τάπητα θα γίνει με χαλαζιακή άμμο σταθερής κοκκομετρίας 

0,8 – 1,2 mm σε ποσότητα 16 kg/m
2
  και με επεξεργασμένο φυσικό (οργανικό) υλικό φυτικής 

προέλευσης, φιλικό με το περιβάλλον σε ποσότητα 16kg/m
2
. 

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με τάπητα ίδιου τύπου σε χρώμα 

λευκό πλάτους 10εκατοστών.  Οι περιμετρικές γραμμές (άουτ) και η κεντρική γραμμή (σέντρα) θα 

είναι ενσωματωμένες στα ρολά του τάπητα, ενώ οι υπόλοιπες θα επικολληθούν κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τάπητα θα γίνει με ανάπτυξη των ρολών κατά την εγκάρσια διάσταση 

του γηπέδου με αρχή από τη σέντρα.  Η πλήρωση του τάπητα θα γίνει με καιρικές συνθήκες που 

θα εγγυώνται τη στεγνή επιφάνειά του, με ειδικά μηχανικά μέσα για την ομοιογενώς 

τοποθετημένη ποσότητα υλικού ανά τετραγωνικό μέσο επιφανείας (ινιδισμός και ενσωμάτωση σε 

κατάλληλο βάθος). 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
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Ο τάπητας θα έχει πιστοποιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 STARS» και ο 

κατασκευαστής του (του τάπητα) θα έχει σήμα «FIFA Preferred Producer», θα συνοδεύεται δε από 

εγγύηση 5 ετών. 

Μετά από 45 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας, με ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει έλεγχός της από αδειοδοτημένο από τη FIFA 

εργαστήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο έλεγχος 

θα γίνει επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) με βάση τις απαιτήσεις των 

εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 

FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 

FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements.-  

  

(1ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ  

           (αριθμητικά): 178.860,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 

 

 

                                                                                            Δράμα   15 Δεκεμβρίου 2014 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 

 

 

            Αθανάσιος Αλεξίου                       Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 

      Εργοδηγός Δομικών Έργων                                         Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 

    με Β΄ Βαθμό                           Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                    Παιδείας & Πολιτισμού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ                     

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προμήθεια  συνθετικού χλοοτάπητα     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                 βοηθητικού γηπέδου ΔΟΞΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 € (με ΦΠΑ)                           

 
        

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:   Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα  για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ, η 

οποία αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Β).  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:   Ισχύουσες διατάξεις 

  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξει»  

7) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο 

ΣΤ20, του 1
ου

 άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 

8) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

9) Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

10) Τις διατάξεις της ΥΑ 2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 1209/Β/2001) περί καθορισμού 

επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων. 

11) Το άρθρο 25 του ΠΔ 394 (ΦΕΚ 266/Α/1996) - Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:   Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Διακήρυξη  

β. Το τιμολόγιο μελέτης  

γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ. Η προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα (FIFA RECOMMENDED 2 STARS) και η τεχνική 

έκθεση   

ε. Προϋπολογισμός μελέτης  

 



Σελίδα 27 από 35 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:   Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη 

προμηθευτή  για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση  έτοιμου 

για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου (βοηθητικό γήπεδο Δόξας 

έκτασης 95,00 x 57,00 = 5415,00 μ
2
), περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών 

διαμόρφωσης – συμπλήρωσης της υπάρχουσας και απαιτούμενης υπόβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
:   Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10)  ημερών, από την 

ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος  προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει 

την κατά το άρθρο 11 της παρούσας εγγύησης, για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:   Εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση προκαταβολής και καλής λειτουργίας  

 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού  εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με το 

σχετικό παραστατικό, εγγύηση προκαταβολής, πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής προκαταβολής, η οποία θα είναι ισόποση με την προκαταβολή (20%) που θα 

χορηγηθεί στον ανάδοχο και η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής (ποσού της καταβαλλομένης 

προκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολής) σύμφωνα με την παρ. 1δ 

του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.   

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της λήψεως της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του 

επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που ισχύει κατά τον 

χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή της επιταγής, προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/51557/0026/10-09-2001 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

  Για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών κατά το χρονικό διάστημα της 

περιόδου εγγύησης (18 μήνες), ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προμήθειας υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή από τον Δήμο Δράμας, να 

καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής του αξίας, 

χωρίς Φ.Π.Α.     
Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα 

στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 157 

του Ν. 4281/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:   Χρόνος εγγύησης χλοοτάπητα   

 

Ο χρόνος εγγύησης χλοοτάπητα μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η  παραλαβή, θα 

καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος των  

πέντε (5) ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 

 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση η σύμβαση  
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       και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται 

με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου μας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  

αθροιστικά οι εξής κυρώσεις: 

 

1.  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή εγγύησης καλής  

 εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

2. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ’ ευθείας 

ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ΄ ευθείας αγορά, αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη 

ζημία του φορέα ή του τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

έκπτωτου προμηθευτή.  Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 

που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση 

κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου και με βάση 

τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου. 

3. Προσωρινός  αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για  

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε  

μεγαλύτερο του έτους.   

4. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με 10% της αξίας των υλικών για τα 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ανεξάρτητα 

εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  Στην περίπτωση αυτή έχουν 

εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβε, είτε με 

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολή από 

τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

     

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές 

υποχρεώσεις του 

 

1. Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του είδους, κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος 

με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή 

συντήρηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην πιο κάτω παρ. 3 του ιδίου αυτού 

άρθρου. 

2. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την μειωμένη 

λειτουργία της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 

οριστικό το ελάττωμα, εντός τακτού χρονικού διαστήματος, όπως αυτό κάθε φορά θα του 

ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

μέγιστο όριο των τριάντα (30) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση του.  Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος δεν 

αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά τη 

λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση 

αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την  κρίση του μπορεί: 
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α) Να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που 

αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική 

αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το έτος, από την ημέρα της 

επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο  πάνω παράταση 

της εγγύησης. 

 

β) Να κηρύξει  έκπτωτο τον ανάδοχο της προμήθειας, στην  περίπτωση που το 

ελάττωμα (ή ελαττώματα) αποδειχθούν μη αποκαταστάσιμα.  

 

3. Τα των παραγράφων (α) και (β) δεν θα έχουν καμιά ισχύ εφόσον ο ανάδοχος αποδείξει 

ότι η βλάβη ή το ελάττωμα του υλικού προήλθε από κακό χειρισμό ή ελλιπή συντήρηση 

εκ μέρους του προσωπικού του Δήμου. 

Σε περίπτωση διαφωνίας και μέχρι την άρση κατά τις διαδικασίες του νόμου, ο ανάδοχος 

οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του προβλήματος, αφού κοινοποιήσει 

εγγράφως στο Δήμο το ποσό που ενδεχόμενα προτίθεται να διεκδικήσει. Σε διαφορετική 

περίπτωση και χωρίς άλλη διαδικασία, ο Δήμος δύναται να προβεί στην αποκατάσταση, 

καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου επιφυλασσόμενος και 

για τις υπόλοιπες απαιτήσεις και κυρώσεις σε βάρος του. 

 

4. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του 

υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν 

πρώτο μέτρο, την εγγυητική του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες 

για τη διασφάλιση των σύννομων συμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
:   Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

 

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

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του 

Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη, καθώς και τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και 

των τυχόν επαναληπτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
:   Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 

 

Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας 

διακήρυξης και τους ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στη σύμβαση καθώς και την 

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας  2,5% επί του συμβατικού ποσού 

χωρίς Φ.Π.Α. και για δέκα οκτώ (18)  τουλάχιστον μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 10 της 

διακήρυξης.  

      Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή η οποία 

δεν αναθεωρείται.  

     Η πληρωμή της αξίας του υλικού σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης θα γίνει: 

 με την χορήγηση προκαταβολής  ποσοστού 20% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ως έντοκη προκαταβολή εντός διαστήματος τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και εφόσον α ανάδοχος καταθέσει 

ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής,  (ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής - 

εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολή) σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 

157 του Ν. 4281/2014.    

 αφού διενεργηθεί, σε διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της επιφάνειας 

(χλοοτάπητα) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή του χλοοτάπητα του 

γηπέδου, ο απαιτούμενος έλεγχος και δοκιμή από εγκεκριμένο εργαστήριο της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, για τη πιστοποίηση και απόκτηση FIFA 

RECOMMENDED 2 STARS και προσκομιστεί στα χέρια της Επιτροπής Παραλαβής το 

απαραίτητο πιστοποιητικό  

 αφού γίνει ο έλεγχος, σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή του πιστοποιητικού 

FIFA REXOMMENDED 2 STARS, και συνταχθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής 

και Ποιοτικής  Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου,  
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ο ανάδοχος προμηθευτής θα εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο) για το 100% 

του συμβατικού τιμήματος εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με συμψηφισμό (μείωση) 

του 100% της ληφθείσας προκαταβολής και του αντίστοιχου τόκου επί του ποσοστού αυτού 

για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι της οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας από το αρμόδιο όργανο.   

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση 

των νόμιμων κρατήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
:   Τόπος - χρόνος παράδοσης 

 

1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας στο 

βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ  μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, όπως 

ποιο πάνω ορίζεται, εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
:   Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

1. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της, σχετικά με την εκτέλεσή της.  

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη 

που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 

υλοποίηση του συμβατικού έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
:   Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία 

(οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογητικά, κλπ.) των προσφορών τους.  

■ Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις  θα είναι σε έντυπο του Ν 1599/86  υπογεγραμμένες με 

ψηφιακή υπογραφή ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, με ψηφιακή 

υπογραφής 

■ Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

■ Όλα  τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι΄αυτούς, κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

αντικειμένου της προμήθειας.        

                                                                                        Δράμα   15 Δεκεμβρίου 2014 

                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                               O  Συντάξας                                                      

 

                         Αθανάσιος Αλεξίου                 Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 

               Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός                                Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης                                                                                                         

                           με Α΄ Βαθμό                                  Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                           Παιδείας & Πολιτισμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

1.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστημα ______________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου     

66100 Δράμα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   …….. 

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  του ποσού των 

___________________________________ευρώ υπέρ  τ ______________________________ 

Δ/νση __________________________________________ για τη συμμετοχή  τα_________ 

στον διενεργούμενο   διαγωνισμό της ______________________________ για την Προμήθεια 

συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

________/2014 διακήρυξη σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ___ εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ___ στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την _____________________________________ (Τουλάχιστον 210 ημέρες 

από την επόμενη του διαγωνισμού) 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστημα ______________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου     

66100 Δράμα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ _____,00. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

_______ ευρώ υπέρ  του/της ___________________________ Δ/νση  

_____________________________ για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, συνολικής 

αξίας ____________________________ για την  Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το 

βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ.  
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ____  εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ_____ στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σ’ μας.  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστημα ______________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου     

66100 Δράμα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   …….. 

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  του ποσού των 

___________________________________ευρώ υπέρ  τ ______________________________ 

Δ/νση __________________________________________ για τη προκαταβολή πληρωμής 

δαπάνης προμήθειας στον διενεργούμενο   διαγωνισμό της ______________________________ 

για την Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. ________/2014 σύμβαση. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ___ εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ___ στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Ονομασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστημα ______________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου     

66100 Δράμα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘ_________ ΕΥΡΩ_____________ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ __________ (και ολογράφως) ___________________ στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας _________________________, οδός 

___________________, αριθμός _______, ΤΚ ______________, για την καλή λειτουργία των 

παραδοθέντων από αυτή ειδών για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από την δυσλειτουργία των ειδών της προμήθειας κατά την 

περίοδο εγγύησης κλπ με αριθμό σύμβασης _____________, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 

εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό 

γήπεδο ΔΟΞΑΣ (αριθμός διακήρυξης ______/_____)  και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ  ________________________ ΕΥΡΩ 

αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  …………… 

(τουλάχιστον για 18 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 

έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Προμήθεια  συνθετικού χλοοτάπητα          

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                    για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

Α/Α Είδος 
Μονάδες 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

€ 

Σύνολο 

€ 

    Ολογράφως Αριθμητικός   

1. 

Προμήθεια 

Συνθετικού 

Χλοοτάπητα   

Τετραγωνικό 

Μέτρο  
       1   

 

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

Ανάλυση Προϋπολογισμού Μελέτης  

Α/Α Είδος 
Ποσότητα 

(m
2
) 

Αξία € ανά 

(m
2
) 

Σύνολο 

€ 
ΦΠΑ (23%) 

Δαπάνη 

€ 

1. 

Προμήθεια 

Συνθετικού 

Χλοοτάπητα  

(5415 μ
2
) 

5415     

 

 

                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                            (σφραγίδα και υπογραφή) 


