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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   37 /15-12-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

803/2014 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης του 
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού δι- 
αγωνισµού µε σφραγισµένες προ- 
σφορές για την «Προµήθεια και το- 
ποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
για το βοηθητικό γήπεδο ∆ΟΞΑΣ», 
συνολικής  προϋπολογισθείσας  
δαπάνης εκατόν εβδοµήντα οκτώ 
χιλιάδες εξήντα (178.860,00 €) χω- 
ρίς το ΦΠΑ και 219.997,80 € µε το 

ΦΠΑ. 
     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 15ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 66110/12-12-
2014 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , που δόθηκε 
σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.     Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 

 
 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας, 

γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
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     Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , έγκρισης όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ∆ΟΞΑΣ», συνολικής  
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (178.860,00 €) 

χωρίς το ΦΠΑ και 219.997,80 € µε το ΦΠΑ.» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τρίτο 

έκτακτο  για λήψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
66265 / 15-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού 
του  ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά: 

   
«Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης δηµόσιου  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 

σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό 

γήπεδο ∆ΟΞΑΣ», του ∆ήµου  ∆ράµας,  έτους 2014,   συνολικού προϋπολογισµού  εκατόν 

εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ  178.860,00   €, χωρίς το ΦΠΑ και   

219.997,80 € µε το ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, η οποία προµήθεια 

εγκρίθηκε µε την 622/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω δηµόσιου  ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο 

∆ΟΞΑΣ»,  έτους 2014, συνολικού προϋπολογισµού 178.860,00 €, χωρίς το ΦΠΑ (  219.997,80 

€ µε το ΦΠΑ) και  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

       2) την ψήφιση πίστωσης ποσού 219.997,80  σε βάρος του  Κ.Α. 30.7131.10, του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικoνοµικού  έτους 2014  µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση  

συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ∆ΟΞΑΣ».  
 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και 
το σχέδιο όρων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης και  την διεξαγωγή  δηµόσιου  ανοικτού µειο- 
δοτικού διαγωνισµού για την : «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το 
βοηθητικό γήπεδο ∆ΟΞΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 178.860,00 € χωρίς 
τον Φ.Π.Α., και 219.997,80 µε το ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 30.7131.10 του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2014, µε κριτήριο  κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, και οι οποίοι 
ακολουθούν όπως παρακάτω: 
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Σχέδιο 
                          
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Προµήθεια και το�οθέτηση συνθετικού χλοοτά�ητα στο 
βοηθητικό γή�εδο ∆όξας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. A.:  30.7131.10 (2014)   &  15.7131.07  (2015) 
CPV:  39293400-6                                       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  219.997,80  € (µε 23% Φ. Π. Α.) 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Περίληψη:  ∆ιακήρυξη δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
�ροµηθευτή  για την �ροµήθεια και το�οθέτηση συνθετικού χλοοτά�ητα στο βοηθητικό 
γή�εδο ∆όξας,  συνολικού �ροϋ�ολογισµού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (219.997,80 €) 
συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%)  
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Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
Έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ �ερί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, �ροµηθειών και υ�ηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου 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 
ανά�τυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ�ουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξει»  

7) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», ό�ως τρο�ο�οιήθηκε 
µε την Υ�ο�αράγραφο ΣΤ20, του 1ου 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

9) Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε 
θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

10) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου Π1/1949/20-10-2014 έγγραφο 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών για ένταξη στο ΕΠΠ 
2014 – Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2014 

11) Το υπ΄ αριθµ. 40097/25-07-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπ. ∆ήµου 
∆ράµας 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 Π∆ 394 (ΦΕΚ 266/Α/1996) - Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου 

14) Το υπ΄ αριθµ. 66224/152014 έγγραφο της ∆/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 ∆ήµου ∆ράµας και 
Γυµναστικού Συλλόγου ∆ράµας η «∆ΟΞΑ» του συµβολαιογράφου 
Ματθαίου ∆οµνίδη 

16) Η µε αριθµό 441/2014 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου ∆ράµας για 
«Παραχώρηση στο ∆ήµο ∆ράµας, ακινήτου µε χρησιδάνειο από των 
Γυµναστικού Συλλόγου ∆ράµας η «∆ΟΞΑ» 

17) Τις �ιστώσεις του Τακτικού Προϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 
έτους 2014  µε ΚΑ 30.7131.10  και 2015  µε  ΚΑ 15.7131.07 

18) Την  622/2014 α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου �ερί έγκρισης διενέργειας 
δηµόσιου ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού 

19) Την _____/2014 α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής (ΑΟΕ) �ερί έγκρισης όρων 
δηµο�ράτησης. 
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Προκηρύσσουµε 

      
∆ηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες �ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη �ροµηθευτή  για την �ροµήθεια, 
µεταφορά, το�οθέτηση, γραµµογράφηση και �αράδοση έτοιµου για χρήση, συνθετικού 
χλοοτά�ητα τελευταίας γενιάς ε�ί τό�ου (βοηθητικό γή�εδο ∆όξας έκτασης 95,00 x 57,00 = 
5415,00 µ2), �εριλαµβανοµένων των α�αιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης – 
συµ�λήρωσης της υ�άρχουσας και α�αιτούµενης υ�όβασης. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί 
σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ό�ως αυτά �εριγράφονται στο �αράρτηµα Β 
(Προδιαγραφές Συνθετικού Χλοοτά�ητα {FIFA RECOMMENDED 2 STARS}, Τεχνική 
Έκθεση, Τιµολόγιο Μελέτης) �ου α�οτελεί ανα�όσ�αστο τµήµα της �αρούσας. Η συνολική 
δα�άνη ανέρχεται στο �οσό των διακοσίων δέκα εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
ε�τά  ευρώ  και ογδόντα  λε�τών (219.997,80 €) συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) 
και βαρύνει  τον  Κ.Α. 30.7131.10 του �ροϋ�ολογισµού του οικ. Έτους 2014 και τον 
70.7131.07 του �ροϋ�ολογισµού του οικ. έτους 2015 του ∆ήµου και µε CPV 39293400-6. 
 
Η διακήρυξη �εριέχει τους �αρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τό�ος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα �ραγµατο�οιηθεί µε χρήση της �λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
�ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται α�ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής �ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα �ου ορίζει η �αρούσα 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 λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 60/07.  
 

• ∆ιαδικτυακός τό�ος υ�οβολής �ροσφοράς:  
     ∆ιαδικτυακή �ύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή �ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: 
00/00/2014 

• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ�οβολής �ροσφορών:  
 

00/00/2014 ηµέρα _____________ και ώρα 17:00               
Μετά την �αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ�άρχει η 

δυνατότητα υ�οβολής �ροσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υ�οβολής της �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε ηλεκτρονική 

ε�ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α�ό το σύστηµα µε 
υ�ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην �αρ.3 του άρθρου 6 του 
Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε�τοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
           Στην ε�ιτρο�ή διενέργειας διαγωνισµών θα µετέχουν υ�άλληλοι του ∆ήµου 

∆ράµας, η ο�οία θα �ροκύψει α�ό κλήρωση και θα οριστεί µε α�όφαση Οικονοµικής 
Ε�ιτρο�ής. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ο 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 

  Στο διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετάσχουν: 
 

 1).  Φυσικά Πρόσω�α  (Ηµεδα�ά ή Αλλοδα�ά) 
 2).  Νοµικά Πρόσω�α (Ηµεδα�ά ή Αλλοδα�ά) 
 3).  Συνεταιρισµοί 

 4).  Ενώσεις �ροµηθευτών (οικονοµικών φορέων) �ου υ�οβάλλουν κοινή 
�ροσφορά (υ�οβάλλουν όλοι οι α�οτελούντες την ένωση τα 
α�αιτούµενα δικαιολογητικά) 

ΑΡΘΡΟ  3
 ο
 

Προϋ�οθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
 
    Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α�αιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υ�ογραφή, χορηγούµενη α�ό �ιστο�οιηµένη αρχή �αροχής 
ψηφιακής υ�ογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή �ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
  
1. Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και α�ό τον 
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (�αρέχοντας 
τις α�αραίτητες �ληροφορίες και α�οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο�οιούµενοι 
ως εξής: 
 

• Όσοι α�ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτο�οιούνται µε χρήση των δια�ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
�ρόσβασης) �ου αυτοί κατέχουν α�ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο�οίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α�ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρω�αϊκής Ένωσης οι 
ο�οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συµ�ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
Ιdentification Number) και ταυτο�οιούνται µε χρήση των δια�ιστευτηρίων �ου 
κατέχουν α�ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο�οίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη α�ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτο�οιούνται α�ό τη ΓΓΕ α�οστέλλοντας: 
-  είτε υ�εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ�ογεγραµµένη µε ε�ίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή �ιστο�οιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε ε�ίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, ό�ως αυτά �ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για 
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τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 
�ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υ�ηρεσιών του 
Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους �ροβλε�όµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο�οία  να δηλώνεται / α�οδεικνύεται 
η εγγραφή του σε ε�αγγελµατικό ή εµ�ορικό µητρώο, �ροσκοµιζόµενα εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ�η µορφή (�ρωτότυ�ο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υ�ηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υ�οβάλλεται α�ό όλους τους υ�οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής �ύλης του Συστήµατος, ό�ως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2. Ο υ�οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α�ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υ�οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο�οίησης 
λογαριασµού ως �ιστο�οιηµένος χρήστης και �ροβαίνει στην ενεργο�οίηση του 
λογαριασµού του.  

ΑΡΘΡΟ  4
 ο
 

Συµ�ληρωµατικές �ληροφορίες –διευκρινίσεις ε�ί των εγγράφων του διαγωνισµού  
 
1. Τα σχετικά αιτήµατα υ�οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό�ο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής �ύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα �αροχής συµ�ληρωµατικών �ληροφοριών – διευκρινίσεων  υ�οβάλλονται 
µόνο α�ό εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά δια�ιστευτήρια �ου τους έχουν χορηγηθεί(όνοµα χρήστη και κωδικό 
�ρόσβασης) ύστερα α�ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υ�οχρεωτικά α�ό 
ε�ισυνα�τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το ο�οίο υ�οχρεωτικά �ρέ�ει να είναι ψηφιακά υ�ογεγραµµένο. 
Αιτήµατα �αροχής διευκρινήσεων �ου υ�οβάλλονται είτε µε άλλο τρό�ο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο �ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ�ογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 

2. Εναλλακτικές �ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων   δεν γίνονται δεκτές.  
4. Κανείς δεν µ�ορεί, στην ίδια δηµο�ρασία, να εκ�ροσω�ήσει �ερισσότερες α�ό µια 

εταιρείες ή κοινο�ραξίες. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί ο εκ�ροσω�ών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. 
Σε µια τέτοια �ερί�τωση α�οκλείονται όλες αυτές οι �ολλα�λές �ροσφορές. ∆εν 
µ�ορεί ε�ίσης να συµµετάσχει στη δηµο�ρασία για δικό του λογαριασµό, υ�άλληλος 
εταιρείας. Κανείς δεν µ�ορεί, στην ίδια δηµο�ρασία, να εκ�ροσω�ήσει �ερισσότερες 
α�ό µια εταιρείες ή κοινο�ραξίες. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί ο εκ�ροσω�ών ή το µέλος 
διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον 
εαυτό του. Σε µια τέτοια �ερί�τωση α�οκλείονται όλες αυτές οι �ολλα�λές �ροσφορές. 
∆εν µ�ορεί ε�ίσης να συµµετάσχει στη δηµο�ρασία για δικό του λογαριασµό, 
υ�άλληλος εταιρείας �ου συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, �ου αµείβονται 
α�ό αυτή µε µισθό ή µε κά�οιον άλλον τρό�ο.  

5. Οι �ροσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Ε�ίσης, όλα 
τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα �ρωτότυ�α δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι 
ε�ισήµως µεταφρασµένα. Τα �αρα�άνω ισχύουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 ο 

Περιεχόµενα �ροσφορών 
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Τα �εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της �ροσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υ�ο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική �ροσφορά»  
και  
(β) ένας (υ�ο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Α. Περιεχόµενα (υ�ο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά» 
 

Στον (υ�ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
�ροσφορά»  υ�οβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα α�αιτούµενα κατά το 
στάδιο υ�οβολής της �ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική �ροσφορά.  
Συγκεκριµένα, στον �ροαναφερόµενο (υ�ο)φάκελο �εριλαµβάνονται: 
 
Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι �ροσφέροντες υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, εγκαίρως και 
�ροσηκόντως, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, 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 λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται 
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 �ερί�τωση:  

 
            2.1) Οι Έλληνες Πολίτες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο να �ιστο�οιείται η 
εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά του, �ου θα 
έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.   

2. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται 
στην �αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το α�όσ�ασµα αυτό �ρέ�ει να έχει 
εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

3. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση,  �τωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση  ή �τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι 
(6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 
Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

α�ασχολούµενο σε αυτούς �ροσω�ικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

5. 
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

  2.2) Οι Αλλοδαποί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υ�οψήφιου Αναδόχου �ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
ε�αγγελµατικό ή εµ�ορικό µητρώο ή ισοδύναµο ε�αγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου �ου 
εκδίδεται α�ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 
ή �ροέλευσης του �ροσώ�ου αυτού α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα �ου 
�ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το α�όσ�ασµα αυτό 
�ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ τρεις (3) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία 
κοινο�οίησης της σχετικής έγγραφης ειδο�οίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση,  �τωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό 
διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή �τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι 
(6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστο�οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α�ό τα ο�οία να 
�ροκύ�τει ότι ο υ�οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως �ρος τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
α�ασχολούµενο σε αυτούς �ροσω�ικό)  κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

5.  
Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις του κατά 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

          2.3) Τα Νοµικά Πρόσωπα – Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 

 

            Τα �αρα�άνω δικαιολογητικά των �ερι�τώσεων για «Έλληνες �ολίτες» και 
«Αλλοδα�ούς �ολίτες» αντίστοιχα και ε�ι�ρόσθετα:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  Υ�ηρεσία της 
Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της ο�οίας 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,  ό�ως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµ�ορίου – 
Τουρισµού, κλ�. 
- Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και  �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το �ιστο�οιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται α�ό το αρµόδιο τµήµα του  
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  ε�ιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2. 

Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι οι διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις των εταιρειών �εριορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α�όφαση, για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα 
�ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα 
αδικήµατα της υ�εξαίρεσης, της α�άτης, της εκβίασης, της �λαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο�ίας.  

          2.4) Οι Συνεταιρισµοί  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

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

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. 

Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε �τώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, �τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοση 
α�όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
�ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

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

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 �ερί�τωση �ου στη χώρα του υ�οψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται α�ό 

ο�οιαδή�οτε αρχή της ότι τα �αρα�άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά α�ό ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώ�ιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην 
ο�οία είναι εγκατεστηµένος ο υ�οψήφιος Ανάδοχος.  

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

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο �ρόσω�ο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά 
µαζί µε την Προσφορά του υ�οψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών». 
Τα δικαιολογητικά  �ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται α�ό 
νόµιµη µετάφραση. 

 
       3. Τα  νοµιµο�οιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  ό�ως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

οι τρο�ο�οιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  
ε�ικυρωµένο   αντίγραφο  ή  α�όσ�ασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  
και  των  εγγράφων  τρο�ο�οιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  
έγγραφα  α�ό  τα  ο�οία  �ρέ�ει  να  �ροκύ�τουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα  υ�όλοι�α  �ρόσω�α  �ου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υ�ογραφή  τους το νοµικό �ρόσω�ο και τα έγγραφα  της  νοµιµο�οίησης αυτών, αν  
αυτό  δεν �ροκύ�τει ευθέως α�ό  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού �ροσώ�ου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινο�ραξίες �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά, 
µαζί µε την �ροσφορά υ�οβάλλουν τα �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά 
για κάθε �ροµηθευτή �ου συµµετέχει στην ένωση ή κοινο�ραξία. 
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4.Πιστο�οίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτά�ητα κατά ISO 
9001:2008 &  ISO 14001:2004 καθώς και �ιστο�οίηση του �ροµηθευτή 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. 
 

7. Σε �ερί�τωση συµµετοχής κοινο�ραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συµφωνητικό 
σύστασης κοινο�ραξίας, ό�ου θα δηλώνονται τα �οσοστά συµµετοχής 
εκάστου µέλους σε αυτή. 

 
8. Ο κατασκευαστής του χλοοτά�ητα θα έχει σήµα «FIFA Preferred Producer» το 

ο�οίο θα �ροσκοµιστεί. 

 
       9. Υ�εύθυνες ∆ηλώσεις: 

• Υ�εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει α�οκλεισθεί η συµµετοχή του 
σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου και ότι η �ροσφορά του ισχύει για 
διάστηµα 180 ηµερών. 

• Υ�εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε �λήρη γνώση των όρων της 
διακήρυξης, της συγγραφής υ�οχρεώσεων, του τιµολογίου µελέτης, των 
�ροδιαγραφών συνθετικού χλοοτά�ητα και της τεχνικής �εριγραφής και ότι τους 
α�οδέχεται ανε�ιφύλακτα. 

• Υ�εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι  δεν έχει �έσει σε σοβαρό 
�αρά�τωµα κατά την άσκηση της ε�αγγελµατικής του δραστηριότητας. 

• Υ�εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για την κάλυψη του ∆ήµου ότι σε 
�ερί�τωση ανάθεσης της �ροµήθειας θα �ροσφέρει  εγγύηση του χλοοτά�ητα για 5 
(�έντε) έτη. 

• Υ�εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για την α�οδοχή της εκτέλεσης της 
συγκεκριµένης �ροµήθειας εντός 5 µηνών α�ό της υ�ογραφής της σύµβασης . 

• Υ�εύθυνη δήλωση ότι εντός 45 ηµερών α�ό την ηµεροµηνία �αράδοσης της 
ε�ιφάνειας, µε ευθύνη και δα�άνη του αναδόχου �ροµηθευτή, θα γίνει έλεγχός της 
α�ό αδειοδοτηµένο α�ό τη FIFA εργαστήριο για την α�όκτηση του �ιστο�οιητικού 
FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο έλεγχος θα γίνει ε�ί τό�ου (in situ test) και σε 
εργαστήριο (laboratory test) µε βάση τις α�αιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA 
τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 
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FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 
FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 
 

     10.  ∆είγµα του �ροσφερόµενου συνθετικού χλοοτά�ητα διαστάσεων 20cm x 20cm (Θα 
�ροσκοµισθεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α�ό την ηλεκτρονική υ�οβολή 
µαζί µε τα λοι�ά δικαιολογητικά)  

 
Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

α�ορρί�τεται  ως α�αράδεκτη. 
 

Οι υ�εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
�ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ�οβάλλονται α�ό αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύ�ου pdf και �ροσκοµίζονται κατά �ερί�τωση α�ό αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών α�ό την ηλεκτρονική υ�οβολή, �λην των ΦΕΚ. (Τα 
δικαιολογητικά �ροσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό ό�ου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα �ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). 

  Όταν υ�ογράφονται α�ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ�ογραφή. Οι α�αιτούµενες 
δηλώσεις ή υ�εύθυνες δηλώσεις του �αρόντος άρθρου υ�ογράφονται ψηφιακά α�ό 
τους έχοντες υ�οχρέωση �ρος τούτο και δεν α�αιτείται σχετική θεώρηση. 

 Ε�ισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υ�οφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά» �ου έχουν υ�οβληθεί 
µε την ηλεκτρονική �ροσφορά και α�αιτούνται να �ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα 
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης �ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  α�ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέ�εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ�ογραφή.  Ως τέτοια στοιχεία είναι τα 
δικαιολογητικά, �ιστο�οιητικά κλ� 1-8 και 10, ό�ως αναφέρονται και α�αριθµούνται 
ανωτέρω.   
   Σε �ερί�τωση ό�ου τα στοιχεία αυτά δεν �ροσκοµισθούν �αντελώς εντός της 
�ροαναφερόµενης �ροθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 
�ροσφορά του υ�οψηφίου δεν α�οσφραγίζεται και α�οκλείεται α�ό τη διαδικασία του 
διαγωνισµού. 

  Κατά την υ�οβολή της �ροσφοράς α�ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται α�ό 
αυτόν µε χρήση του σχετικού �εδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
�ροσφοράς του �ου έχουν εµ�ιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εµ�ορικά α�όρρητα και τις εµ�ιστευτικές �τυχές των �ροσφορών. 

 
Α2. Τεχνική �ροσφορά  

 
      Στον (υ�ό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υ�οβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
 
       Τεχνική Προσφορά η ο�οία συντάσσεται συµ�ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα �αράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο�οίο υ�ογράφεται ψηφιακά και υ�οβάλλεται 
α�ό τον �ροσφέροντα. Τα στοιχεία �ου �εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του �αραγόµενου ψηφιακά υ�ογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου �ρέ�ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη �ερί�τωση, το σύστηµα �αράγει σχετικό 
µήνυµα και ο �ροσφέρων καλείται να �αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι α�αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική �ροσφορά δεν έχουν 
α�οτυ�ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
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�ροσφέρων ε�ισυνά�τει στην τεχνική του �ροσφορά ψηφιακά υ�ογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
 

Χαρακτηριστικά Α�αίτηση Α�άντηση Παρα�οµ�ή 
Γενικά    

Συµµόρφωση ως �ρος 
τους όρους της 
διακήρυξης, της 
συγγραφής υ�οχρεώσεων, 
του τιµολογίου µελέτης,  
�ροδιαγραφές συνθετικού 
χλοοτά�ητα, και της 
τεχνικής �εριγραφής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 
Β. Περιεχόµενα (υ�ο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υ�ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» �εριλαµβάνεται η 
οικονοµική �ροσφορά του �ροσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υ�οβάλλεται 
ηλεκτρονικά ε�ί �οινή α�ορρίψεως στον (υ�ό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική �ροσφορά, συντάσσεται συµ�ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα �αράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο�οίο υ�ογράφεται ψηφιακά και υ�οβάλλεται α�ό 
τον �ροσφέροντα. Τα στοιχεία �ου �εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του �αραγόµενου ψηφιακά υ�ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
�ρέ�ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη �ερί�τωση, το σύστηµα �αράγει σχετικό µήνυµα και ο 
�ροσφέρων καλείται να �αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονοµική �ροσφορά δεν έχει α�οτυ�ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο �ροσφέρων ε�ισυνά�τει ψηφιακά υ�ογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ηλεκτρονική α�οσφράγιση �ροσφορών 

 
Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών και ώρα 10:00 �.µ. 
µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την �ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α�οσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υ�ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υ�ο)φάκελοι των οικονοµικών �ροσφορών α�οσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα �ου 
θα γνωστο�οιηθεί σε αυτούς των ο�οίων οι �ροσφορές κρίθηκαν α�οδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοι�ών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των (υ�ο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών �ου α�οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, 
µετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των (υ�ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
�ροσφέροντες των ο�οίων οι οικονοµικές �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
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ηλεκτρονική �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών �ου α�οσφραγίσθηκαν 
�ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών �ου �ροσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης �ροσφορών 

 
 Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
�ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά �ερί�τωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 Συγκεκριµένα µέσα α�ό το Σύστηµα ιδίως: 
 
• Η αρµόδια ε�ιτρο�ή αξιολόγησης του διαγωνισµού, �ου έχει ορισθεί α�ό την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, �ιστο�οιηµένοι χρήστες του συστήµατος, �ροβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά �ερί�τωση φακέλων και υ�οφακέλων 
των �ροσφορών. 

• Η αρµόδια ε�ιτρο�ή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υ�ογράφει τα κατά 
�ερί�τωση �ρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υ�οφακέλων των �ροσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α�οφάσεις ε�ί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών �ροσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α�οδοχή ή την α�όρριψη της 
�ροσφοράς τους. 

• Η ε�ιτρο�ή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι �ιστο�οιηµένοι χρήστες α�ό την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α�ευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες 
– οικονοµικούς φορείς για �αροχή διευκρινίσεων ε�ί υ�οβληθέντων δικαιολογητικών 
και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς �αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 
�ερί�τωση �ροθεσµιών �ου τους ορίζονται. 

 
ΑΡΘΡΟ  8ο 

Τιµή �ροσφοράς 
 

Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και �ρέ�ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς 
σύµφωνα µε το υ�όδειγµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E).  

Προσφορά �ου θέτει όρο ανα�ροσαρµογής α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη.   
Εφόσον α�ό την �ροσφορά δεν �ροκύ�τει µε σαφήνεια η �ροσφερόµενη τιµή ή δε 

δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της �οσότητας �ου �ροσφέρει ο µετέχων στο 
διαγωνισµό ή για ολόκληρη την �οσότητα �ου �ροκηρύχθηκε, η �ροσφορά 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη, µε α�όφαση της Οικονοµικής  Ε�ιτρο�ής  ύστερα α�ό 
γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των �ροσφορών οργάνου. 

   Σε �ερί�τωση �ου το �ροσφερόµενο είδος συγκροτείται α�ό �ερισσότερα του ενός 
µέρη �ου υ�όκεινται σε διαφορετικό �οσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υ�οχρεωτικά τιµή 
χωριστά για κάθε µέρος α�’ αυτά σύµφωνα µε την �αράγραφο  

Η υ�ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α�ό τους συµµετέχοντες στοιχεία 
α�αραίτητα για την τεκµηρίωση των �ροσφερόµενων τιµών, οι δε �ροµηθευτές 
υ�οχρεούνται να �αρέχουν αυτά. 

 Στην τιµή �εριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δα�άνη για τις 
ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της �ερίληψης της διακήρυξης. Η τιµή της �ροσφοράς 
είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο  µέχρι και την οριστική �αραλαβή της 
�ροµήθειας. Α�οκλείεται αναθεώρηση της τιµής �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε  αξίωση 
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του αναδόχου �έραν  της  τιµής της �ροσφοράς του. Ο ΦΠΑ ε�ί τοις εκατό (%), στον 
ο�οίο υ�άγεται η εργασία σε ο�οιαδή�οτε χρονική στιγµή, βαρύνει το ∆ήµο.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος ισχύος �ροσφορών 
 

              Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν ογδόντα (180) 
ηµέρες α�ό την ε�όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο �ου 
α�οδέχτηκαν να �αρατείνουν την �ροσφορά τους σε �ερί�τωση �ου αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά �ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του �ροβλε�όµενου  α�ό  τη 
διακήρυξη, α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. 

          Η ισχύς της  �ροσφοράς  µ�ορεί  να  �αρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί α�ό την 
Υ�ηρεσία, �ριν α�ό τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται α�ό τα �ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά �ρόσω�α �ου 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρω�αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυ�ωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται α�ό ε�ίσηµη µετάφραση.  

 
Α. Εγγύηση Συµµετοχής  
Η �ροσφορά του υ�οψήφιου αναδόχου �ρέ�ει υ�οχρεωτικά και µε �οινή 

α�οκλεισµού  να συνοδεύεται α�ό Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής �οσού 3.577,20 €,  �ου  
αντιστοιχεί σε �οσοστό 2% ε�ί της συνολικής �ροϋ�ολογισθείσας δα�άνης (χωρίς το ΦΠΑ) 

(άρθρο 157, �αρ.1α του Ν.4281/2014) και θα �ρέ�ει  να  είναι συµ�ληρωµένη σύµφωνα 
µε το υ�όδειγµα της �αρούσας διακήρυξης.   

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i.      η ηµεροµηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισµός το�ικής αυτοδιοίκησης �ρος τον ο�οίο α�ευθύνεται 
(∆ήµος ∆ράµας) 

iv. ο αριθµός της εγγύησης 

v. το �οσό �ου καλύ�τει η εγγύηση 

vi. η �λήρης ε�ωνυµία και η διεύθυνση του �ροµηθευτή υ�έρ του ο�οίου 
εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

viii. ότι η εγγύηση �αρέχεται ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, ο δε εκδότης 
�αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. ότι το �οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ �ου διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α�ό 
µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α�αίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή 
έγγραφη ειδο�οίηση 

x. ότι σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης 
υ�όκειται σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση �ρέ�ει να έχει 
χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
�ροσφοράς �ου ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 ηµέρες)  και ε�ιστρέφεται 
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στο �ιστωτικό ίδρυµα α�ό το ο�οίο εκδόθηκε , µε την κατάθεση α�ό τον 
διαγωνιζόµενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υ�οχρεούται να �ροβεί στην �αράταση της 
ισχύος της εγγύησης, ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της υ�ηρεσίας του ΟΤΑ 
�ου διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα �ρέ�ει να γίνει �ριν 
α�ό την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . 

xiii. Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την �ροσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες και δε λαµβάνονται υ�όψη 

 
Η εγγύηση συµµετοχής ε�ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την �ροσκόµιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοι�ούς �ροσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών 
α�ό την κοινο�οίηση σε αυτούς είτε της οριστικής α�όφασης �ερί α�όρριψης της 
�ροσφοράς τους α�ό τα ε�όµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
α�όφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
             B. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο  µειοδότης �ου θα αναδειχθεί �ροµηθευτής υ�οχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών α�ό την κοινο�οίηση σ' αυτόν του α�οτελέσµατος της δηµο�ρασίας, να 
�ροσέλθει για την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης, �ροσκοµίζοντας ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού  εγγυητική ε�ιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της ο�οίας καθορίζεται σε 
�οσοστό 5% ε�ί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης κατα�ί�τει σε �ερί�τωση �αράβασης των όρων της σύµβασης, ό�ως αυτή 
ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 �αρ.1β του Ν.4281/2014).  Η ανωτέρω εγγύηση θα �ρέ�ει  να  
είναι συµ�ληρωµένη σύµφωνα µε το υ�όδειγµα της �αρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα 
∆). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε�ιστρέφεται µετά την οριστική �οσοτική και 
�οιοτική �αραλαβή της �ροµήθειας. 
   Ο �ροµηθευτής �ου δεν θα �ροσέλθει στην �ροθεσµία �ου ορίστηκε να υ�ογράψει 
την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υ�οχρεωτικά έκ�τωτος α�ό την κατακύρωση �ου έγινε 
στο όνοµά του και α�ό κάθε δικαίωµα �ου α�ορρέει α�ό αυτή µε α�όφαση µας.    
Σε �ερί�τωση αθέτησης ο�οιουδή�οτε όρου ε�ιβάλλονται στον �ροµηθευτή οι 
�ροβλε�όµενες κυρώσεις α�ό τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοι�ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
 

Γ. Εγγύηση Προκαταβολής 
Ο  µειοδότης �ου θα αναδειχθεί �ροµηθευτής υ�οχρεούται να καταθέσει, µαζί µε 

το σχετικό �αραστατικό, εγγύηση �ροκαταβολής, �ριν την έκδοση του χρηµατικού 

εντάλµατος �ληρωµής �ροκαταβολής, η ο�οία θα είναι ισό�οση µε την �ροκαταβολή 
(20%) �ου θα χορηγηθεί στον ανάδοχο και η ο�οία θα καλύ�τει τη διαφορά µεταξύ του 
�οσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του �οσού της καταβαλλοµένης �ροκαταβολής 
(�οσού της καταβαλλοµένης �ροκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση 
Προκαταβολής) σύµφωνα µε την �αρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.   

Η �ροκαταβολή είναι έντοκη α�ό της λήψεως της, ε�ιβαρυνόµενη µε το ύψος του 
ε�ιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας �ου ισχύει 
κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος �ληρωµής ή της ε�ιταγής, 
�ροσαυξηµένο κατά 0,25 �οσοστιαίες µονάδες σύµφωνα µε την υ�΄ αριθµ. 
2/51557/0026/10-09-2001 (ΦΕΚ 1209/Β/2001) α�όφαση του Υ�ουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών.  

 
∆. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
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Για την καλή λειτουργία των υ�ό �ροµήθεια ειδών, ο �ροµηθευτής στον 
ο�οίο θα γίνει η κατακύρωση της �ροµήθειας υ�οχρεούται, µετά την οριστική 
�οσοτική και �οιοτική �αραλαβή α�ό την αρµόδια Ε�ιτρο�ή του ∆ήµου, να 
καταθέσει, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της 
ο�οίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συµβατικής αξίας της �ροµήθειας, χωρίς Φ.Π.Α, 
για 18 µήνες.  

   Με την �αρα�άνω εγγυητική ε�ιστολή ο �ροµηθευτής θα εγγυηθεί: 
1.- Για την α�οκατάσταση των ελαττωµάτων �ου ανακύ�τουν ή των ζηµιών 

�ου �ροκαλούνται α�ό την δυσλειτουργία των ειδών της �ροµήθειας κατά την 
�ερίοδο εγγύησης της καλής λειτουργίας  

2.- Την καλή και α�οδοτική λειτουργία των ειδών της �ροµήθειας σε όλο το 
χρονικό διάστηµα της εγγύησης. 

3.- Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο �ροµηθευτής είναι ε�ίσης 
υ�οχρεωµένος να κάνει µε δικές του δα�άνες την άµεση αντικατάσταση κάθε 
υλικού �ου θα �αρουσιάζει φθορά λόγω κακής �οιότητας ή κακής 
συναρµολόγησης καθώς και την ε�ισκευή κάθε βλάβης γενικά �ου οφείλεται σε 
όµοιες αιτίες. Σε α�οδεδειγµένη �αράλειψη ή αµέλεια του �ροµηθευτή να κάνει τις 
�ιο �άνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
�ροµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρό�ο �ου θα α�οφασισθεί α�ό την Ο.Ε. 
 
Η ανωτέρω εγγυήσεις θα �ρέ�ει  να  είναι συµ�ληρωµένες σύµφωνα µε τα υ�οδείγµατα 

της �αρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα ∆) 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Α�όρριψη �ροσφορών 

 
1.  Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού �ου θα δια�ιστωθεί µετά α�ό έλεγχο, θα συνε�άγεται 

την α�όρριψη της �ροσφοράς.  
2.  Προσφορά �ου ορίζει µικρότερο α�ό το ζητούµενο χρόνο ισχύος α�ορρί�τεται ως 
α�αράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ανακήρυξη αναδόχου – κατακύρωση 

 
 1.  Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής 
 2.  Σε  �ερί�τωση �ου �ερισσότεροι του ενός έχουν �ροσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή 

γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 
 3.  Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται α�ό την Οικονοµική Ε�ιτρο�ή. 

 4.  Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος δεν �ροσέλθει για την υ�ογραφή της σύµβασης 
µέσα στην καθορισµένη �ροθεσµία ή δεν �ροσκοµίσει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης κηρύσσεται έκ�τωτος, κατό�ιν α�όφασης του δηµοτικού 
συµβουλίου, υ�οκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας α�ό το Γενικό Γραµµατέα της 
Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.    

 5.  Σε �ερί�τωση αθέτησης ο�οιουδή�οτε όρου ε�ιβάλλονται στον �ροµηθευτή οι 
�ροβλε�όµενες κυρώσεις α�ό τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  

Χρόνος και τρό�ος �ρόσβασης στα έγγραφα 
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Οι οικονοµικοί φορείς �ου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  
έχουν �ρόσβαση στα έγγραφα �ου �αράγονται στο σύστηµα µε τον τρό�ο και στο 
χρόνο �ου ορίζεται α�ό τις κατά �ερί�τωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοι�ά 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 �ερί�τωσης β της �αραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Ν. 4155/2013.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ενστάσεις 

 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του 

ή της συµµετοχής �ροµηθευτή σ' αυτόν, υ�οβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 

α.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού ε�ιτρο�ή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α�ό τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών. 
Για τον καθορισµό της �ροθεσµίας αυτής συνυ�ολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υ�οβολής των 
�ροσφορών. Αν �ροκύ�τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

 
β.   Κατά της συµµετοχής �ροµηθευτή σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας 

ως �ρος την διαδικασία �αραλαβής και α�οσφράγισης των �ροσφορών κατά 
την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι  την ε�όµενη 
εργάσιµη ηµέρα .   

 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών �αραβόλων, ό�ου α�αιτείται, αυτά 

υ�οβάλλονται α�ό τους �ιστο�οιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή 
αρχείου pdf �ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ�η 
µορφή (�ρωτότυ�ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ�ηρεσία ή βάσει του Ν. 
3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υ�ουργικής α�όφασης «�ερί ηλεκτρονικού 
�αραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) ό�ως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υ�οβολή των ενστάσεων/�ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 
�ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των �ροβλε�όµενων διαδικασιών. 

 
Ενστάσεις �ου υ�οβάλλονται για ο�οιουσδή�οτε άλλους α�ό τους 

�ροαναφερόµενους    λόγους, �ρο της υ�ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.    

 
                                                                         ΑΡΘΡΟ15ο 
                                                              Παραλαβή – �αράδοση 
 

 Η �αράδοση-το�οθέτηση  του  συνθετικού χλοοτά�ητα  θα γίνει στο χώρο του 
βοηθητικού γη�έδου ∆ΟΞΑΣ  µέσα σε �έντε (5) µήνες  α�ό την υ�ογραφή του 
συµφωνητικού. 

Μετά α�ό 45 ηµέρες α�ό την ηµεροµηνία �αράδοσης της ε�ιφάνειας, µε ευθύνη και 
δα�άνη του αναδόχου �ροµηθευτή, θα γίνει έλεγχός της α�ό αδειοδοτηµένο α�ό τη 
FIFA εργαστήριο για την α�όκτηση του �ιστο�οιητικού FIFA RECOMMENDED 2 
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STARS. Ο έλεγχος θα γίνει ε�ί τό�ου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) 
µε βάση τις α�αιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 

 FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 
FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 

   Η αρµόδια Ε�ιτρο�ή Παραλαβής του ∆ήµου  θα �ροσέλθει στο χώρο του 
βοηθητικού γη�έδου ∆ΟΞΑΣ για την οριστική �οιοτική και �οσοτική �αραλαβή της 
�ροµήθειας εντός 15 ηµερών α�ό την �ροσκόµιση του �ιστο�οιητικού FIFA 
RECOMMENDED 2 STARS.  Η �οιοτική  �αραλαβή α�οβλέ�ει στο να δια�ιστωθούν 
µε µακροσκο�ικό έλεγχο οι ιδιότητες των ειδών �ου αναγράφονται στην �ροσφορά 
των ενδιαφεροµένων και �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις της ∆ιακήρυξης. Στην ε�ιτρο�ή 
�αραλαβής της �ροµήθειας θα µετέχουν τεχνικοί του ∆ήµου ∆ράµας η ο�οία θα 
�ροκύψει α�ό κλήρωση και θα οριστεί µε α�όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η δα�άνη της �ροµήθειας θα βαρύνει τις �ιστώσεις του  Κ.Α. 30.7131.10 για το 2014 
και 15.7131.07 για το 2015 του �ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας και η �ληρωµή του 
�ροµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 11 της συγγραφής υ�οχρεώσεων.  

 
                                                          ΑΡΘΡΟ  16ο 

Τρό�ος �ληρωµής –κρατήσεις 
 

 Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τµηµατικά. Σε 
�ερί�τωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ αυτή βαρύνει τον ∆ήµο.  
       Σύµφωνα µε το άρθρο 36 �αράγραφος 1β του Ν. 11389/1993 η �ληρωµή θα γίνει 
µε την χορήγηση �ροκαταβολής  �οσοστού 20% της συνολικής συµβατικής αξίας της 
�ροµήθειας χωρίς ΦΠΑ ως έντοκη �ροκαταβολή εντός διαστήµατος τριάντα (30) 
εργάσιµων ηµερών α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης, και εφόσον α ανάδοχος 
καταθέσει ισό�οση εγγυητική ε�ιστολή �ροκαταβολής,  (�οσού της καταβαλλοµένης 
�ροκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολή) σύµφωνα µε την �αρ. 
1δ του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.    
  Με την �ιστο�οίηση του χλοοτά�ητα µε �ιστο�οιητικό FIFA RECOMMENDED 2 
STARS, το ο�οίο �ιστο�οιητικό θα �ροσκοµιστεί στην Ε�ιτρο�ής Παραλαβής 
Προµηθειών καθώς και το �ρωτόκολλο οριστικής �οσοτικής και �οιοτικής �αραλαβής 
του ∆ήµου  θα καταβληθεί στον ανάδοχο, εφόσον εκδώσει και το σχετικό �αραστατικό 
(τιµολόγιο),  το 100% του συµβατικού τιµήµατος εντός διαστήµατος τριάντα (30) 
ηµερών, µε συµψηφισµό (µείωση) του 100% της ληφθείσας �ροκαταβολής και του 
αντίστοιχου τόκου ε�ί του �οσοστού αυτού για χρονικό διάστηµα α�ό την 
ηµεροµηνία λήψεως της �ροκαταβολής µέχρι της οριστικής �οιοτικής και �οσοτικής 
�αραλαβής της �ροµήθειας α�ό το αρµόδιο όργανο.   

Με την σύνταξη και υ�ογραφή  του οριστικού �ρωτόκολλο �οιοτικής και 
�οσοτικής �αραλαβής της �ροµήθειας η κατάθεση  εγγυητικής ε�ιστολής καλής 
λειτουργίας 2,5% της συµβατικής αξίας της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 
διακήρυξης, ενώ η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση �ροκαταβολής θα 
ε�ιστραφούνε στον �ροµηθευτή µε την �ληρωµή του οριστικού τιµολογίου. 

 Η καταβολή θα γίνει µε την �ροσκόµιση των νοµίµων �αραστατικών �ου 
�ροβλέ�ονται α�ό τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού �ου τυχόν 
ζητηθεί α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες �ου διενεργούν τον έλεγχο για την �ληρωµή 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 
ε�αναλη�τικών  καθώς και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση για την �αράδοση των ειδών στον 
τό�ο και µε τον τρό�ο �ου �ροβλέ�εται στην �αρούσα διακήρυξη. 
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Άρθρο 17ο 
Εµ�ιστευτικότητα αναδόχου 

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

αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υ�οχρέωση να τηρήσει εµ�ιστευτικές και 
να µη γνωστο�οιήσει σε ο�οιοδή�οτε τρίτο, ο�οιαδή�οτε έγγραφα ή 
�ληροφορίες �ου θα �εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ�λήρωση των 
συµβατικών υ�οχρεώσεων του. Ε�ίσης θα αναλάβει την υ�οχρέωση να µην 
γνωστο�οιήσει ο�οιοδή�οτε έγγραφο ή �ληροφορία �ου σχετίζεται µε το έργο 
�ου θα εκτελέσει χωρίς την �ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

 
 
 
 
 

Άρθρο 18ο 
Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 

 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα �ροσ�αθούν να ρυθµίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, �ου τυχόν θα �ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος της σύµβασης �ου θα υ�ογραφεί.  

Ε�ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  

 
                                                                          ΑΡΘΡΟ 19ο 

       Πληροφορίες 
 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού �αρέχονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, α�ό το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 
1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα  α�ό τον αρµόδιο υ�άλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη, 
τηλέφωνο: 2521- 350 630, email mmeli@dimosdramas.gr  και FAX: 25213-50748 

 
        ΑΡΘΡΟ 20ο 
       ∆ηµοσιεύσεις  

 
         Περίληψη της �αρούσας διακήρυξης  θα δηµοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον 

ηµέρες �ριν α�ό την διεξαγωγή του διαγωνισµού, σε δύο (2) ηµερήσιες το�ικές 
εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες �ανελλήνιας 
κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ, θα αναρτηθεί η �ερίληψη της διακήρυξης  σε εµφανές σηµείο 
του ∆ήµου, θα α�οσταλεί η �ερίληψη στο Ε�ιµελητήριο, θα  αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, θα δηµοσιευθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.)  και στο Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (�αρ. 3, άρθρο 4 του Ν.3548/2007 
ό�ως �ροστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09) 
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∆ράµα  15/12/2014                    

                O  Συντάξας                                                      

             Προϊστάµενος του                        Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

        Τµήµατος Προµηθειών               Οικονοµικών Υ�ηρεσιών  
 
 
         Μιλτιάδης Μελιάδης                                   Ευαγγελία Ζιούτη                 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Προµήθεια  συνθετικού χλοοτά�ητα  για το 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                         
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤ.  
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ           
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 €            
(µε ΦΠΑ) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α Είδος Μονάδες 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
€ 

Σύνολο 
€ 

1. 
Προµήθεια Συνθετικού 
Χλοοτά�ητα   

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 Προϋ�ολογισµού Μελέτης  

Α/Α Είδος Ποσότητα 
(m2) 

Αξία € ανά 
(m2) Σύνολο € ΦΠΑ (23%) ∆α�άνη € 

ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩ9Μ-ΝΦΟ



23 

1. 

Προµήθεια 
Συνθετικού 
Χλοοτά�ητα  
(5415 µ2) 

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

                 

          ∆ράµας, 15 ∆εκεµβρίου 2014 
 
              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 
 
           Αθανάσιος Αλεξίου                        Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 
     Εργοδηγός ∆οµικών Έργων                                           Ο Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

               µε Β΄ Βαθµό                            Κοινωνικής Προστασίας,  
                                                                                                     Παιδείας & Πολιτισµού  
 
                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  
 
 
 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  συνθετικού χλοοτά�ητα   
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             για το βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                              
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ. 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (FIFA RECOMMENDED 2 STARS) 
 

Προµήθεια, µεταφορά, το�οθέτηση, γραµµογράφηση και �αράδοση έτοιµου για 
χρήση, συνθετικού χλοοτά�ητα τελευταίας γενιάς ε�ί τό�ου (βοηθητικό γή�εδο ∆όξας 
έκτασης 95,00 x 57,00 = 5415,00µ2),  �εριλαµβανοµένων των α�αιτούµενων εργασιών 
διαµόρφωσης – συµ�λήρωσης της υ�άρχουσας και α�αιτούµενης υ�όβασης, σύµφωνα µε 
τις ακόλουθες τεχνικές �ροδιαγραφές: 

Ύψος �έλους 60 mm – µέθοδος �αραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 
Κατασκευή ινών �έλους µε µονόκλωνο (monofilament) νήµα �ολυαιθυλενίου 100% 

�άχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 
αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υ�εριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χηµικά αδρανές και 100 % 
ανακυκλώσιµο. 

Η ραφή των ινών (7500/m2 τουλάχιστον) θα γίνεται σε �ρωταρχική βάση 
�ολυ�ρο�υλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m2 τουλάχιστον, η ο�οία θα 
καλύ�τεται �λήρως µε �ολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον �ου συνολικά θα 
α�οτελούν τη βάση (backing) του �έλους. 

To συνολικό βάρος του τά�ητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m2 . 
Ο τά�ητας θα είναι υδρο�ερατός µε τουλάχιστον 80 ο�ές ανά τετραγωνικό µέτρο, 
διαµέτρου 4 mm έκαστη και ικανότητας α�ορροής άνω των 360 l/h. 

Η �λήρωση του �έλους του τά�ητα θα γίνει µε χαλαζιακή άµµο σταθερής 
κοκκοµετρίας 0,8 – 1,2 mm σε �οσότητα 16 kg/m2  και µε ε�εξεργασµένο φυσικό 
(οργανικό) υλικό φυτικής �ροέλευσης, φιλικό µε το �εριβάλλον σε �οσότητα 16kg/m2. 
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Η συντάξασα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε τά�ητα ίδιου τύ�ου σε 
χρώµα λευκό �λάτους 10εκατοστών.  Οι �εριµετρικές γραµµές (άουτ) και η κεντρική 
γραµµή (σέντρα) θα είναι ενσωµατωµένες στα ρολά του τά�ητα, ενώ οι υ�όλοι�ες θα 
ε�ικολληθούν κατά τη διαδικασία το�οθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τά�ητα θα γίνει µε ανά�τυξη των ρολών κατά την εγκάρσια 
διάσταση του γη�έδου µε αρχή α�ό τη σέντρα.  Η �λήρωση του τά�ητα θα γίνει µε 
καιρικές συνθήκες �ου θα εγγυώνται τη στεγνή ε�ιφάνειά του, µε ειδικά µηχανικά µέσα 
για την οµοιογενώς το�οθετηµένη �οσότητα υλικού ανά τετραγωνικό µέσο ε�ιφανείας 
(ινιδισµός και ενσωµάτωση σε κατάλληλο βάθος). 

Ο τά�ητας θα έχει �ιστο�οιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 STARS» και ο 
κατασκευαστής του (του τά�ητα) θα έχει σήµα «FIFA Preferred Producer», θα συνοδεύεται 
δε α�ό εγγύηση 5 ετών. 

Μετά α�ό 45 ηµέρες α�ό την ηµεροµηνία �αράδοσης της ε�ιφάνειας, µε ευθύνη και 
δα�άνη του αναδόχου �ροµηθευτή, θα γίνει έλεγχός της α�ό αδειοδοτηµένο α�ό τη FIFA 
εργαστήριο για την α�όκτηση του �ιστο�οιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο 
έλεγχος θα γίνει ε�ί τό�ου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) µε βάση τις 
α�αιτήσεις των εγχειριδίων της FIFA τελευταίας ισχύουσας έκδοσης: 

 

• FIFA Quality Concept – Handbook of test Methods 

• FIFA Quality Concept – Handbook of Requirements 
 
                                                                                            ∆ράµα   15 ∆εκεµβρίου 2014 

 
 

   
 
 

Ιωάννα Πα�αδο�ούλου  
Πολιτικός Μηχανικός 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υ�ηρεσιών 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 €  
       (µε ΦΠΑ)                           

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο ∆ήµος ∆ράµας  στα �λαίσια της α�αιτουµένης αναβάθµισης των υφιστάµενων 
γη�έδων �οδοσφαίρου και συγκεκριµένα του βοηθητικού γη�έδου ∆όξας (διαστάσεων 
95,00 x 57,00 = 5415,00µ2),  συνέταξε την �αρούσα µελέτη για την �ροµήθεια συνθετικού 
χλοοτά�ητα �ροδιαγραφών  (FIFA RECOMMENDED 2 STARS). 

Ο συνθετικός χλοοτά�ητας είναι ένα �ροϊόν �ου βρίσκεται σε χρήση για αρκετές 
δεκαετίες υ�οκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτά�ητα του αγωνιστικού χώρου των γη�έδων 
�οδοσφαίρου.  Ύστερα α�ό έρευνα και διαρκεί εξέλιξη έχει γίνει α�οδεκτός και α�ό την 
FIFA και κατ΄ ε�έκταση α�ό την ΕΠΟ, καθώς µ�ορεί να �ροσοµοιώσει σε �ολύ µεγάλο 
βαθµό τον φυσικό χλοοτά�ητα.  Η το�οθέτηση και χρήση του καλύ�τει όλες τις 
�ερι�τώσεις στις ο�οίες είναι �ρακτικά ανέφικτη η το�οθέτηση φυσικού χλοοτά�ητα.  
Τέτοιες �ερι�τώσεις µ�ορεί να είναι η έλλειψη ε�αρκούς �οσότητας και �οιότητας νερού 
άρδευσης, το υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς και η συνεχείς και εντατική χρήση.  

 Ο συνθετικός χλοοτά�ητας τελευταίας γενιάς α�οτελείται α�ό νήµατα 
�ολυαιθυλενίου, όµοια µε φυσικό γρασίδι �ου συγκρατούνται σε µια ειδική βάση α�ό 
µίγµα �ολυ�ρο�υλενίου και �ολυεστέρα υ�ενδεδυµένη µε latex.  Στις τεχνικές 
�ροδιαγραφές �ου ακολουθούν �εριγράφονται τα στοιχεία του συνθετικού χλοοτά�ητα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του �οδοσφαιρικού γη�έδου και οι εργασίες �ου α�αιτούνται για 
την �λήρη και έντεχνη εγκατάστασή του.  

Προµήθεια θραυστών αδρανών υλικών  σταθερο�οιουµένου τύ�ου της Π.Τ.Π. 0-
155 �ου θα διαστρωθούν και θα συµ�υκνωθούν σε στρώση �άχους 15 εκατοστών, 
�ροµήθεια άµµου �ροέλευσης λατοµείου �ου θα διαστρωθεί και θα συµ�υκνωθεί σε 
στρώση �άχους 5 εκατοστών �ερί�ου για την δηµιουργία κλίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
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α�ορροή των ε�ιφανειακών υδάτων. Οι �αρα�άνω στρώσεις θα είναι εγκιβωτισµένες σε 
�εριµετρικό σενάζ α�ό σκυρόδεµα διαστάσεων 20*35 εκατοστών.  

Ύψος �έλους 60 mm – µέθοδος �αραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 
Κατασκευή ινών �έλους µε µονόκλωνο (monofilament) νήµα �ολυαιθυλενίου 100% 

�άχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 
αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υ�εριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χηµικά αδρανές και 100 % 
ανακυκλώσιµο. 

Η ραφή των ινών (7500/m2 τουλάχιστον) θα γίνεται σε �ρωταρχική βάση 
�ολυ�ρο�υλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m2 τουλάχιστον, η ο�οία θα 
καλύ�τεται �λήρως µε �ολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον �ου συνολικά θα 
α�οτελούν τη βάση (backing) του �έλους. 

To συνολικό βάρος του τά�ητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m2  
Ο τά�ητας θα είναι υδρο�ερατός µε τουλάχιστον 80 ο�ές ανά τετραγωνικό µέτρο, 

διαµέτρου 4 mm έκαστη και ικανότητας α�ορροής άνω των 360 l/h. 
Η �λήρωση του �έλους του τά�ητα θα γίνει µε χαλαζιακή άµµο σταθερής 

κοκκοµετρίας 0,8 – 1,2 mm σε �οσότητα 16 kg/m2  και µε ε�εξεργασµένο φυσικό 
(οργανικό) υλικό φυτικής �ροέλευσης, φιλικό µε το �εριβάλλον σε �οσότητα 16kg/m2. 

Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε τά�ητα ίδιου τύ�ου σε 
χρώµα λευκό �λάτους 10εκατοστών.  Οι �εριµετρικές γραµµές (άουτ) και η κεντρική 
γραµµή (σέντρα) θα είναι ενσωµατωµένες στα ρολά του τά�ητα, ενώ οι υ�όλοι�ες θα 
ε�ικολληθούν κατά τη διαδικασία το�οθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τά�ητα θα γίνει µε ανά�τυξη των ρολών κατά την εγκάρσια 
διάσταση του γη�έδου µε αρχή α�ό τη σέντρα.  Η �λήρωση του τά�ητα θα γίνει µε 
καιρικές συνθήκες �ου θα εγγυώνται τη στεγνή ε�ιφάνειά του, µε ειδικά µηχανικά µέσα 
για την οµοιογενώς το�οθετηµένη �οσότητα υλικού ανά τετραγωνικό µέσο ε�ιφανείας 
(ινιδισµός και ενσωµάτωση σε κατάλληλο βάθος). 
 
Ο �ροϋ�ολογισµός της �ροµήθειας ανέρχεται στο �οσό των:  
(ολογράφως):  Εκατόν εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ            
(αριθµητικά):  178.860,00 € µη συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
 
Για τη συγκεκριµένη �ροµήθεια υ�άρχει �ίστωση στους κωδικούς:  
30.7131.10 (2014) & 15.7131.07 (2015) 
 
 
       ∆ράµα   15 ∆εκεµβρίου 2014   

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 
 
            Αθανάσιος Αλεξίου                       Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 
      Εργοδηγός ∆οµικών Έργων                                         Ο Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης 

    µε Β΄ Βαθµό                           Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                    Παιδείας & Πολιτισµού  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Για την �ροµήθεια, µεταφορά, το�οθέτηση, γραµµογράφηση και �αράδοση 
έτοιµου για χρήση, συνθετικού χλοοτά�ητα τελευταίας γενιάς ε�ί τό�ου (βοηθητικό 
γή�εδο ∆όξας έκτασης 95,00 x 57,00 = 5415,00µ2), �εριλαµβανοµένων των α�αιτούµενων 
εργασιών διαµόρφωσης – συµ�λήρωσης της υ�άρχουσας και α�αιτούµενης υ�όβασης,  

 
Στην τιµή �εριλαµβάνονται : 
 1. Α�οµάκρυνση της  υ�άρχουσας στρώσης κη�ευτικού χώµατος (µίλι) �άχους  10 εκατ. 
�ερί�ου σε ο�οιαδή�οτε α�όσταση µε υ�όδειξη της υ�ηρεσίας. 
2.Κατασκευη �εριµετρικού σενάζ α�ό σκυρόδεµα C20/25 διαστάσεων 20*35 εκατοστών για 
τον εγκιβωτισµό της υ�όβασης 
3.Προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση και συµ�ύκνωση θραυστών αδρανών υλικών  
σταθερο�οιουµένου τύ�ου της Π.Τ.Π. 0-155 σε στρώση �άχους 15 εκατοστών,  
4.Προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση και συµ�ύκνωση άµµου �ροέλευσης λατοµείου σε 
στρώση µέσου  �άχους 5 εκατοστών �ερί�ου για την δηµιουργία κλίσεων ώστε να 
εξασφαλιστεί η α�ορροή των ε�ιφανειακών υδάτων.  
5.Εγκατασταση του συνθετικού χλοοτά�ητα σύµφωνα µε τις ακόλουθες τεχνικές 

�ροδιαγραφές: 
 

Ύψος �έλους 60 mm – µέθοδος �αραγωγής θυσανωτή (DIN 61151) 
Κατασκευή ινών �έλους µε µονόκλωνο (monofilament) νήµα �ολυαιθυλενίου 100% 

�άχους τουλάχιστον 220micron, τουλάχιστον 12.000 dtex, συνολικού βάρους 1.200 gr/m2, 
αδιάβροχο, ανθεκτικό σε υ�εριώδη ακτινοβολία, οικολογικό, χηµικά αδρανές και 100 % 
ανακυκλώσιµο. 

Η ραφή των ινών (7500/m2 τουλάχιστον) θα γίνεται σε �ρωταρχική βάση 
�ολυ�ρο�υλενίου (primary backing), βάρους 120 gr/m2 τουλάχιστον, η ο�οία θα 
καλύ�τεται �λήρως µε �ολυουρεθάνη βάρους 700 gr/m2 τουλάχιστον �ου συνολικά θα 
α�οτελούν τη βάση (backing) του �έλους. 

To συνολικό βάρος του τά�ητα θα είναι τουλάχιστον 2.200 gr/m2  

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
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Ο τά�ητας θα είναι υδρο�ερατός µε τουλάχιστον 80 ο�ές ανά τετραγωνικό µέτρο, 
διαµέτρου 4 mm έκαστη και ικανότητας α�ορροής άνω των 360 l/h. 

Η �λήρωση του �έλους του τά�ητα θα γίνει µε χαλαζιακή άµµο σταθερής 
κοκκοµετρίας 0,8 – 1,2 mm σε �οσότητα 16 kg/m2  και µε ε�εξεργασµένο φυσικό 
(οργανικό) υλικό φυτικής �ροέλευσης, φιλικό µε το �εριβάλλον σε �οσότητα 16kg/m2. 

Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε τά�ητα ίδιου τύ�ου σε 
χρώµα λευκό �λάτους 10εκατοστών.  Οι �εριµετρικές γραµµές (άουτ) και η κεντρική 
γραµµή (σέντρα) θα είναι ενσωµατωµένες στα ρολά του τά�ητα, ενώ οι υ�όλοι�ες θα 
ε�ικολληθούν κατά τη διαδικασία το�οθέτησης. 

Η εγκατάσταση του τά�ητα θα γίνει µε ανά�τυξη των ρολών κατά την εγκάρσια 
διάσταση του γη�έδου µε αρχή α�ό τη σέντρα.  Η �λήρωση του τά�ητα θα γίνει µε 
καιρικές συνθήκες �ου θα εγγυώνται τη στεγνή ε�ιφάνειά του, µε ειδικά µηχανικά µέσα 
για την οµοιογενώς το�οθετηµένη �οσότητα υλικού ανά τετραγωνικό µέσο ε�ιφανείας 
(ινιδισµός και ενσωµάτωση σε κατάλληλο βάθος). 

Ο τά�ητας θα έχει �ιστο�οιητικό «FIFA RECOMMENDED 2 STARS» και ο 
κατασκευαστής του (του τά�ητα) θα έχει σήµα «FIFA Preferred Producer», θα συνοδεύεται 
δε α�ό εγγύηση 5 ετών. 

Μετά α�ό 45 ηµέρες α�ό την ηµεροµηνία �αράδοσης της ε�ιφάνειας, µε ευθύνη και 
δα�άνη του αναδόχου �ροµηθευτή, θα γίνει έλεγχός της α�ό αδειοδοτηµένο α�ό τη FIFA 
εργαστήριο για την α�όκτηση του �ιστο�οιητικού FIFA RECOMMENDED 2 STARS. Ο 
έλεγχος θα γίνει ε�ί τό�ου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test) µε βάση τις 
α�αιτήσεις 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 συµ�εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

 
 

                                                                                            ∆ράµα   15 ∆εκεµβρίου 2014 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  Συντάξας                                                      

 
 
 
            Αθανάσιος Αλεξίου                       Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 
      Εργοδηγός ∆οµικών Έργων                                         Ο Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης 

    µε Β΄ Βαθµό                           Κοινωνικής Προστασίας,  

                                                                                                    Παιδείας & Πολιτισµού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ                     

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  συνθετικού χλοοτά�ητα     
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                 βοηθητικού γη�έδου ∆ΟΞΑΣ                                        
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                        
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 219.997,80 € 
(µε ΦΠΑ)                           

        
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:   Αντικείµενο �ροµήθειας 
 
Η �αρούσα αφορά την �ροµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα  για το βοηθητικό γή�εδο 
∆ΟΞΑΣ, η ο�οία αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Β).  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις 
  
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της �ροµήθειας διέ�ονται α�ό τις διατάξεις: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ �ερί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, �ροµηθειών και υ�ηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου 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 
ανά�τυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ�ουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξει»  

7) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», ό�ως τρο�ο�οιήθηκε 
µε την Υ�ο�αράγραφο ΣΤ20, του 1ου 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

9) Η µε αριθµ. �ρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
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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 Π∆ 394 (ΦΕΚ 266/Α/1996) - Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου 

 ΑΡΘΡΟ 3ο:   Συµβατικά στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. ∆ιακήρυξη  
β. Το τιµολόγιο µελέτης  
γ. Η Γενική Συγγραφή Υ�οχρεώσεων 
δ. Η �ροδιαγραφές συνθετικού χλοοτά�ητα (FIFA RECOMMENDED 2 STARS) και η 

τεχνική έκθεση   
ε. Προϋ�ολογισµός µελέτης  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:   Τρό�ος εκτελέσεως της �ροµήθειας 
 

Η εκτέλεση της �ροµήθειας θα �ραγµατο�οιηθεί µε  ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό, µε σφραγισµένες �ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, για την ανάδειξη �ροµηθευτή  για την �ροµήθεια, µεταφορά, το�οθέτηση, 
γραµµογράφηση και �αράδοση  έτοιµου για χρήση, συνθετικού χλοοτά�ητα τελευταίας 
γενιάς ε�ί τό�ου (βοηθητικό γή�εδο ∆όξας έκτασης 95,00 x 57,00 = 5415,00 µ2), 
�εριλαµβανοµένων των α�αιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης – συµ�λήρωσης της 
υ�άρχουσας και α�αιτούµενης υ�όβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:   Σύµβαση 
 

Ο ανάδοχος της �ροµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του α�οτελέσµατος 
αυτής, υ�οχρεούται να �ροσέλθει σε ορισµένο τό�ο και χρόνο, εντός δέκα (10)  ηµερών, 
α�ό την ηµεροµηνία κοινο�οίησης του α�οτελέσµατος  �ρος υ�ογραφή της σύµβασης και 
να καταθέσει την κατά το άρθρο 11 της �αρούσας εγγύησης, για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:   Εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση �ροκαταβολής και καλής λειτουργίας  
 

Ο  µειοδότης �ου θα αναδειχθεί �ροµηθευτής υ�οχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών α�ό την κοινο�οίηση σ' αυτόν του α�οτελέσµατος της δηµο�ρασίας, να 
�ροσέλθει για την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης, �ροσκοµίζοντας ε�ί �οινή 
α�οκλεισµού  εγγυητική ε�ιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της ο�οίας καθορίζεται σε 
�οσοστό 5% ε�ί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υ�ολογίζεται ο ΦΠΑ.  

Ο  µειοδότης �ου θα αναδειχθεί �ροµηθευτής υ�οχρεούται να καταθέσει, µαζί µε 
το σχετικό �αραστατικό, εγγύηση �ροκαταβολής, �ριν την έκδοση του χρηµατικού 

εντάλµατος �ληρωµής �ροκαταβολής, η ο�οία θα είναι ισό�οση µε την �ροκαταβολή 
(20%) �ου θα χορηγηθεί στον ανάδοχο και η ο�οία θα καλύ�τει τη διαφορά µεταξύ του 
�οσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του �οσού της καταβαλλοµένης �ροκαταβολής 
(�οσού της καταβαλλοµένης �ροκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση 
Προκαταβολής) σύµφωνα µε την �αρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν 4281/2014.   

Η �ροκαταβολή είναι έντοκη α�ό της λήψεως της, ε�ιβαρυνόµενη µε το ύψος του 
ε�ιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας �ου ισχύει 
κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος �ληρωµής ή της ε�ιταγής, 
�ροσαυξηµένο κατά 0,25 �οσοστιαίες µονάδες σύµφωνα µε την υ�΄ αριθµ. 
2/51557/0026/10-09-2001 α�όφαση του Υ�ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
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  Για την καλή λειτουργία των υ�ό �ροµήθεια ειδών κατά το χρονικό 
διάστηµα της �εριόδου εγγύησης (18 µήνες), ο �ροµηθευτής στον ο�οίο θα γίνει η 
κατακύρωση της �ροµήθειας υ�οχρεούται, µετά την οριστική �αραλαβή α�ό τον 
∆ήµο ∆ράµας, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της ο�οίας θα ανέρχεται στο 2,5% 
της συµβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.     

Οι εγγυητικές κατατίθενται υ�ό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή εγγυητικής ε�ιστολής αναγνωρισµένου �ιστωτικού ιδρύµατος �ου 
λειτουργεί νόµιµα στα κράτη – µέλη της ΕΕ ή α�ό Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε την 
�αρ. 4 του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο:   Χρόνος εγγύησης χλοοτά�ητα   
 

Ο χρόνος εγγύησης χλοοτά�ητα µετά την �άροδο του ο�οίου ενεργείται η  
�αραλαβή, θα καθοριστεί µε την �ροσφορά των διαγωνιζοµένων, µη δυνάµενος όµως να 
είναι µικρότερος των  �έντε (5) ετών. 
ΑΡΘΡΟ 8ο:   Ποινικές ρήτρες - Έκ�τωση του Αναδόχου 

Στον �ροµηθευτή �ου κηρύσσεται  έκ�τωτος α�ό την κατακύρωση, ανάθεση η 
σύµβαση  

       και α�ό κάθε δικαίωµα του �ου α�ορρέει α�ό αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, �αρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
�αράτασης �ου του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα �ροβλέ�ονται στο άρθρο 27 του 
ΕΚΠΟΤΑ, ε�ιβάλλονται µε α�όφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας ύστερα α�ό 
γνωµοδότηση της Ε�ιτρο�ής  αθροιστικά οι εξής κυρώσεις: 
 

1.  Κατά�τωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή εγγύησης καλής  
 εκτέλεσης της σύµβασης κατά �ερί�τωση. 

2. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκ�τώτου �ροµηθευτή είτε α�ό τους 
υ�όλοι�ους �ροµηθευτές �ου είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί 
για α�’ ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε α�΄ ευθείας 
αγορά, αν συντρέχουν οι �ροϋ�οθέσεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Κάθε 
άµεση ή έµµεση �ροκαλούµενη ζηµία του φορέα ή του τυχόν διαφέρον �ου θα 
�ροκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκ�τωτου �ροµηθευτή.  Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ακόµη και στην �ερί�τωση �ου δεν �ραγµατο�οιείται νέα 
�ροµήθεια του υλικού, κατά τα �αρα�άνω οριζόµενα. Στην �ερί�τωση αυτή, ο 
υ�ολογισµός του καταλογιζόµενου �οσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά 
την κρίση του δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της 
καλής �ίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα α�ό γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 

3. Προσωρινός  α�οκλεισµός του �ροµηθευτή α�ό τις �ροµήθειες του ΟΤΑ για  
χρονικό διάστηµα �ου δεν µ�ορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε  
µεγαλύτερο του έτους.   

4. Καταλογισµός στον �ροµηθευτή �οσού ίσου µε 10% της αξίας των υλικών για 
τα ο�οία κηρύχθηκε έκ�τωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να �αραδώσει τα 
υλικά µέχρι την �ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.  Στην 
�ερί�τωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην �αρ. 2 του άρθρου 
33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5. Η είσ�ραξη εντόκως της τυχόν �ροκαταβολής �ου χορηγήθηκε στον έκ�τωτο 
α�ό τη σύµβαση �ροµηθευτή, είτε α�ό �οσόν �ου τυχόν δικαιούται να λάβε, 
είτε µε κατάθεση του �οσού α�ό τον ίδιο, είτε µε κατά�τωση της εγγύησης 
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�ροκαταβολής. Ο υ�ολογισµός των τόκων γίνεται α�ό την ηµεροµηνία λήψης 
της �ροκαταβολή α�ό τον �ροµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
α�όφασης κήρυξης του ως εκ�τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
ε�ιτοκίου για τόκο α�ό δικαιο�ραξία, α�ό την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι 
της ε�ιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά ε�ιτόκιο για τόκο υ�ερηµερίας. 

     
ΑΡΘΡΟ 9ο: Πληµµελής κατασκευή - Μη συµµόρφωση Αναδόχου στις συµβατικές 
υ�οχρεώσεις του 

1. Σε �ερί�τωση βλάβης, ελαττωµατικής λειτουργίας ή φθοράς του είδους, κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υ�οχρεούται στην άµεση α�οκατάστασή του, 
ε�ιβαρυνόµενος µε κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται α�οδεδειγµένα σε 
κακή χρήση ή συντήρηση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην �ιο κάτω �αρ. 3 
του ιδίου αυτού άρθρου. 

2. Σε �ερί�τωση εµφάνισης κατά το �ροηγούµενο διάστηµα, λειτουργικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώµατος στα υλικά, �ου έχει σαν συνέ�εια την µειωµένη 
λειτουργία της �ροµήθειας, ο ανάδοχος υ�οχρεούται να α�οκαταστήσει µε τρό�ο 
οριστικό το ελάττωµα, εντός τακτού χρονικού διαστήµατος, ό�ως αυτό κάθε φορά 
θα του ορίζεται α�ό την αρµόδια Υ�ηρεσία του ∆ήµου, και το ο�οίο δεν µ�ορεί να 
υ�ερβαίνει το µέγιστο όριο των τριάντα (30) ηµερών, α�ό την έγγραφη ειδο�οίηση 
του.  Στην �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος εντός του τιθέµενου χρονικού διαστήµατος 
δεν α�οκαταστήσει οριστικά το ελάττωµα λειτουργικότητας (ή ε�ανεµφανίζεται 
κατά τη λειτουργία του µετά την α�οκατάσταση), ο ∆ήµος αφού εκτιµήσει τις κατά 
�ερί�τωση αντικειµενικές δυσχέρειες, κατά την  κρίση του µ�ορεί: 

 
α) Να α�αιτήσει την �αράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τµήµα �ου 
α�οκαταστάθηκε, για όσο διάστηµα χρειαστεί για να α�οδειχθεί η οριστική 
α�οκατάσταση του ελαττώµατος, µε µέγιστο όριο το έτος, α�ό την ηµέρα 
της ε�ισκευής του. Ο ανάδοχος υ�οχρεούται να �αράσχει την �ιο  �άνω 
�αράταση της εγγύησης. 

 
β) Να κηρύξει  έκ�τωτο τον ανάδοχο της �ροµήθειας, στην  �ερί�τωση �ου 
το ελάττωµα (ή ελαττώµατα) α�οδειχθούν µη α�οκαταστάσιµα.  

 
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 
∆ήµου. 
Σε �ερί�τωση διαφωνίας και µέχρι την άρση κατά τις διαδικασίες του νόµου, ο 
ανάδοχος οφείλει να �ροχωρήσει άµεσα στην α�οκατάσταση του �ροβλήµατος, 
αφού κοινο�οιήσει εγγράφως στο ∆ήµο το �οσό �ου ενδεχόµενα �ροτίθεται να 
διεκδικήσει. Σε διαφορετική �ερί�τωση και χωρίς άλλη διαδικασία, ο ∆ήµος 
δύναται να �ροβεί στην α�οκατάσταση, καθ΄ οιονδή�οτε τρό�ο σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου ε�ιφυλασσόµενος και για τις υ�όλοι�ες α�αιτήσεις και 
κυρώσεις σε βάρος του. 
 

4. Σε �ερί�τωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκ�λήρωση συµβατικών 
του υ�οχρεώσεων µέχρι και την οριστική �αραλαβή, ο ∆ήµος µ�ορεί να 
χρησιµο�οιήσει, σαν �ρώτο µέτρο, την εγγυητική του ε�ιστολή και ακόµη να 
�ροβεί σε �αρα�έρα ενέργειες για τη διασφάλιση των σύννοµων συµφερόντων 
του. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο:   Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις �ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, 
εκτός του Φ.Π.Α. �ου βαρύνει τον εργοδότη, καθώς και τις δα�άνες δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και των τυχόν ε�αναλη�τικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο:   Παραλαβή - Τρό�ος �ληρωµής 
 

Η �αραλαβή της �ροµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 15 της �αρούσας 
διακήρυξης και τους ειδικούς όρους �ου θα �εριληφθούν στη σύµβαση καθώς και την 
�ροσκόµιση εγγυητικής ε�ιστολής καλής λειτουργίας  2,5% ε�ί του συµβατικού �οσού 
χωρίς Φ.Π.Α. και για δέκα οκτώ (18)  τουλάχιστον µήνες σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της 
διακήρυξης.  
      Η οικονοµική �ροσφορά του αναδόχου α�οτελεί και την συµβατική του αµοιβή η 
ο�οία δεν αναθεωρείται.  

     Η �ληρωµή της αξίας του υλικού σύµφωνα µε το άρθρο 16 της �αρούσης θα γίνει: 

• µε την χορήγηση �ροκαταβολής  �οσοστού 20% της συνολικής συµβατικής αξίας 
της �ροµήθειας χωρίς ΦΠΑ ως έντοκη �ροκαταβολή εντός διαστήµατος τριάντα 
(30) εργάσιµων ηµερών α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης, και εφόσον α ανάδοχος 
καταθέσει ισό�οση εγγυητική ε�ιστολή �ροκαταβολής,  (�οσού της καταβαλλοµένης 
�ροκαταβολής - εγγύησης καλής εκτέλεσης = Εγγύηση Προκαταβολή) σύµφωνα µε την 
�αρ. 1δ του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.    

• αφού διενεργηθεί, σε διάστηµα 45 ηµερών α�ό την ηµεροµηνία �αράδοσης της 
ε�ιφάνειας (χλοοτά�ητα) µε ευθύνη και δα�άνη του αναδόχου �ροµηθευτή του 
χλοοτά�ητα του γη�έδου, ο α�αιτούµενος έλεγχος και δοκιµή α�ό εγκεκριµένο 
εργαστήριο της ∆ιεθνούς Οµοσ�ονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, για τη �ιστο�οίηση και 
α�όκτηση FIFA RECOMMENDED 2 STARS και �ροσκοµιστεί στα χέρια της 
Ε�ιτρο�ής Παραλαβής το α�αραίτητο �ιστο�οιητικό  

• αφού γίνει ο έλεγχος, σε διάστηµα 15 ηµερών α�ό την �αραλαβή του 
�ιστο�οιητικού FIFA REXOMMENDED 2 STARS, και συνταχθεί το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής  Παραλαβής α�ό την Ε�ιτρο�ή Παραλαβής 
του ∆ήµου,  

ο ανάδοχος �ροµηθευτής θα εκδώσει και το σχετικό �αραστατικό (τιµολόγιο) για το 
100% του συµβατικού τιµήµατος εντός διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών, µε 
συµψηφισµό (µείωση) του 100% της ληφθείσας �ροκαταβολής και του αντίστοιχου 
τόκου ε�ί του �οσοστού αυτού για χρονικό διάστηµα α�ό την ηµεροµηνία λήψεως της 
�ροκαταβολής µέχρι της οριστικής �οιοτικής και �οσοτικής �αραλαβής της 
�ροµήθειας α�ό το αρµόδιο όργανο.   

Ε�ισηµαίνεται ότι η υ�οβολή του τιµολογίου �ώλησης δεν µ�ορεί να γίνει �ρο της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του �ρωτοκόλλου οριστικής �αραλαβής.  

Η καταβολή θα γίνει µε την �ροσκόµιση των νοµίµων �αραστατικών �ου 
�ροβλέ�ονται α�ό τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού �ου τυχόν 
ζητηθεί α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες �ου διενεργούν τον έλεγχο για την �ληρωµή του 
Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο:   Τό�ος - χρόνος �αράδοσης 
 
1.   Ο ανάδοχος υ�οχρεούται να �αραδώσει τα είδη του αντικειµένου της �ροµήθειας στο 

βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ  µετά την υ�ογραφή της σύµβασης. 
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2.  Ο ανάδοχος υ�οχρεούται να �αραδώσει το σύνολο του αντικειµένου της �ροµήθειας, 
ό�ως �οιο �άνω ορίζεται, εντός �έντε (5) µηνών α�ό την ηµεροµηνία υ�ογραφής της 
σύµβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο:   Υ�οχρεώσεις 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 15ο:   Πληροφορίες και λοι�ά στοιχεία �ροσφορών 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα είναι α�ολύτως υ�εύθυνοι για τις �ληροφορίες και λοι�ά στοιχεία 
(οικονοµικά, τεχνικά, δικαιολογητικά, κλ�.) των �ροσφορών 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.        

                                                                                        ∆ράµα   15 ∆εκεµβρίου 2014 

                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                               O  Συντάξας                                                      

 
                        Αθανάσιος Αλεξίου              Κων/νος Τριανταφυλλίδης                 
               ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός                                Ο Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                           µε Α΄ Βαθµό                   Κοινωνικής Προστασίας,  
                                                                                                         Παιδείας & Πολιτισµο 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 
1.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµασία Τρά�εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 
 
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
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Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   …….. 
  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή ανέκκλητα 
και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  του 
�οσού των ___________________________________ευρώ υ�έρ  τ 
______________________________ ∆/νση __________________________________________ 
για τη συµµετοχή  τα_________ 
στον διενεργούµενο   διαγωνισµό της ______________________________ για την 
Προµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα για το βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ σύµφωνα µε την 
υ�’ αριθµ. ________/2014 διακήρυξη σας. 
 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις  τ___ εν λόγω �ου α�ορρέουν α�ό τη 
συµµετοχή τ___ στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση σας. 
 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της 
Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ�οβληθεί �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την _____________________________________ (Τουλάχιστον 210 

ηµέρες α�ό την ε�όµενη του διαγωνισµού) 

 
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά 
µας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τρά�εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 

ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩ9Μ-ΝΦΟ



36 

 
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ _____,00. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή ανέκκλητα 
και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του 
�οσού των _______ ευρώ υ�έρ  του/της ___________________________ ∆/νση  
_____________________________ για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, συνολικής 
αξίας ____________________________ για την  Προµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα για το 
βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ.  
 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις  τ____  εν λόγω �ου α�ορρέουν α�ό 
τη συµµετοχή τ_____ στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση σας. 
 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της 
Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ�οβληθεί �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την ε�ιστροφή της σ’ µας.  
 
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά 
µας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Ονοµασία Τρά�εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 
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Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   …….. 
  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα ε�ιστολή ανέκκλητα 
και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  του 
�οσού των ___________________________________ευρώ υ�έρ  τ 
______________________________ ∆/νση __________________________________________ 
για τη �ροκαταβολή �ληρωµής δα�άνης �ροµήθειας στον διενεργούµενο   διαγωνισµό της 
______________________________ για την Προµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα για το 
βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ σύµφωνα µε την υ�’ αριθµ. ________/2014 σύµβαση. 
 
Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις  τ___ εν λόγω �ου α�ορρέουν α�ό τη 
συµµετοχή τ___ στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση σας. 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της 
Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ�οβληθεί �ριν α�ό 
την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την ε�ιστροφή της σε µας. 
 
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, δεν υ�ερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά 
µας 
  

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Ονοµασία Τρά�εζας _______________________________ 
Κατάστηµα ______________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 
Ευρώ __________________________________________ 
 
Προς 
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου     
66100 ∆ράµα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘ_________ ΕΥΡΩ_____________ 
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Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της �αρούσης εγγυητικής 
ε�ιστολής ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του �οσού των ΕΥΡΩ __________ (και ολογράφως) 
___________________ στο ο�οίο και µόνο �εριορίζεται η υ�οχρέωσή µας, υ�έρ της 
Εταιρείας _________________________, οδός ___________________, αριθµός _______, ΤΚ 

______________, για την καλή λειτουργία των �αραδοθέντων α�ό αυτή ειδών για την 
α�οκατάσταση των ελαττωµάτων �ου ανακύ�τουν ή των ζηµιών �ου 
�ροκαλούνται α�ό την δυσλειτουργία των ειδών της �ροµήθειας κατά την �ερίοδο 
εγγύησης κλ� µε αριθµό σύµβασης _____________, �ου υ�έγραψε µαζί σας η εν λόγω 
εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την Προµήθεια συνθετικού χλοοτά�ητα για το βοηθητικό 
γή�εδο ∆ΟΞΑΣ (αριθµός διακήρυξης ______/_____)  και το ο�οίον �οσόν καλύ�τει το 
2,5% της συµβατικής αξίας της �ροµήθειας �ρο ΦΠΑ, αξίας εκ  ________________________ 
ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας.  
 
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το ο�οίο και µας βαρύνει. 
 
Η �αρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην �αρα�άνω αιτία και ισχύει µέχρι την  
…………… (τουλάχιστον για 18 µήνες α�ό την ε�όµενη της υ�ογραφής της σύµβασης), ο�ότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει α�έναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας δεν υ�ερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων �ου έχει καθοριστεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Προµήθεια  συνθετικού χλοοτά�ητα          
ΝΟΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                       για το βοηθητικό γή�εδο ∆ΟΞΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 
 

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

Α/Α Είδος Μονάδες 
Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας 

€ 
Σύνολο 
€ 

    Ολογράφως Αριθµητικός   

1. 
Προµήθεια 
Συνθετικού 
Χλοοτά�ητα   

Τετραγωνικό 
Μέτρο  

       1   
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ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ανάλυση Προϋ�ολογισµού Μελέτης  

Α/Α Είδος Ποσότητα 
(m2) 

Αξία € ανά 
(m2) 

Σύνολο 
€ ΦΠΑ (23%) ∆α�άνη 

€ 

1. 

Προµήθεια 
Συνθετικού 
Χλοοτά�ητα  
(5415 µ2) 

5415     

 

                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                            (σφραγίδα και υ�ογραφή) 

       

• Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7131.10 
οικονοµικού έτους 2014, µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ∆ΟΞΑΣ», ποσού 219.997,80 €. 
 

         Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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