
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 149.841,60 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1) Το άρθρο 155 και παρ. 6 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, ΒΔ της 17-5/15-06-1959,

άρθρα 25,26,49 του Ν. 4270/2014
2) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, άρθρα 53, 54 Ν.4412/2016
3) Την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016
4) Την παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016
5) Το άρθρο 72 του N. 3852/2010 και 53, 54 του N. 4412/2016
6) Το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016
7) Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, με βάσει τις διατάξεις (άρθρα 66,67,68 του Ν.

4270/2014 και άρθρα 2, 3 του Π.Δ. 113/2010 [ΦΕΚ 194 Α'] [αριθμ. 19664/30/20-04-2011
εγκύκλιος Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, 193, 205/2011 πράξεις VII, 49,95,
185/2013 πράξεις Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα] και από 1-1-2017 τα άρθρα 2, 3 του
Π.Δ. 80/2016

Βόλος 17/11/2016

Αριθ.Πρωτ.: 15496/ΠΡ3222
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8) Την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 441 2/2016 μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. και στη
συνέχεια μόνο στο KHMΔΗΣ [παρ. 3 του άρθρου 38, άρθρου 66, περίπτ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 121 του N.4412/2016]

9) Άρθρο 5 του Ν.3469/2006, άρθρο 4 του Π/Δ 118 | 2007, παρ. 1 του άρθρου 5 του
ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 3 του Ν.3548/2007 και περιπ. 59,68 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377
του Ν. 4412/2016

10) Τον N.4155/2013, ΠΙ/2390/16-10-2013 YA, άρθρα 36,37 του N. 4412 / 2016, Την
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, άρθρο 221 Ν. 441 2/2016

11) Την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν.4412/2016 και περίπτωση 59, 68
και 82 της παρ. 1 άρθρου 377 του Ν.4412/2016

12) Την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016
13) Το άρθρο 100 και την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 καθώς και την

περιπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
14) To άρθρο 103 του N. 4412/2016
15) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, 39, 316/2011 πράξεις

VΙΙ Τμήματος και 289/2014, 54/2015 πράξεις Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα
16) Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, άρθρο 35,36 του Ν. 4129/2013
17) Τα άρθρα 200, 208 και 219 του Ν. 4412/2016
18) Το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, άρθρο 130 του Ν.4270/2014
19) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2O16 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών - προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE}
20) Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

21) Την τεχνική μελέτη που μας διαβιβάστηκε με αριθ. πρωτ. 90266/17-10-2016 από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Βόλου

22) Το γεγονός ότι, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και οικονομικού έτους
2017 του Νομικού Προσώπου, έχει εγγραφεί πίστωση στο ΚΑ 15-7135.400 και θα
πραγματοποιηθεί πολυετής δέσμευση ποσού 100,00 € για το 2016 και ποσού 149.741,60 €
για το έτος 2017, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ»

23) Το υπ. αρ. 16REQ005414650 με μοναδικό αριθμό [ΑΔΑΜ] πρωτογενές αίτημα που
καταχωρήθηκε στο KHMΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016

24) Της ……………….. απόφαση του ΔΣ έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
25) Την υπ’ αριθμ ………………….. απόφαση του ΔΣ για τους Όρους του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, για  προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ»

και με κριτήριο κατακύρωσης:
Την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής
με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και της δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016

www.promitheus.gov.gr
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Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη τεχνική μελέτη
και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου (
doepap.gr )
1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 149.841,60 €
2. Θα βαρύνει την πίστωση του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου στο ΚΑ 15-
7135.400 και θα πραγματοποιηθεί πολυετής δέσμευση ποσού 100,00 € για το 2016 και ποσού
149.741,60 € για το έτος 2017 για την εκτέλεση της προμήθειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

α/α Είδος CPV Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

( € )

Αξία
( € )

1

Προμήθεια
συνθετικού
χλοοτάπητα

γηπέδου για το
βοηθητικό

γήπεδο
ποδοσφαίρου

του ΕΑΚ
Βόλου

39293400-6 μ2 6.360 19,00 120.840,00

Σύνολο 120.840,00
Φ.Π.Α.

24% 29.001,60

Σύνολο
Δαπάνης 149.841,60

Αναθέτουσα αρχή : Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ.: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως (Μεταξουργείο) Νέα Ιωνία, Βόλος

Τ.Κ. : 38446

Τηλ : 24210 91194

Fax : 24210 91196
Email : promithies.doepap@gmail.com

Άρθρο 10

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

mailto:doepap@gmail.com


Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Σελίδα 4

• «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: νοείται το
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και
συμβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας
παραγράφου, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

• «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι
οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,

• «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»: νοείται το
πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη
συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες
συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της
παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) και το
άρθρο 38,

• «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή»: νοείται η
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το ν. 40 13/2011,

• Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές
ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (άρθρο 2§9
ΠΔ60 | 2007). Στον παρόντα διαγωνισμό, A.A. είναι το ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, και ο οποίος
θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης.

• Δικαιούχος / Υπηρεσία: το ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου,
• Φορέας της υπηρεσίας ή Φορέας: το ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου

Βόλου,
• Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιρίων –
Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Βόλου,

• Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.): Το Τμήμα Προμηθειών του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου,

• To Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο: Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
To Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται
αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή / και προδικαστικών
προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε οικονομικό φορέα ή προσφέροντα
για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του
παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα
πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών
οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και γνωστοποιούνται
στους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Συστήματος, και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν
υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι πάλι το
Διοικητικό Συμβούλιο.

• Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και
εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.) : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της
A.A., για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών το
συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί
συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης, αποτελείται δε από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρο 221 του Ν.4412/16 και
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Ν.2690/99). Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται
εκτελεστού χαρακτήρα.

• Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε): Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό
όργανο της Α.Α., που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των
πρακτικών και επί τυχόν προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνισμού μέχρι και την απόφαση
κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη (άρθρο 221 του
Ν.4412/2016 και Ν.2690/99). Τα πρακτικά της Ε.Α.Ε. ως γνωμοδοτικές ενέργειες
στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.

• «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή
ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών.

• «Προμηθευτής»: νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια
σύμβαση,

• «Πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων» νοείται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας
που προσφέρει στην αγορά ετικουρικές δραστηριότητες αγορών.

• Διακήρυξη: Η απόφαση Διακήρυξης με τα παραρτήματά της που έχει εγκριθεί με
απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/οικονομικούς
φορείς, αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή, περιέχει δε
την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες
διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από
την Α.Α.

• Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών, από τα αρμόδια, πιστοποιημένα στο Σύστημα, όργανα της Α.Α.,
άρθρο 11 παρ.2, ΥΑ Π1/2390/13 (ΦEK 2677B/21-10-2013).

• Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των αρχείων/εγγράφων/στοιχείων
που έχουν κατατεθεί από ένα οικονομικό φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη, για την
συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού,

• Ανάδοχος: Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
και συνάπτει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση του προμήθειας, σύμφωνα με
τον τρόπο και τη διαδικασία του περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

• Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για
την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε
αυτόν.

• Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την
υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών, η οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της
Απόφασης Κατακύρωσης.

• Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή έγγραφο της σύμβασης: νοείται
κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό
να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης,
συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, των
προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των
εγγράφων από τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή
περιλαμβάνονται και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα
αρχή .

www.promitheus.gov.gr
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• Προϋπολογισμός Προμήθειας: Η εκτιμώμενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για
την υλοποίηση του προκηρυσσόμενης προμήθειας.

• Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική Αξία:
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενης προμήθειας, όπως αυτή
καθορίζεται από την οικονομική προσφορά του αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια και η οποία θα αναγραφεί στην
Σύμβαση.

• Συμβατικά τεύχη: Τα συνημμένα τεύχη στην Σύμβαση μεταξύ της Α.Α. και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν την παρούσα Διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου και την
σύμβαση.

• Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του
άρθρου 8του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75A’), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση
αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας προέλευσης του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που
συντάσσονται/εκδίδονται από τον προσφέροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf, φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς τούτο
υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση υπογραφής στην
έντυπη μορφή τους (εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Α).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν
συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο και επί πλέον προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην
Α.Α. εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (εφεξής Υπεύθυνη
Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Β).
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το
φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του ή από όποιον ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή από
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση
υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως
τέτοιες, συνοδευόμενες από το γράμμα Α ή Β κατά περίπτωση. Σε όλες τις
υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή
δέσμευση», «δήλωση», βεβαίωση κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση
στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.

•Λοιπά στοιχεία: Τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία (όπως πίνακες παραδόσεων,
προγράμματα εκπαίδευσης, προγράμματα συντήρησης, εκθέσεις για το προφίλ ή
για τον εξοπλισμό της επιχείρησης, τεχνικές περιγραφές, λογιστικά έγγραφα,
αντίγραφα καταστατικού, κλπ) που εκδίδονται ή συντάσσονται από τον ίδιο τον
προσφέροντα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, φέρουν την ψηφιακή
υπογραφή του και δεν απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Α.Α.

•Εγγραφα ή στοιχεία τρίτων (πχ ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής
ενημερότητας, βεβαιώσεις επιμελητηρίων κλπ) υποβάλλονται σε μορφή αρχείου
.pdf, και, εφόσον δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του (τρίτου) εκδότη,
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην Α.Α. Όπου ζητούνται τεύχη ΦΕΚ, αυτά
υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική τους μορφή.
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•Υποβολή: νοείται η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών/εγγράφων και λοιπών στοιχείων σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.

•Προσκόμιση: Νοείται η κατάθεση, σε έντυπη μορφή, όσων
δικαιολογητικών/εγγράφων και λοιπών στοιχείων ζητείται στην παρούσα
διακήρυξη, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, με
διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
και στοιχεία.
Τα κάθε είδους δικαιολογητικά και στοιχεία (συμμετοχής, κατακύρωσης, στοιχεία
τεχνικής προσφοράς κλπ) προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον
είτε δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2690 | 1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση
επικύρωσης των αντιγράφων τους.

•Έγγραφα. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων εγγράφων (πχ δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης,
εγγράφων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς κλπ) στην Α.Α. στον παρόντα
διαγωνισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/20 14 (ΦΕΚ
Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3
και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή
των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων
αντιγράφων.

2. Aπλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (N 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή
σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες
μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν
επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο
πρόσωπα.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (N 4194/20 3),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
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εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους.

Άρθρο 2ο

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:

• Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
• Η μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός)
• Το Τιμολόγιο Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
• Προϋπολογισμός της μελέτης
• Η Τεχνική Περιγραφή

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους)
είναι :

• Η Σύμβαση
• Η διακήρυξη
• Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
• Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
• Η μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Άρθρο 3ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

5/12/2016 15/12/2016
& ώρα 08:00΄

4/1/2017
& ώρα 15:00΄

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α'/ 29-
5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο
6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β'/16-10-2013 «Τεχνικές

www.promitheus.gov.gr
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18 της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 4ο

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί
όρων διακήρυξης

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

4.2 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται
ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Δήμου Βόλου, στον δικτυακό τόπο, http://doepap.gr.

4.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην
ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως (Μεταξουργείο) Νέα Ιωνία,
Βόλος T.K. 38446 τηλέφωνο: 2421091194 και Fax 2421091198 email.
promithies.doepap@gmail.com από τους υπαλλήλους του Ν.Ν.Δ.Δ., τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

4.4 Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των
εγγράφουν του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Μελέτης), υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

4.5 Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

4.6 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται
με οποιοδήποτε τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής  μέσω της σελίδας
www.promitheus.gov.gr , δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης
μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 12η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν
εξετάζονται. Το Ν.Π.Δ.Δ. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες
διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο δικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

http://doepap.gr
mailto:doepap@gmail.com
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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4.7 Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της
ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.

4.8 Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος
και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το
αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή
αρχείου pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

4.9 Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξης και Μελέτης), καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Α. επί
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή
στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.

4.10 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Α.Α.

4.11  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β)   Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις
αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.

Άρθρο 5°
Δικαίωμα συμμετοχής

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

γ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι
προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη

www.promitheus.gov.gr
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αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως
εξής :

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ(VAT Identification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος Χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.

Άρθρο 6°
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (N 4412/16, άρθρο 80)

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Μέρος των
τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων (prospectus), σύμφωνα με ότι σχετικό ορίζεται στο 9ο άρθρο της παρούσας,

www.promitheus.gov.gr
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μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες
μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το
Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από
εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής (Ν. 4412/16, άρθρα 73,74,75)

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής
δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α'/29-5-2013 και το
11ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 B’/16-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε. Σ. Η ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
7.1 Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό που είναι το 2% της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 2.416,80 €.

7.2 Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο
εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά
ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16

Η υποχρέωση αυτού του εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.3 Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο
εν λόγω οικονομικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
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7.4 Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο
εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

7.5 Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο
εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης ότι δεν
έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

7.6 Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που
τηρείται στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

7.7 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
• Για μια Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.

σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ. στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

• Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της
Ε.Π.Ε.

• Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει.
Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

• Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

• Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό
περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί
άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή
Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

• Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στην χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα , τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του
1599/1986 η οποία θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

• ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ YΠOBAΛΛOYN KOΙNH
ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
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• Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει Προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η προμήθεια, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
και σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση του εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα
του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές
τους, τα ακόλουθα:

7.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

7.9 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α'
ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ )

• ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή
τους πριν αυτές υποβληθούν σε μορφή αρχείου pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται
από τους υποψήφιους προμηθευτές).

• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι O. E. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε
κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού
δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της Εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας
κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.
1599/1986.

Άρθρο 8o
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Εγγυήσεις

8.1 Εγγύηση συμμετοχής
α) Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την

προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή ποσού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  2.416,80 €.

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες
μετά: β1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β2) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ' αυτών.

γ)  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος
προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα . Σε
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Δήμου Βόλου μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του
ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν.

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.

8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αξίας της

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8. παραπάνω), με
τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν την προμήθεια.
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3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικό εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Άρθρο 9°
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών (Ν. 4412/ 16 άρθρο 92)

9.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 1ης παραγράφου του 11ου άρθρου
της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013.

9.2 Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική

Προσφορά» και
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

9.3 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται,
επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
συγκεκριμένα :

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συμμετοχής).

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από την σχετική
μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιρίων – Υπαίθριων
Χώρων του Δήμου Βόλου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

9.4 Στο περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

9.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων
και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της σχετικής μελέτης που
συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων του

www.promitheus.gov.gr
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Δήμου Βόλου συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

9.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Δήμου Βόλου, πλην των Φ.Ε.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά
απαιτούνται να προσκομισθούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
αναφέρονται, για παράδειγμα, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ. τ. λ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι
τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

9.7 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), τα οποία περιγράφονται
στο στη τεχνική έκθεση της σχετικής μελέτης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του στην
Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

9.8 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να
είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

9.9 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης,
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.10 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές
για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς ,
καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως
επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο προσφοράς
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών στο Ν.Π.Δ.Δ., όπως προβλέπεται στην
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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9.11 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά
υποβάλλεται συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η
Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.

9.12 Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

9.13 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με
την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται
ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με
βάση τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα
τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία
δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν
τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 6η παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν.1599/1986,
εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε
τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,
ανακαλείται αμέσως.

9.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.H.
ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

9.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο της Υ.Α. Π1 /2390/16-10-2013.

9.16 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε
έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς
τους.

www.promitheus.gov.gr
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9.17 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία,
τα οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη
προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της
προσφοράς.

9.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

9.19 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται
να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

9.20 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα
στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη
περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί
διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της
εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους)
της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.

Άρθρο 10°
Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Το Ν.Π.Δ.Δ………….............
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο……./………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης

των Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης)
 Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια. ............................
 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ………………………..
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):

• Επωνυμία,
• Διεύθυνση,
• Αριθμός Τηλεφώνου,
• Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

« ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη
«ΔIKAOΛOΓHTIKA ΣYMMETOXHΣ - TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που απαιτείται συμφωνα
με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο Άρθρο 7 να προσκομισθούν στην Α.Α. εντός τρεις (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς
ως απαράδεκτης θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά και στοιχεία.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, θα υποβληθούν στον Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο,
όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.Δ.Δ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ) που

διενεργεί την Προμήθεια,
γ) Ο Πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον

αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση
(email).

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω
ενδείξεις:

Άρθρο 11ο

Προσκόμιση δείγματος



Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Σελίδα 22

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει με την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό να
καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου προιόντος. Ως δείγμα νοείται ένα (1) δείγμα του
προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20cm x 20 cm και από τα
προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml κόκκους
ελαστικού (SBR).

Άρθρο 12ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Ν. 4412/16 άρθρο 97)

12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.3 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο
ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης
της ισχύος των προσφορών, η Α.Α. απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες μέσω
του Συστήματος, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν
σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης σε αυτούς, και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση,
οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν
ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Α.Α. εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση,
οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά
την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.

12.4 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ . Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,
• κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή

δικαστική ενέργεια.

Άρθρο 13o

Εναλλακτικές προσφορές (Ν.4412/16 άρθρο 57)
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Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 14ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

14.1 Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

14.2 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 ως εξής:

14.2.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14.2.2 Ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής (Δ.Σ.) μπορεί να κατατεθεί ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επι της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους Φροντίδα.

14.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

14.4 Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε
φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως
μη υποβληθείσες.

АрӨро 15ο

Προσφερόμενη τιμή

15.1 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
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κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση και
τοποθέτηση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και
στην μελέτη.

15.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
15.3 Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθμητικώς

ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς και oλoγράφως η προσφερόμενη τιμή για το
σύνολο των προς προμήθεια ειδών στην προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.

15.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

15.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν
ορίζεται όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την
διάρκεια της σύμβασης.
Γι' αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.

Άρθρο 16ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

16.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού - Ε.Δ.Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

16.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου
Βόλου.

16.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 17o

Αξιολόγηση προσφορών
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
17.1 Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα.

17.2 Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής,
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε
έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς».
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.

17.3 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων
έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών
προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

17.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για
τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της
Υπηρεσίας.

17.5 Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου
Βόλου, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της παρεχόμενης από το
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
και κατά περίπτωση εγγράφως  τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται.

17.6 Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν
αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε επόμενες
συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Ε.Δ.Δ. θα ελέγξει και θα αξιολογήσει το
περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν
τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.

17.7 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα
έθιγε τα συμφέροντα τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο
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σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.

17.8 Με το Πρακτικό αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές
κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και το πρακτικό αποστέλλεται με ηλεκτρονικό
μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες.

17.9 Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό
ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το
οποίο τελικά αποφασίζει.

17.10 Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
γίνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία λαμβάνοντας υπόψη το
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. για λήψη της
σχετικής απόφασης εκδίκασης των ενστάσεων και έγκρισης ή τροποποίησης του
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.

17.11 Αν δεν γίνει καμία ένσταση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών και αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του
συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία
και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φυσικών
φακέλων των Οικονομικών Προσφορών.

17.12 Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την
οποία αι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες
κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης.
(α) Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της:

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση.
- παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, τεχνολογικές και

λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης.
- παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα κατά την παρουσίαση λύσεων

(εάν ζητηθούν).
- δεν καλύπτουν ακριβώς έστω και μία υποχρεωτική απαίτηση της διακήρυξης,

σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης.
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17.13 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'74) των ακόλουθων
δικαιολογητικών :

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο
υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους του αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος Τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

• Πιστοποιητικό του εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

17.14 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

17.15 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπτά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη
τροποποίηση: Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς
η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

17.16 Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.E.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο
σε αυτές προσωπικό.
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17.17 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (E.E.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

17.18 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

17.19 Οι ανώνυμες εταιρείες (A.E.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
τους.

17.20 Διευκρινίζεται, εδώ, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές
για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα
μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

17.21 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

17.22 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.

17.23 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν.4412/16 ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα του υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Aν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

17.24 Η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.H.ΔH.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Επίσης, προσκομίζονται σε Φυσική μορφή με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο
πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

17.25 H διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

17.26 Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση κατακύρωσης του
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με
χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.

17.27 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

www.promitheus.gov.gr
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17. 28 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.29 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα
Aποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για έλεγχο νομιμότητας. H απόφαση για την
κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 18ο

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στο έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου
άρθρου του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική
Απόφαση ΥΑΠ/ Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β'/ 23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της
2ης παραγράφου του 6ου άρθρου του Ν. 4155/2013.

Άρθρο 19ο

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με
γνωμοδότηση του προς το Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου που αποφασίζει
σχετικά, μπορεί να προτείνει:
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
α) Κατακύρωση της εργασίας,
β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών,
γ) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

Άρθρο 20o

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Ν.4412/16, άρθρο 105)

20.1 Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
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ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

20.2 H απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.
4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

20.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.

20.4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 106 του
N.4412/16.

Άρθρο 21o

Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των
τευχών του την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης,
- Τα συμβαλλόμενα μέρη,
- Την σχετική προμήθεια,
- Την συμφωνηθείσα τιμή,
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών,
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη,
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
- Τον τρόπο παραλαβής,
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- Τον τρόπο πληρωμής,
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από τον
Πρόεδρο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η
σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων
οργάνων αξιολόγησης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έχει
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα.

Άρθρο 22ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (N 4412/16, άρθρο 206, 208, 209, 213)
- Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση : Ν 4412/16, άρθρο 207)

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής που συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. του οργανισμού σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016 με την έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 208, 213, του Ν.4412/16.

Άρθρο 23ο

Πληρωμή του αναδόχου (N 4412/16, άρθρο 200)

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 24°
Διαφορές διακήρυξης – νόμων

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16. Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν.
3852/2010 «Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ' ό μέρος δεν έχει
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καταργηθεί από το Ν.3852/2010. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι
ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 25ο

Δημοσίευση (Ν. 4412/16, άρθρο 66, 376 παράγραφος 4, 5, 377,379)

25.1 Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», , θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του Μεταξουργείου, θα δημοσιευθεί στο «τεύχος
διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και μια
φορά σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας τοπικές, μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

25.2 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κ.H.Μ.ΔΗ.Σ , στο διαδίκτυο,
στη διεύθυνση http://doepap.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Α.Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr

25.4 Tον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, εισφορές κλπ., καθώς και η δαπάνη
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

25.5 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

ΒΛΙΩΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://doepap.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

Μελέτη: Προμήθεια   συνθετικού χλοοτάπητα για
το βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 149.841,60€ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 17/10/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 90266
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος στα πλαίσια αναβάθμισης των υφιστάμενων γηπέδων και συγκεκριμένα του
βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΑΚ  συνέταξε την παρούσα μελέτη για την
προμήθεια νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της F.I.F.A, το οποίο θα τοποθετηθεί στο
Βοηθητικό του ΕΑΚ γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Βόλου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα
τοποθετηθεί σε υφιστάμενη βάση άμμου και γεμίζει διαδοχικά με χαλαζιακή άμμο και
κόκκους καουτσούκ. Η υφιστάμενη βάση άμμου, πρέπει προηγουμένως να καθαριστεί από
κάθε ξένο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία επαφής των διαδοχικών φύλλων
αναδιπλώνονται και κολλιούνται με κόλλα δύο συστατικών πάνω σε ειδική συγκολλητική
ταινία 30 πόντων φάρδος, η οποία τοποθετείται για τον σκοπό αυτό. Αφού κολληθούν όλα τα
φύλλα, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και
κόκκους ελαστικού καουτσούκ, μέχρι 20 χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος πέλους με χρήση
ειδικού μηχανήματος. Δεν επιτρέπεται το γέμισμα του τάπητα χειρονακτικά. Η διαγράμμιση
θα είναι ενσωματωμένη στον τάπητα.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται αρκετές δεκαετίες
υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας, έχει γίνει δεκτός από την FIFA και κατ’ επέκταση και από την
ΕΠΟ, καθώς μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσομοιώσει τον φυσικό χλοοτάπητα. Η
τοποθέτηση και η χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η τοποθέτηση
φυσικού χλοοτάπητα να αντενδείκνυται για λόγους όπως το υψηλό κόστος συντήρησης, η
συνεχής και εντατική χρήση κ.α.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς, αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια
με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου
και πολυεστέρα επενδυμένη με λάτεξ ή από μείγμα πολυπροπυλενίου και πολυουρεθάνης δύο
συστατικών.

Μελέτη: Προμήθεια   συνθετικού χλοοτάπητα για
το βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 149.841,60€ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Α.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο συνολικό ύψος (νήμα) : 50 χιλ. (+/- 10%)

Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα (βάση + νήμα) : 2.152 gr/m2 . (+/- 10%)

Ελάχιστος αριθμός κόμπων : 9.450 /m2 (+/- 10%)

Ελάχιστο DETEX : 8.000 (+/- 10%)

Η κατασκευάστρια εταιρία του χλοοτάπητα οφείλει να συγκαταλέγεται στη λίστα των FIFA
Licensee manufacturers.

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:

Α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας FIFA Quality PRO, του προς τοποθέτηση τάπητα,
εκδοθέν από την FIFA.

Β) Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ανωτέρω
ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, εκδοθέν από την FIFA

Γ) Κατάθεση δείγματος.

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει με την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό να
καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου προιόντος. Ως δείγμα νοείται ένα (1) δείγμα του
προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20cm x 20 cm και ένα (1) από
τα προσφερόμενα υλικά πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml
κόκκους ελαστικού (SBR).

Δ) Έγγραφη  παροχή εγγύησης, υλικών και εργασιών τοποθέτησης από τον προμηθευτή η
οποία να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των 8
ετών.

Ε) Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001: 2008 και ISO 14001:2004 του
παραγωγού (εργοστασίου).

ΣΤ) Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην λίστα
FIFA LICENSEE MANUFACTURERS.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη
γλώσσα, αλλά να συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι
μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι ελαχίστου συνολικού πάχους πέλους άνωθεν της
πρωτογενούς βάσης πενήντα (50) χιλιοστών, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας και
ποιότητας παραγωγής.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%)
τελευταίας γενιάς, δύο τουλάχιστον αποχρώσεων του πράσινου, με προστασία κατά των
υπεριωδών ακτινών και ζέστης. Οι ίνες, ύψους πέλους (50) πενήντα χιλ., θα είναι πλήρως
υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου
πολυπροπυλενίου και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια , δια επιπάσεως από
Latex, πολυουρεθάνη, ή άλλης, αντιστοίχων χαρακτηριστικών, τεχνολογίας.

Η εφαρμογή του ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους
επαγγελματίες με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό επί σταθερής υποδομής από
συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία συγκόλλησης και χρήση πολυουρεθανικής κόλλας
δύο (2) συστατικών.

Β.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

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

2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.1 Συνθετικός χλοοτάπητας

2.1.1.1. Ύψος πέλους 50 χιλ. Εγχειρίδιο εργαστηριακού
ελέγχου, εκδοθέν από
την Fifa

2.1.1.2. Αξία νήματος

Βάρος (γρ. / 10.000
μ.μ.)

8.000 Dtex

Εγχειρίδιο εργαστηριακού
ελέγχου, εκδοθέν από
την Fifa

2.1.1.3. Αριθμός
Συρραφών

9.450 /m2 Εγχειρίδιο εργαστηριακού
ελέγχου, εκδοθέν από
την Fifa

2.1.1.4. Εγγύηση 8 ετών 8 years

Η βεβαίωση εκδίδεται από το
εργοστάσιο παραγωγής

2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

2.2.1. Συμμόρφωση με πρότυπα
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2.3.1.1. FIFA
QUALITY PRO

Συμμόρφωση

Η βεβαίωση εκδίδεται από την
FIFA.

2.3.1.2. FIFA
LICENSEE
MANUFACTUR
ERS

Συμμόρφωση

Η βεβαίωση εκδίδεται από την
FIFA.

2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2.3.1. Συμμόρφωση με πρότυπα

2.3.1.1. EN ISO 9001 :
2008

Συμμόρφωση

Αρμοδίως διαπιστευμένοι
φορείς πιστοποίησης

2.3.1.2. EN ISO 14001
: 2004

Συμμόρφωση

Αρμοδίως διαπιστευμένοι
φορείς πιστοποίησης

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις
υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, είναι υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες του γηπέδου.

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει νήματα
πολυαιθυλενίου που προσομοιάζουν με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική
βάση, μη περιλαμβανομένων των υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού χλοοτάπητα θα
αποτελείται από 100% πολυπροπυλένιο και από πολυουρεθάνη δύο συστατικών ή
πολυεστέρα επενδυμένη με λάτεξ, με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων.

Τα υλικά πληρώσεως θα είναι χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού (SBR). Θα
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της FIFA (Quality
Concept for Football Turfs, Handbook of requirements, ισχύουσα έκδοση).

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού
χλοοτάπητα θα πρέπει  να πληρούν τα παρακάτω:
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Συνθετικός Χλοοτάπητας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό ίνας ίσια μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου
Τύπος ίνας 8.000dTex
Ποιότητα ίνας Οικολογικό προϊόν UV σταθερότητας σύμφωνα με DIN

53387
Υπόστρωμα 100% PPThiobac with fleece,μαύρου χρώματος,UV

σταθερότητας,βάρος 155gr/m2 mayro λατεχ ενωμένο με
βάση στυρολιου – βουταδενιου (SBR),τρύπες
αποστράγγισης, 850gr/m2

Ύψος ίνας 50mm(+/- 10%)
Συνολικοί κόμποι ανά
m2

9.450(+/- 10%)

Συνολικό βάρος 2.152gr/m2
Πλάτος ρολού 400cm(+/- 2cm)
Φάρδος ρολού 20-25μ.
Σταθερότητα χρώματος Xenon test: Blue-scale>7, gray-scale>4
Υδατοπερατότητα 60liter/min/100cm2

Υλικά πλήρωσης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Χαλαζιακή Άμμος
Στρογγυλή, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση ≤0,4mm, βάρους
τουλάχιστον 14 kg /m2

• Κόκκοι Ελαστικού (SBR)
Κοκκομετρικής διαβάθμισης από 0,5 mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη,
καθαρότητας κατά 99,9%, φιλικοί ως προς το περιβάλλον , βάρους τουλάχιστον 8 kg /m2

• Υλικά γραμμογράφησης
Υλικά γραμμογράφησης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνητός χλοοτάπητας ιδίων προδιαγραφών όπως ο ανωτέρω σε λωρίδες πλάτους 10cm ,
χρώματος λευκού ή κιτρινου.

Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα θα γίνει με χρήση
ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και
γήρανση, όμοια με τα τεμάχια χλοοτάπητα ή θα είναι ενσωματωμένη από τον κατασκευαστή
στο χλοοτάπητα.

Άρθρο 1ο

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

Ι. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των
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ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση
ειδικών ταινιών και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και
γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν με
ειδικά εργαλεία – μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή ‘’κυματισμός’’ στον
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Αμμοδιανομή και διανομή ελαστικών
μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν
στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Για την
επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος
διάστρωσης τύπου SMG, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού
χλοοτάπητα δίνοντας του, την τελική του μορφή.

ΙΙ. Την διανομή των ανωτέρω υλικών η οποία θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις.

ΙΙΙ. Το χτένισμα των ινών.

Γ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βόλος 17 /10 / 2016

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

α/α Περιγραφή
Μον.
Μετρ. CPV Ποσότητα

1

Συνθετικός χλοοτάπητας γηπέδου  με
ύψος ίνας  50mm και τα υλικά
πλήρωσης m2

39293400-6 6.360
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Μ.Μ CPV

Ποσό

τητα
Τιμή

€ Δαπάνη €

1

Συνθετικός χλοοτάπητας
γηπέδου  με ύψος ίνας  50mm
και τα υλικά πλήρωσης

M2 39293400-6 6.360 19,00 120.840,00

ΣΥΝΟΛΟ 120.840,00

ΦΠΑ 24% 29.001.60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149.841,60

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Βόλος 17 /10 / 2016 Ο Προϊστάμενος Βόλος 17 /10 / 2016

Τμήμα Κτιρίων -Υπαιθρίων
Χώρων

Η Αναπληρώτρια  Δ/ντρια

Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

Μελέτη: Προμήθεια   συνθετικού χλοοτάπητα για
το βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 149.841,60€ με ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου Σελίδα 41


