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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 26/09/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 29903 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                           Αριθ.Αποφ: 2655 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Βορριά Μαρία  

ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 

e-mail:vorria@dionysos.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  ΑΔΑΜ: 17REQ001683382 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07  

 Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

 Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες  

 Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 

εν λόγω υπηρεσίας . 
 την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου 

 Την 196/04-7-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας. 

 Την 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Διονύσου που 

ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης.  
 την αριθμ   239/12-09-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Διαγωνισμού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) Φαράχ Νατζίπ – Γεώργιος 

2) Παναγοπούλου Παναγιώτα 3) Χατζηδάκη Αικατερίνη  Αναπληρωματικά Μέλη 

1)Βουτσινά Στέλλα 2) Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη  
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 Την 239/12-9-2017Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 

δαπάνη για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών 
εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. 
Διονύσου» του Δήμου Διονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 56.000,00  

με χρέωση του ΚΑ  15.7135.0012 «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο 

Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου»» (με  ποσό 45.000,00€),  και του Κ.Α. 

15.7135.0004 «Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» 

(με  ποσό 11.000,00€),  προϋπολογισμού έτους 2017 β) η  από 14/2017  μελέτη της 

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Διονύσου γ) οι επισυναπτόμενοι όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της  

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών 
γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

 

  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

CPV 45212220-4 & 37415000-0 

Συνοπτικός διαγωνισμός για ανάδειξη 

μειοδότη με σύναψη σύμβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016, και  προσδιορίζονται με την 

14/2017 μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου   

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ημερομηνία:  10 -10 -2017 

Ημέρα:  Τρίτη 

Ώρα:10:30 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού 

δημαρχείου, Δήμου Διονύσου επί της Λεωφ. 
Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 , Άγιος 
Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο 
κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 56.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
NUTS3 :  

GR30007201 

 

 

 

 

 

 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και 
να τοποθετήσει ξύλινο αθλητικό δάπεδο , 
ηλεκτρικό πίνακα αποτελεσμάτων με δύο 
υποπίνακες ατομικών ποινών και δυο κινητές 
μπασκέτες εσωτερικού χώρου ρυθμιζόμενου 
ύψους με προστατευτικά στρώματα στην βάση 
τους. 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 

παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1.Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και 

τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών 

γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου  συνολικού προϋπολογισμού 56.000,00 € 

όπως προσδιορίζονται με την 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας    του 

Δήμου Διονύσου (παράρτημα Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

86 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας . 

 

2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι   (6) μηνών   από την υπογραφή της Σύμβασης  

 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τμήμα Πρωτοκόλλου   

Δήμου Διονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως την Δευτέρα . 

09/10/2017. 

ώρα 15:00μμ. 

Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων κεντρικού 

δημαρχείου, Δήμου 

Διονύσου (1ος 

όροφος) 

Τρίτη 

10/10/2017 & 

ώρα 10:00-

10:30 πμ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν 

στο αντικείμενο της υπηρεσίας και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 

συνέχεια της παρούσας ,λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την 

κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή :ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)  

Διεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 

Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τηλέφωνο : 213-2030636 (όλες τις εργάσιμες ημέρες 13:00 -15:00). 

Fax:  2132030630 

AΦΜ: 997690910 

ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε : 

α. Διαδικασίες Διαγωνισμού :Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2132030636 (13:00-15:00) ή 

εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: vorria@dionysos.gr.  

β. Τεχνικές προδιαγραφές : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , τηλ. – 21320140130  (13:00-

15: 00) ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, e-mail: voutsina@dionysos.gr.  

 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
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β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016). (Παράρτημα ΙΙ) 

γ) η υπ’αρθ. 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  (Παράρτημα Ι)  

δ) το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙΙ) 

δ) το σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα ΙV)  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr του Δήμου Διονύσου, στην ακόλουθη 

διαδρομή: Ενημέρωση/Προκηρύξεις/Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες   

 

2. Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  

και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση προμήθειας και τοποθέτησης στο κλειστό γυμναστήριο 

Δ.Κ. Διονύσου(κωδικός NUTS : GR 30007201): 

 

1. Ξύλινου αθλητικού δαπέδου.  

Πρόκειται για ξύλινο δάπεδο χώρων προπόνησης Κλειστών Γυμναστηρίων για αθλήματα 

που οι ειδικοί Κανονισμοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή 

λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.  

Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού Γ.Γ.Α. και τους κανόνες καλαθοσφαίρισης όπως αυτοί ορίσθηκαν από την 

Διεθνή Ομοσπονδία F.I.B.A.  Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση δαπέδου 

αθλητικού χώρου επιφανείας Ε=675,00 τμ με παρκέτο , από λουρίδες ξύλου, οι οποίες 

τοποθετούνται σε ψευδοπάτωμα με σκελετό από καδρόνια. 

2. Υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων .  

α. Ηλεκτρικός πίνακας αποτελεσμάτων με δύο υποπίνακες ατομικών ποινών. 

β. Δύο κινητές μπασκέτες εσωτερικού χώρου , ρυθμιζόμενου ύψους με προστατευτικά 

στρώματα στην βάση τους. 

Στην τιμή κάθε οργάνου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση, η 

εκφόρτωση, η μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών και 

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε συνεννόηση πάντα με την αρμόδια επιτροπής 

παραλαβής της προμήθειας του Δήμου η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει 

απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση τους 

με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της μελέτης, της δίνει τη δυνατότητα  

να μην παραλάβει τον εξοπλισμό και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό 

και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».  

 

3 Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 

του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

http://www.dionysos.gr/
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
http://www.dionysos.gr/
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Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

 

Το αντικείμενο του έργου δεν είναι διαιρετό, ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα 

πρέπει  να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας . 

 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους  και συγκεκριμένα :  
 

EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Α
ρ
. 

τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

CPVS 
Μ. 
Μέτρ. 

Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
ε
ς
 

Τιμή 
μονάδος 
(€) 

Σύνολο (€) 

1 ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΟ 

1.1 45212220-
4 

m 2 675
,00 

50,00 33.750,00 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 
 

1.2 37415000-
0 

τεμάχια 1 3.300,00 3.300,00 

3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 

1.3 37415000-
0 

τεμάχια 2 4.055,645 8.111,29 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.161,29 

ΦΠΑ 24% 10.838,71 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

56.000,00 

 

 
Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 56.000,00 € 

 
 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

 

1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Διονύσου και βαρύνει τους:   

 ΚΑ 15.7135.0012, 45.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 

δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου»  

και CPV 45212220-4 

 

• Κ.Α. 15.7135.0004, 11.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» και CPV 37415000-0. 

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 56.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου με χρέωση των κωδικών προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 

 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 

Μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της 

Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 

5 Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Διονύσου, προσκομίζοντας πρωτότυπο τιμολόγιο. 

6. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 

επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, 

υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Διονύσου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά 
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7. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(τιμολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

8 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 

θεώρηση αυτού. 

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
9 Τον ανάδοχο της προμήθειας  βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 
10 Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε 

περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως 

ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 

διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η 10/10/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης & λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται το χρονικό διάστημα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφως, 3 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών όπως συγκροτήθηκε με την αριθ 239/12-09-2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δηλαδή : 

 

Τακτικά Μέλη 

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Φαράχ Νατζίπ – Γεώργιος 2 Πρόεδρος 

2 Παναγοπούλου Παναγιώτα Μέλος 

3 Χατζηδάκη Αικατερίνη Μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

α/α   

1 Βουτσινά Στέλλα Μέλος 

2 Κωνσταντακοπούλου Ειρήνη  

 

Μέλος 
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Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 10/10/2017 (ημερομηνία 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού) και ώρα 10:00 έως 10:30 πμ  και είτε (β) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής μέχρι την προηγούμενη ημέρα 

της διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι 09/10/2017 και έως τις 15:00 μμ . Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 

άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ , ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1Τ.Κ.  

14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

για το Διαγωνισμό: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον 

κατατεθούν σε άλλη γλώσσα πλην της Αγγλικής Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, ίτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
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(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει : 

 i) Εγγύηση  συμμετοχής . Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της προσυπολογιζόμενής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ , που ανέρχεται στο ποσό των 451,61 €. Στην περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 17 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

11/03/2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και   

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 13 έως 14  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

ii) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  » πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες 

δηλώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα 

για συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με την 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακρατώ :  
 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΆΡΘΡΟ 

1.1) (επί ποινή αποκλεισμού) Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι σύμφωνο με τους 

κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Γ.Γ.Α. και 

του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  

1.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής-

προμηθευτής του ξύλινου αθλητικού δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η 

ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού : 

 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  της   εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας   ή   άλλου   ισοδύναμου πιστοποιητικού  σχετικά  με  

την  εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού 

δαπέδου. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας,  για αθλητικό εξοπλισμό ή  άλλου ισοδύναμου 

πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή αθλητικού δαπέδου. 

2. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού Εξοπλισμού ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την 

αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. 

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να 

συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 
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αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του 

αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο 

προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς 

απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε 

εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην 

προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις 

νόμιμες κυρώσεις. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν: 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι για την 

αρτιότητα της κατασκευής και ότι σε περίπτωση βλάβης η οποία θα παρουσιαστεί 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 

περαίωσης και  οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή αστοχία υλικού είναι 

υποχρεωμένοι να την αποκαταστήσουν  χωρίς να απαιτήσουν πρόσθετη 

αποζημίωση εντός διαστήματος ενός (1) μήνα.  

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από 

τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες 

Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων 

αθλητικών δαπέδων σε κλειστά γυμναστήρια , έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως 

ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με 

επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το 

παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας προμήθειας.  

 Για την  απόδειξη της τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη 

δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο 

των κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι 

εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή 

τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και είναι 

αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού της 

παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος 

και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια 

και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης 

(εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας).  Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται 

από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 

συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη 

εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα 

πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε 

των σχετικών εργασιών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τον χώρο του κλειστού 

γυμναστηρίου και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές  συνθήκες της προμήθειας.                                                                                                       

 

Β. ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΆΡΘΡΑ 1.2, 1.3) . 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

1. Ο αθλητικός εξοπλισμός (Ηλεκτρονικός πίνακας και μπασκέτες) πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της  F.I.B.A., και να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού 

πιστοποιητικό από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης  F.I.B.A. 

2. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγυήσεις ως ακολούθως:                                                                                                                                            

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  

ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση 

την χρήση και την συντήρηση του. 

 Ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τα δεκαπέντε (15) 

έτη και  μέγιστο χρόνο παράδοσης τους τον ένα (1) μήνα. 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
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1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής-

προμηθευτής του υλικού εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων, θα 

πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή 

αποκλεισμού : 

 

 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  της   εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας για τον αθλητικό εξοπλισμό   ή   άλλου   ισοδύναμου 

πιστοποιητικού  σχετικά  με  την  εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και 

τεχνική υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας,  για αθλητικό εξοπλισμό ή  άλλου ισοδύναμου 

πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή αθλητικού 

εξοπλισμού. 

2. Ο Φάκελος της  Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς τα ακόλουθα: 

 Για τον αθλητικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός πίνακας, μπασκέτες) να παραδίδεται 

λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια και φωτογραφίες. Ειδικότερα στην 

τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. 

Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. Για 

τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-manuals) στην 

αγγλική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

όπως ορίζει η νομοθεσία. 

3. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού Εξοπλισμού ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την 

αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. 

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να 

συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 

αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του 

αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο 

προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς 

απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε 

εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 

σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες 

κυρώσεις. 

4.   Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν: 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι  εγγυώνται την κατασκευή για 

τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά εργασιών αλλά και την διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να 

αναφέρονται  ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη απαιτούμενη 

εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος 

χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας. 

 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την 

οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο 

Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δεκαπέντε χρόνια σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, 

εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής. 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από 

τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας. 
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 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τον χώρο του κλειστού 

γυμναστηρίου και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές  συνθήκες της προμήθειας.                                                                                                       

 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ και για τις υπηρεσίες που αναφέρονται 

αναλυτικά στην μελέτη και σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν για το σύνολο της 

προμήθειας  που αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης 

τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

2. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική 

ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 

προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική 

παραλαβή και την αποπληρωμή του συνόλου της προσφοράς. 

3. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, 

να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 

αυτών.  

5. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

6. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 

κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον 

φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 

μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει 

μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί 

η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 
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διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη 

συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από 

τα μέλη της Επιτροπής  

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

β. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται 

στους προσφέροντες. 

γ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

127 του Ν. 4412/2016. 

δ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης. 

α) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16.B της παρούσας μετά από 

σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου , ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

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 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 

14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Η απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής επιτροπής κοινοποιείται στον προσωρινό 

ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) 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 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. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Στη περίπτωση που ένωση οικονομικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν 

υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύμβασης να περιέλθουν σε συγκεκριμένη νομική 

μορφή. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   

 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλις 
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ης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων 

ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 

σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 

της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  
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5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.7. Η 

απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  

1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Η ιδιαιτερότητα της προμήθειας  απαιτεί ανάδοχο µε γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο .  Για την διασφάλιση των ανωτέρω επι ποινή αποκλεισμού , απαιτούνται : 

πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004, και  κατάλογο με τα κυριότερα έργα  

των 3 τελευταίων ετών .  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος της υπό 

ανάθεσή προμήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να έχουν  μέσο κύκλο εργασιών των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της 

προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, όπου θα αποδεικνύεται από αποσπάσματα των ισολογισμών του 

αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του 100% 

του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 

3Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να έχουν  εκτελέσει έργα σχετικά με 

την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών 

εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της 

Δ. Κ. Διονύσου  τα οποία να αποδεικνύονται από κατάλογο εκτελεσθέντων έργων ή 

σχετικές συμβάσεις 

Οι οικονομικοί φορείς επίσης αποδεικνύουν   την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) 

τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο 

Ανάδοχος σύμφωνα με την 14/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .  

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα (ενδεικτικά ): 

Α/Α ΕΤ

ΑΙ

ΡΕ

ΙΑ 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ

Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η 

ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι

σμό) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ημ/νία 

          

Όπου: 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυμία Αναδόχου  

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή 

του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, 

πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση 

της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

4.Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Απαιτούνται : πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 , ISO 14001: 2004. 

5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 

υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή ο 

οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και μέσα, θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας του Δήμου 

Διονύσου» σύμφωνα πάντα με τους όρους της 14/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών   
 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
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αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

14 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά1 (Αποδεικτικά μέσα) 

Α) Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά –Οικονομική Προσφορά  

i)Εγγυητική Συμμετοχής (σύμφωνα με το άρθρο 9.2.) 

ii)Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 13 και β) πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής της παραγράφου 14 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-

11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II  το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

iii)Τεχνική Προσφορά   

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο της προσφοράς 

τους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά –έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 9.3 και 

14 της διακήρυξης  

Για την απόδειξη των απαιτήσεων  του άρθρου 14 

α. πιστοποιητικό οικείο επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης , όπου θα φαίνεται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους (ειδικό επάγγελμα παράγραφος 1  

του άρθρου 14) 

β. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

14.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους  αντίστοιχους ισολογισμούς  της 

επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης,  κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις  2014, 2015, 2016  Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο. 

γ. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 14.3 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων ή σχετικές συμβάσεις, με τα κυριότερα 

                                           
1
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

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 νόμου 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 κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά 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 (Ν 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 (βλ. και σημείο 6.2.) 

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 (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

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. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και σύμφωνα πάντα με τους 

όρους της 14/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .  

δ. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 14.4 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν πιστοποιητικά από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα  σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα : ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004 Τα εν λόγω  πιστοποιητικά   των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης (αρχικής και τυχόν ανανεώσεις).  

iv) Οικονομική Προσφορά  

 

 

Β) Δικαιολογητικά Κατακύρωσης   

i.)   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου 

(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 

αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

γ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 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 της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  

δ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α)  (β) και (γ) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις υπό 1,2 και του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στα υπό 1  2 και 4 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακών ημερών, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 240 ημέρες. 

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές 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. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 

χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
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αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα εφόσον έουν συνταχθεί σε άλλη γλώσα πλην της αγγλικής. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 

από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.dionysos.gr   στην διαδρομή 

http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 

2. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτικής  δημοσιεύσεις 

,  βαρύνει τον Ανάδοχο   

 

                                           
2  Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
3  Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dionysos.gr/
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Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο στις 02/10/2017. 

 

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Άρθρο 25: Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ,  Χρόνος , Τόπος Τρόπος 

Παράδοσης  

1.Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται ενδεικτικά για  έξι (6) 

μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος  ποσού, όποιο  από τα δύο συμβεί 

πρώτο. Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη 

υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 

περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τους όρους του 

Παραρτήματος I της διακήρυξης «..Τόπος Παράδοσης και Χρόνος Παράδοσης….» 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

5. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής , που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τις υπ’ άριθμ 158/25-05-2017  &174/30-5-

2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου  Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 26: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

 

Άρθρο 27 :Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 28 : Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Σύμφωνα πάντα με τους όρους της 14/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 

στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

 

  O Δήμαρχος  

 Μ.Ε.Δ.  

Η Αντιδήμαρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης  

   

 

 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Α.Μ. :     14/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 15.7135.0012 και 15.7135.0004 

CPV: 45212220-4 και 37415000-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Α.Μ. :     14/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 15.7135.0012 και 15.7135.0004 

CPV: 45212220-4 και 37415000-0 

 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση προμήθειας και τοποθέτησης στο κλειστό γυμναστήριο 

Δ.Κ. Διονύσου(κωδικός NUTS : GR 30007201): 

1. Ξύλινου αθλητικού δαπέδου.  

Πρόκειται για ξύλινο δάπεδο χώρων προπόνησης Κλειστών Γυμναστηρίων για αθλήματα 

που οι ειδικοί Κανονισμοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή 

λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.  

Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού Γ.Γ.Α. και τους κανόνες καλαθοσφαίρισης όπως αυτοί ορίσθηκαν από την 

Διεθνή Ομοσπονδία F.I.B.A.  Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση δαπέδου 

αθλητικού χώρου επιφανείας Ε=675,00 τμ με παρκέτο , από λουρίδες ξύλου, οι οποίες 

τοποθετούνται σε ψευδοπάτωμα με σκελετό από καδρόνια. 

 

2. Υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων .  

α. Ηλεκτρικός πίνακας αποτελεσμάτων με δύο υποπίνακες ατομικών ποινών. 

β. Δύο κινητές μπασκέτες εσωτερικού χώρου , ρυθμιζόμενου ύψους με προστατευτικά 

στρώματα στην βάση τους. 

 

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 56.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου με χρέωση των κωδικών προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017:   

Κ.Α. 15.7135.0012, 45.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου 

στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου» και CPV 45212220-4 

Κ.Α. 15.7135.0004, 11.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών 

γηπεδικών εγκαταστάσεων» και CPV 37415000-0. 

 

 

Στην τιμή κάθε οργάνου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση, η 

εκφόρτωση, η μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών και 

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε συνεννόηση πάντα με την αρμόδια επιτροπής 

παραλαβής της προμήθειας του Δήμου η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει 

απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση τους 
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με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της μελέτης, της δίνει τη δυνατότητα  

να μην παραλάβει τον εξοπλισμό και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό 

και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      07   / 07 / 2017                                          12 / 07 / 2017                                           12  /07 / 2017                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

                                                                                                                      
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
 Αρχιτέκτων Μηχαν.                                       Τοπογράφος Μηχαν.                                             Πολιτικός Μηχαν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Α.Μ. :     14/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 15.7135.0012 και 15.7135.0004 

CPV: 45212220-4 και 37415000-0 

 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών 

γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 
 

EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Α
ρ
. 

τι
μ
ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

CPVS 
Μ. 

Μέτρ. 

Π
ο
σ
ό
τη

τε
ς 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 
Σύνολο (€) 

1 ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 1.1 45212220-
4 

m 2 675,00 50,00 33.750,00 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ 
ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 

1.2 37415000-
0 

τεμάχια 1 3.300,00 3.300,00 

3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 

1.3 37415000-
0 

τεμάχια 2 4.055,645 8.111,29 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.161,29 

ΦΠΑ 24% 10.838,71 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

56.000,00 

 

 

 
 
 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        07   / 07  / 2017                        12   / 07  / 2017                                12 /  07  / 2017                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                               
                                                                                                     TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Α.Μ. :     14/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 15.7135.0012 και 15.7135.0004 

CPV: 45212220-4 και 37415000-0 

 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. 

Διονύσου» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΆΡΘΡΟ 1.1) 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΗ 

 

Το ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή χώρων 

προπόνησης Κλειστών Γυμναστηρίων για αθλήματα που οι ειδικοί Κανονισμοί κατά 

περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή λειτουργίας υπαγορεύουν την 

επιλογή του. 

Πρόκειται για σύστημα κατασκευής (με κύριο υλικό το ξύλο) που, για να εξασφαλίσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, 

αποτελείται από δύο διακεκριμένες στρώσεις – υποσυστήματα: 

• Το υποσύστημα «υπόβαση» 

• Το υποσύστημα «τελική επίστρωση» 

 

1.1. Το υποσύστημα «υπόβαση» και το υποσύστημα «τελική επίστρωση» 

Το υποσύστημα «υπόβαση» είναι αυτό που κυρίως εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ελαστικότητας, αναπήδησης μπάλας, αντοχές κλπ. που ένα αθλητικό 

δάπεδο πρέπει να διαθέτει, σε συνδυασμό βέβαια με την επιλογή του υποσυστήματος 

«τελική επίστρωση» το οποίο, πέραν της συμμετοχής του στη διαμόρφωση της 

ολοκληρωμένης κατασκευής – εικόνας του ξύλινου αθλητικού δαπέδου (στο βαθμό που τα 

υλικά του επιτρέπουν) καθορίζει τελικά την αισθητική αλλά οπωσδήποτε και τη χρήση 

(καθαρά αθλητική, πολλαπλή) του αθλητικού αυτού δαπέδου. 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατωτέρω περιγράφεται ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της υπόβασης και τελικής 

επίστρωσης των μονίμων ξύλινων αθλητικών δαπέδων που η Γενική Γραμματεία έχει 

επιλέξει για τα σχετικά έργα που εκτελεί. 

 

3. ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ  

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται κατωτέρω). 

 

3.1. Υπόβαση 

3.1.1. Προστασία υγρασίας – Φράγμα υδρατμών 

Για την προστασία του μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατμούς και υγρασίες, 

το υφιστάμενο δάπεδο από σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί το ξύλινο 

δάπεδο θα σφραγισθεί, μετά από τον απαραίτητο επιμελή καθαρισμό, με την εφαρμογή 

τριπλής ασφαλτικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε τρεις σταυρωτές στρώσεις και 

κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά στρώση. 
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3.1.2. Ειδικές εργασίες τοποθέτησης βάσεων στήριξης αθλητικού εξοπλισμού 

Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το μόνιμο ξύλινο 

αθλητικό δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την μετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων 

στερέωσης του προβλεπόμενου αθλητικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει 

δυνατότητα μικροδιορθώσεων ως προς την τελική και ακριβή τοποθέτησή τους στην φάση 

αυτή θα διανοιχτούν οπές στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού 

γυμναστηρίου στις οποίες θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες, διαμέτρου 10 εκ. 

τουλάχιστον μεγαλύτερης από εκείνη της αντίστοιχης βάσης και μήκους 10 εκ. 

τουλάχιστον μεγαλύτερου από εκείνο της αντίστοιχης βάσης, που θα στερεωθούν με 

γαρμπιλόδεμα. 

Στη φάση της κατασκευής του φράγματος υδρατμών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα 

καλύψουν και το τμήμα των παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από 

σκυρόδεμα του κλειστού γυμναστηρίου. 

Στη συνέχεια και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώματος του ξύλινου δαπέδου, 

στερεώνεται στον καθένα από τους παρακάτω τσιμεντοσωλήνες η αντίστοιχη βάση, με την 

μεγίστη δυνατόν ακρίβεια και με το πώμα της τοποθετημένο σε απόλυτη περασιά με το 

πέτσωμα του ξύλινου δαπέδου που κόβεται γύρω – γύρω από τη βάση και εδράζεται στο 

χείλος του τσιμεντοσωλήνα. 

Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου, μορφώνεται πάνω από κάθε βάση, 

τετραγωνική οπή, διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του πλάτους των 

χρησιμοποιούμενων λωρίδων δαπέδου (π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) , οι 

διαγώνιοι της οποίας συμπίπτουν με το κέντρο του πώματος των βάσεων. Αντίστοιχα 

κατασκευάζεται από λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήματος πώμα, τελικών διαστάσεων 

1,0 – 1,5 χιλ. μικρότερων από εκείνων της τετραγωνικής οπής, που συγκολλείται πάνω 

στο μεταλλικό πώμα της βάσης με τη βοήθεια εποξειδικής ρητίνης ταχείας πήξεως. Το 

πώμα αυτό τρίβεται και προστατεύεται με βερνίκι όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο 

δάπεδο. Η αφαίρεσή του, προκειμένου να τοποθετηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού 

εξοπλισμού, γίνεται με βρεγμένη βεντούζα με βάση την αρχή της διαφοράς πιέσεως _Ρ = 

1 Atm. 

 

3.1.3.Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις λωρίδες 

δαπέδου όσο και στην ξυλεία υπόβασής του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά, 

δεν θα είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του 10% (DIN 280/5 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996). 

Εν συνεχεία, περιγράφονται με τη σειρά τους, αναλυτικά, οι απαιτούμενες εργασίες: 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση με την κατασκευή του 

μονίμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριμένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια, θα 

ληφθεί πρόνοια να τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωμένο δάπεδο να απέχει από 

οποιοδήποτε σταθερό εμπόδιο όπως π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία σκυροδέματος κ.λ.π., 

απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών - 7 εκατοστών, προκειμένου να υπάρξει χώρος για 

την εκτόνωση του δαπέδου στην περίπτωση συστολοδιαστολών. 

 

3.1.4. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πάνω στην προστατευμένη από υγρασία 

και υδρατμούς επιφάνεια του δαπέδου του γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από 

τάβλες λευκής ξυλείας (ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε 

κάνναβο, 50 εκ.Χ 50 εκ. σε όλη την επιφάνεια. Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο 

αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν 

ομοαξονικά, κομμάτια από ασφαλτόπανα, διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και 

πάχους 2 χιλ.,(ένα τουλάχιστον ή περισσότερα εφ’ όσον απαιτηθεί), με τα οποία θα 

καλυφθούν και οι υψομετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν, ώστε η επιφάνεια 

που θα τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο να είναι απολύτως οριζόντια. 

 

3.1.5. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν με 

4 καρφιά η κάθε μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) 

μήκους 48 εκ. πλάτους 12 εκ. και πάχους 2,2 εκ. 
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3.1.6. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας και 

στη μέση των αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν με δύο καρφιά για 

κάθε σημείο διασταύρωσης, τετράμετρες και οι μισές δίμετρες τάβλες από λευκή ξυλεία 

(ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22 χιλ. , ώστε οι ματίσεις να μην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία 

αλλά σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

 

3.1.7. Το πέτσωμα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 2,2 χιλ.. θα 

καρφωθεί κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην προηγούμενη στρώση με 

δύο καρφιά σε κάθε διασταύρωση με τρόπο ώστε να αφήνεται μεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι 

τάβλες του πετσώματος θα τοποθετηθούν και αυτές με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τακάκια και τάβλες, θα πρέπει πριν 

από την τοποθέτησή τους, να έχουν εμποτιστεί με κατάλληλο μυκητοκτόνο και 

εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά ξύλου) εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας, 

σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού. 

 

3.2. Τελική επίστρωση – Λωρίδες δαπέδου 

 

3.2.1. Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, θα τοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα 

της αίθουσας, με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου που θα 

χρησιμοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή τους θα περαστούν σε όλες τους τις 

επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό και στη συνέχεια αφού 

μείνουν τέσσερις τουλάχιστον μέρες για να στεγνώσουν, θα περαστούν σε όλες τους τις 

επιφάνειες με αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα ξεκινήσει 

από τον κατά μήκος κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν πλευρές της. Κάθε 

ένα στοιχείο θα στερεώνεται πάνω στο πέτσωμα με καρφιά Τ, που έχουν νευρώσεις και 

μήκος 6 εκ., 3 τον αριθμό, για λωρίδα δαπέδου μήκους 550 χιλ. και 5 τον αριθμό, για 

λωρίδα δαπέδου μήκους 1200 χιλ., εναλλάξ με βίδες (δηλ. μία βίδα ανά καρφί). Η 

διαδικασία στερέωσης θα γίνει με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. 

Το αρσενικό – θηλυκό από τη μία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο με το 

αρσενικό – θηλυκό της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα τοποθετούνται 

εκατέρωθεν, του μεγάλου άξονα της αίθουσας, θα διαθέτουν όμοιες εντορμίες δεξιά και 

αριστερά του άξονα ώστε να προσαρμόζεται σ’ αυτές συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα – 

πλακέ που θα κολληθεί. 

 

3.2.2. Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά τουλάχιστον 

  ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ 

ΔΡΥΣ ΑΒ χωρίς ρόζους 550 55 22 

 

 

3.2.3. Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του ξύλινου μονίμου 

αθλητικού δαπέδου συμπεριφορά, όλες οι λωρίδες δαπέδου θα πρέπει να έχουν: 

Το ίδιο ακριβώς μήκος (ΙΣΟΜΗΚΕΙΣ) 

Να τοποθετούνται με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS) 

Να διαθέτουν εντορμία (λούκι) και προεξοχή (τόρμο) σε όλες τις πλευρές τους 

(σόκορα – μικρές και παράλληλα με τα νερά – μεγάλες) 

 

3.2.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομοιόμορφη και αισθητικά αποδεκτή 

εμφάνιση της επιφάνειας χρήσης του δαπέδου. Για την διασφάλισή των παρά πάνω 

επιβάλλεται και ο επί τόπου έλεγχος της ομοιοχρωμίας των λωρίδων δαπέδου ή 

τουλάχιστον το λύσιμο και η ανάμειξη των δεμάτων των λωρίδων δαπέδου πριν από την 

τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση που η διαφορά της απόχρωσης των λωρίδων δαπέδου 

είναι καταφανής ενδέχεται να απορριφθεί μέρος του υλικού. 

 

3.2.5. Οποιαδήποτε αμφιβολία προκύψει για το είδος και την ποιότητα των 

προσκομιζόμενων στο έργο λωρίδων δαπέδου, μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας, αρμόδια 
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όργανα για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, θεωρούνται τα επίσημα και 

αναγνωρισμένα ινστιτούτα ή φορείς τεχνολογίας ξύλου της Ελλάδας ή άλλου κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής κοινότητας, η δε δαπάνη έκδοσής του βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο του έργου. 

 

3.2.6. Το τρίψιμο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά 

τους να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της επιφάνειας παρατίθενται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 0,1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 0 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 4μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 3 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 10μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 4 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 15μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 5 χιλ. 

Ο πίνακας αυτός μπορεί να συμπληρώνεται και με ενδιάμεσες τιμές που παρεμβάλλονται 

γραμμικά με αντίστοιχη στρογγυλοποίηση των επιτρεπόμενων ανοχών σε χιλιοστά. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίματος, η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου 

δαπέδου με το αστάρι (primer) της προηγούμενης παραγράφου καταστρέφεται και 

απαιτείται εκ νέου εφαρμογή της. 

 

3.2.7. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίματος και σε χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο του 24ώρου, ώστε να μην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του 

περιβάλλοντος, το δάπεδο θα προστατευθεί εκ νέου με αστάρι βερνικιού 

πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού μετά την ωρίμανση του οποίου θα εφαρμοστεί η 

πρώτη στρώση του βερνικιού. 

 

3.2.8. Η γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων 

προβλέπονται από την μελέτη, θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους 

κανονισμούς των αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς 

της γραμμογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που 

καθορίζει ο γερμανικός κανονισμός DIN 18032 και είναι: 

για το BASKET BALL: Μαύρο 

για το VOLLEY BALL : Μπλέ 

για το HANDBALL: Πορτοκαλί 

ή άλλοι χρωματισμοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές 

Ομοσπονδίες. 

Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση, να 

είναι συμβατό με το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε δύο 

στρώσεις, ώστε τελικά τα χρώματα της γραμμογράφησης να παραμείνουν ανεξίτηλα. 

 

3.2.9. Η δεύτερη στρώση βερνικιού του δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα καλύψει 

την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας και θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια 

χρήσης του ξύλινου δαπέδου. 

Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η 

προηγούμενη θα τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η δυνατότητα διόρθωσης, 

μικροατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση της επόμενης 

στρώσης. 

 

3.2.10. Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει με υφιστάμενα ανοίγματα (κουφώματα) του 

κλειστού γυμναστηρίου, όπου εκ των πραγμάτων προκύπτει υψομετρική διαφορά μεταξύ 

επιφάνειας χρήσης του ξύλινου δαπέδου και άλλων διαμορφωμένων επιφανειών (π.χ. 

δαπέδου αποδυτηρίων, αποθηκών, διαδρόμων κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται 

κεκλιμένο επίπεδο – ράμπα η επιφάνεια χρήσης του οποίου θα είναι καθ’ όλα παρόμοιο με 

εκείνη του ξύλινου δαπέδου του αγωνιστικού χώρου (τύπος λωρίδων δαπέδου, 

προστατευτικά βερνίκια). 

 

3.3. Αποδεκτά βερνίκια & χρώματα γραμμογράφησης 

Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μονίμων αθλητικών δαπέδων, 

συμπεριλαμβανομένων του ασταριού και των χρωμάτων της γραμμογράφησης θα είναι 

πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού παρόμοιου τύπου με Export – Extra της 
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BERGER – SEIDLE ή EUKULA , με ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, 

αντιανακλαστικό (δηλ. ματ ή σατινέ) και αντιολισθητικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο που 

αποδεδειγμένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του γερμανικού κανονισμού DIN 18032/2 σε ότι 

αφορά την συμπεριφορά σε ολίσθηση, ανακλαστικότητα φωτός κ.λ.π. 

 

4. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Το κενό που δημιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, μεταξύ της 

επιφάνειας έδρασής του (πλάκα σκυροδέματος) και των λωρίδων δαπέδου, στην 

περίμετρο της επιφάνειάς του, θα παραμείνει ανοικτό για τον εξαερισμό του και θα 

προστατευθεί από συσσώρευση απορριμμάτων αντικειμένων κ.λ.π., με διάτρητη διατομή – 

περιθώριο εξαερισμού και προστασίας σχήματος ανισοσκελούς γωνίας 80/140 χιλ. από 

γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστή λαμαρίνα του εμπορίου πάχους 1,2 χιλιοστών. 

Η παραπάνω διάτρητη διατομή θα κόβεται κυκλικά, στα σημεία εκείνα που απαιτείται, 

προκειμένου να περνάνε μέσα από τα ανοίγματα αυτά τα στοιχεία των βάσεων 

τοποθέτησης του διαχωριστικού κιγκλιδώματος αθλητών κοινού, (όπου αυτό προβλέπεται 

να τοποθετηθεί) θα στερεώνεται με 2 τουλάχιστον βίδες για κάθε δίμετρο τμήμα της, μετά 

πλαστικών βυσμάτων τύπου UPAT, HILTI κλπ. στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του 

κλειστού γυμναστηρίου. 

Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεμα υφιστάμενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει 

ανωμαλίες, θα χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ύψους, σωληνάκια καταλλήλου μήκους 

από σκληρό πλαστικό PVC, μέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες στερέωσης. 

Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατομής που εφάπτεται στην περατωμένη και έτοιμη 

για χρήση επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από προστατευτική διατομή – 

profil σχήματος Π από PVC Neoprene κ.λ.π. που στεγανοποιεί τον αρμό. 

 

5. ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) - ΡΑΜΠΕΣ 

Στους αρμούς που δημιουργούνται μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των κατακόρυφων 

επιφανειών των υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα) θα τοποθετηθεί ξύλινο 

αρμοκάλυπτρο πλάτους 8χιλ. και πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία του ίδιου είδους και 

ποιότητας με εκείνη των λωρίδων του ξύλινου δαπέδου. Τα ξύλινα αρμοκάλυπτρα θα είναι 

περασμένα πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες τους τις επιφάνειες με προστατευτικό 

μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό, αστάρι πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού, 

και δύο στρώσεις βερνικιού, στις ορατές τους επιφάνειες με βερνίκι της ίδιας ακριβώς 

ποιότητας με εκείνη του βερνικιού με το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η 

τοποθέτησή τους θα γίνεται με βίδες, προστατευμένες ηλεκτρολυτικά (κάδμιο, ιρίδιο, 

χρώμιο κ.λ.π.) κατά της διάβρωσης, μέσω πλαστικών εξαρτημάτων στερέωσης (βυσμάτων 

UPAT, HILTI κλπ),ανά 50-60 εκ. 

Στα σημεία που υπάρχουν πόρτες και θα προκύψει ανισοσταθμία με το 

διαμορφωμένο έδαφος,  απαιτείται η διαμόρφωση ραμπών κυκλοφορίας με κλίση 

σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. 

 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Για την επιλογή και την τοποθέτηση του Μόνιμου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου απαιτείται 

προέγκριση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής: 

Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει από τον προμηθευτικό οίκο 

ξυλείας, δείγματα από τις λωρίδες δαπέδου και  την ξυλεία της υπόβασης.  

Τα απαιτούμενα δείγματα  θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται 

από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για 

εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται 

κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, την ονομασία 

της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου 

στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

 

ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ 1.2 ΚΑΙ 

1.3)  
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 

Πρόκειται για ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων, κατάλληλο για 

αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης κλπ, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας FIΒΑ, συνολικών διαστάσεων 

2.500x800x50mm. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή του πίνακα συνολικά , η 

απαιτούμενη καλωδίωση, οι κονσόλες χειρισμού,  οι βάσεις στήριξης που μπορεί να 

απαιτηθούν  και η εκπαίδευση των χειριστών.  

1. Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από την Διεθνή 

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης - F.I.B.A. , επί ποινή 

αποκλεισμού.   

Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά εργασιών 

και ανταλλακτικών. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι 

τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων θα αποτελείται από: 

 Έναν (1) Κύριο πίνακα αποτελεσμάτων- κεντρικό τμήμα (τεχνολογίας led). 

 Δύο (2) τεμάχια πίνακες ατομικών ποινών – επεκτάσεις του κεντρικού τμήματος. 

 Δύο (2) ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24’’-14’’. 

 

Α) Ο Κύριος πίνακας αποτελεσμάτων-κεντρικό τμήμα (διαστάσεων 

1.500x800x50mm)- (τεχνολογίας led) που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό πίνακα, την 

κεντρική κονσόλα χειρισμού, εξωτερική κόρνα υψηλής ισχύος και τα καλώδια  data , έχει 

τις εξής προδιαγραφές: 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Αναγραφή του χρόνου σε μορφή (00-99) : (00-99). Όταν ο 

υπολειπόμενος χρόνος κατέβει κάτω των 60’’ να εμφανίζεται ο χρόνος με 

δέκατα δευτερολέπτου. Το ύψος του κάθε ψηφίου να είναι 21 εκ. 

τουλάχιστον.  

Κατά την διάρκεια που δεν διεξάγεται αγώνας, να έχει την δυνατότητα να 

εμφανίζει την ώρα, ημερομηνία, θερμοκρασία.  

2 Αναγραφή των βαθμών από 1 έως 199, χωριστά για κάθε ομάδα. Το ύψος 

του κάθε ψηφίου να είναι 21 εκ. τουλάχιστον.  

3 - Ένδειξη TIME-OUT για κάθε ομάδα.  

- Επιλογή διάρκειας χρόνου TIME OUT από 1-99 δευτερόλεπτα σε δύο 

αριθμητικά στοιχεία χωριστά για κάθε ομάδα και ένδειξη απαραίτητα 

επάνω στον πίνακα ανεξάρτητα από τα στοιχεία του χρόνου για μέτρηση 

και ένδειξη χρόνου TIME ΟUT. Το ύψος του κάθε ψηφίου να είναι 18 εκ. 

τουλάχιστον.  

4 Αναγραφή συνόλου ποινών για κάθε ομάδα  

5 Ένδειξη περιόδων  

6 - Δυνατότητα διάγνωσης LAMP TEST  

7 Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα σε περίπτωση διακοπής, ρεύματος 

και επαναφορά με την επαναλειτουργία του (RECALL). Επαναφορά των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (LAST TΑΜΕR RECALL)  

8 - Ρύθμιση φωτεινότητας είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με τις 

συνθήκες φωτισμού του γηπέδου.  
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Β) Πίνακες ατομικών ποινών– επεκτάσεις του κεντρικού τμήματος (διαστάσεων 

500x800x50mm). Το σετ περιλαμβάνει δύο τεμάχια ατομικών ποινών (ΗΟΜΕ –GUEST) 

και έχει τις εξής προδιαγραφές: 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Αναγραφή του αριθμού του τιμωρημένου παίκτη PLAYER –FOUL (4-15) και 

του αριθμού των ποινών που έκανε (1-5). Η ένδειξη παραμένει αναμμένη 

για 10’’. Στην αρχή ή στο τέλος μέτρησης χρόνου να υπάρχει δυνατότητα 

να ηχεί κλάξον αυτόματα ή οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χείριστης.  

2 - Δυνατότητα διάγνωσης LAMP TEST  

3 Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα σε περίπτωση διακοπής, ρεύματος 

και επαναφορά με την επαναλειτουργία του (RECALL). Επαναφορά των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (LAST TΑΜΕR RECALL)  

4 - Ρύθμιση φωτεινότητας είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με τις 

συνθήκες φωτισμού του γηπέδου.  

 

Γ) Ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24’’-14’’ (διαστάσεων 300x280x42mm). 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Το σετ περιλαμβάνει 2 τεμάχια χρονόμετρα, το remote χειριστήριο, 

ενσωματωμένους βομβητές (buzzers) και τα καλώδια data. To ύψος του 

κάθε ψηφίου να είναι τουλάχιστον 19cm. Όλα συνδέονται με το 

χειριστήριο του πίνακα. 

2 Συνδέονται με το χειριστήριο του πίνακα 

3 Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIBA, σε περίπτωση που η 

επαναφορά γίνεται από την άμυνα, τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να 

επανατοποθετούνται στα 24". 

Εάν η επαναφορά γίνεται στην επίθεση, τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα 

πρέπει να ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

 Εάν εμφανίζονται στους πίνακες στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας 

14 και άνω δευτερόλεπτα, τα χρονόμετρα δεν θα ξεκινούν από την 

αρχή και να μένουν ως έχουν. 

 Εάν εμφανίζονται στους πίνακες τη στιγμή που σταμάτησε ο 

αγώνας 13 και κάτω δευτερόλεπτα, τα χρονόμετρα να ρυθμίζονται 

στα 14 δευτερόλεπτα. 

 Επίσης, μετά το επιθετικό ριμπάουντ πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

άμεσης επαναφοράς στα 14". 

Επιπλέον, για τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, σύμφωνα και με τους νέους 

κανονισμούς της Euroleague, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη 

δεκάτου δευτερολέπτου στο χρόνο επίθεσης. 

 

Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να φέρει ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004 ως προς την εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού. 

2. ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ  

2. Πρόκειται για υδραυλικές Μπασκέτες με πρόβολο, που  πρέπει 

να πληρούν τις απαιτήσεις της F.I.B.A. και να φέρουν 

πιστοποιητικό από την Διεθνή Ομοσπονδία 

Καλαθοσφαίρισης - F.I.B.A. , επί ποινή αποκλεισμού.  

Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά εργασιών 

και ανταλλακτικών. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι 

τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας. 

Ειδικές Απαιτήσεις : 
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 Εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής, λειτουργίας και ποιότητας 

κατασκευής (ύψη, διαστάσεις, επενδύσεις, χρωματισμοί κτλ.) του εν ισχύει κανονισμού 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (F.I.B.A.). 

 Είναι κυλιόμενες, πτυσσόμενες μπασκέτες δαπέδου και διαθέτουν μηχανισμό ήλεκτρο - 

υδραυλικό λειτουργίας (σύμπτυξης - ανάπτυξης). 

 Δεν προκαλούν τόσο κατά την κύλισή τους, όσο και κατά την έδρασή τους φθορές στο 

αθλητικό δάπεδο (φθορά επιφάνειας χρήσης, διάτρηση, μόνιμες παραμορφώσεις κλπ). 

 Παρέχουν τη μικρότερη κατά το δυνατόν κινητικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια σε ανατροπή, με την κατάλληλη επιλογή μεταλλικών διατομών, αρθρώσεων, 

αντίβαρων, πελμάτων κτλ. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και ταχείας αντικατάστασης ή επισκευής τμημάτων 

τους και ιδιαίτερα τόσο του πίνακα, όσο και του καλαθιού σε περίπτωση θραύσης ή 
φθοράς από οποιαδήποτε αιτία. 

Συγκεκριμένα έχει  τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Η φέρουσα κατασκευή της Μπασκέτας, είναι λουστραρισμένη 

ατσάλινη, στιβαρή δομή με  μεντεσέδες και συνδέσεις  τοποθετημένοι σε 

ρουλεμάν (περιστρεφόμενα, αντιτριβικά ρουλεμάν) που συγκρατεί 

σταθερά τον πίνακα (ταμπλό) και τη στεφάνι, σε ύψος και θέση σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του ισχύοντα κανονισμού της F.I.B.A. και ταυτόχρονα 

λειτουργεί κατάλληλα για να απορροφάει τους κραδασμούς. Ο κατάλληλος 

σχεδιασμός και η κατάλληλη επιλογή μεταλλικών διατομών εξασφαλίζει 

την μικρότερη κατά το δυνατόν κινητικότητα και τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια σε ανατροπή. Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

- Τη βάση η οποία έχει ενδεικτικές διαστάσεις 200x100x20/25 cm., και 

είναι κατασκευασμένη από ατσαλένιο σωλήνα  ενδεικτικών διαστάσεων 

160x80x3 mm. και μεταλλικό έλασμα (σκέπασμα) του κιβωτίου με τα 

αντίβαρα. 

- Ένα κάθετο (στυλοβάτης) και ένα οριζόντιο (πρόβολος) σύστημα 

βραχιόνων. Το μήκος του προβόλου είναι 2,25-2,30m. 

- Το βάρος της κάθε μπασκέτας (μαζί με τα αντίβαρα) είναι τουλάχιστον 

750 kg. 

- Όλα τα χαλύβδινα τμήματα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 

πούδρας ή ισοδύναμη τεχνική λύση.  

2 Ο Πίνακας (ταμπλό) είναι από plexi glass ή ισοδύναμο ενδεικτικού 

πάχους 12 mm. και διαστάσεων 180x105 cm. με γραμμογράφηση, 

ανεξίτηλη, βάσει κανονισμών της FIBA. Το πλαίσιο των Πινάκων (ταμπλό) 

είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό ενδεικτικών διαστάσεων 40x40x3 

mm. 

O Πίνακας (ταμπλό) είναι σταθερά στηριγμένος στη φέρουσα κυλιόμενη 

και πτυσσόμενη κατασκευή και κάθετα στο δάπεδο του αγωνιστικού χώρου 

και σε ύψος και θέση βάσει απαιτήσεων του ισχύοντα κανονισμού της 

F.I.B.A. 

Οι κάτω ακμές των πινάκων (ταμπλό) και τα δύο κατακόρυφα τμήματα 

των πλευρών τους (σε μήκος 35 cm.) φέρουν προστατευτικά καλύμματα 

από διογκωμένη πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο υλικό ενδεικτικού πάχους 5 

cm. 

3 Το στεφάνι η οποία είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό επαναφοράς υπό 

πίεση, ο οποίος αποδεσμεύεται όταν ένα στατικό φορτίο 105 kg περίπου, 

εφαρμοστεί στο πιο απομακρυσμένο άνω άκρο αυτής. Επίσης η στεφάνι 

φέρει δίχτυ από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. 

Το στεφάνι είναι κατασκευασμένο ενδεικτικά από χάλυβα (ST 37-2) , 

ενδεικτικής διαμέτρου 20 mm. με εσωτερική διάμετρο 450 mm. με λεία 

επιφάνεια. 

 

4 - Η φέρουσα κατασκευή, επίσης, φέρει προστατευτικά σε όλη βάση, τον 

κορμό σε ύψος 2,75 m πάχους 10 cm περίπου, πυκνότητας τουλάχιστον 
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1500mgr και τον πρόβολο (εσωτερικά polyflex και επένδυση από 

συνθετική δερματίνη πλενόμενη ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση), όπως 

ορίζουν οι προδιαγραφές ασφάλειας των κανονισμών της F.I.B.A. 

 

 

Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να φέρει ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004 ως προς την εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού. 

Για τον αθλητικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός πίνακας και μπασκέτες) πρέπει να παραδοθεί 

λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους 

που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, 

συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια και φωτογραφίες. Ειδικότερα στην τεχνική 

προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. 

Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. Για τα 

προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- 

εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-manuals) στην αγγλική γλώσσα 

πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική όπως ορίζει η νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση- επίδειξη και επεξήγηση της χρήσης και της 

μελλοντικής συντήρησης στο προσωπικό που θα του υποδειχθεί. 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

           / 07  / 2017                               / 07  / 2017                                               /  07  / 2017                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                               
                                                                                      TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Α.Μ. :     14/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

K.A. : 15.7135.0012 και 15.7135.0004 

CPV: 45212220-4 και 37415000-0 

 
 
 

 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. 

Διονύσου» 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



17PROC002001433 2017-09-26 

 

Σελίδα 38 από 89 

ΆΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της συγγραφής. 

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των 

οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύμβασης 

για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών 

εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό 

γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου.  Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο 

Δήμος Διονύσου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 

προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

1. Ο εν ισχύει κανονισμός της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

(F.I.B.A). 

2. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και 

κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού γηπέδων. 

3. Τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Γ.Γ.Α. για τα 

γήπεδα καλαθοσφαίρισης. 

4. Oι διατάξεις: 

 
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».  
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

 Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης 
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».  

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα 
εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των 
αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
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ΆΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α)  Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

     β)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

     γ)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     δ)  Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή - 

Προϋπολογισμός). 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

Σύμβαση. 

Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 

(5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει την 

σύμβαση.  

H σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η 

διάρκεια ισχύος της είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι 

προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 

συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 

1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των 

προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  Πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία ορίζεται 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας από την 

ημέρα που καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο 

προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συμβατικής αξίας για 

κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των δύο  εβδομάδων ο 

εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου.  
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2. ΆΡΘΡΟ 8ο 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην μελέτη της προμήθειας και ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η 

υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την 

μεταφορά ή αποθήκευση των. 

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την 

πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά 

την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί 

αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που 

εισέρχονται. 

 

3. ΆΡΘΡΟ 9ο  

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα  

Τα προμηθευόμενα είδη αθλητικού εξοπλισμού πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 

και να πληρούν τους όρους των κανονισμών της F.I.B.A., της Γ.Γ.Α. και των 

αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και  ευρωπαϊκών πρότυπων. 

 

Για την επιλογή και την τοποθέτηση του Μόνιμου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου 

απαιτείται προέγκριση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής: 

Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει από τον προμηθευτικό οίκο 

ξυλείας, δείγματα από τις λωρίδες δαπέδου και  την ξυλεία της υπόβασης.  

Τα απαιτούμενα δείγματα  θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα 

εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ 

αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό 

θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του 

εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης 

αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

 

ΆΡΘΡΟ10ο 

Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που 

θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων 

Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος 

που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων 

και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε 

οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να 

αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το 

ατύχημα. 

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών  μέσα, τα υλικά και τα 

μηχανήματα για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο 
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προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις. 

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

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της εργασίας, πλην 

του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή 

καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει 

αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 12ο 

Πληρωμές 

Η πληρωμή της αξίας της εργασίας  θα γίνεται με χρηματικές εντολές του 

εργοδότη που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή της προμήθειας, και βάσει 

σχετικής  εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από 

πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

Σταθερότητα τιμών. 

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 14ο  

Ματαίωση Διαδικασίας- Τροποποίηση σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 3 του Ν. 

4412/2016, με αιτιολογημένη απόφασή της μετά από σύμφωνη γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη . Επίσης η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132  του Ν. 4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του 

αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία 

απόρριψη της παραλαμβανομένης εργασίας ή την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί 

στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.    
 

ΆΡΘΡΟ 16ο 

Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης 
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Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός 

υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο 

μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των 

δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και 

οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα 

προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος 

της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την 

οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

ΆΡΘΡΟ 17ο 

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον 

εργαστηριακό έλεγχο, για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που 

προμηθεύει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης γενικά έστω και αν δεν κατανομάζεται 

ρητά , αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να φροντίσει για την 

λήψη φωτογραφιών (χαρτί, ψηφιακή μορφή) πριν, κατά την διάρκεια και μετά την 

περαίωση των εργασιών σε επιλεγμένα σημεία, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει αφανή τμήματα εργασιών, προτού να 

ληφθούν τα στοιχεία για την σύνταξη των απαραίτητων πρωτόκολλων. 

ΆΡΘΡΟ 18ο  

Υποχρεώσεις 

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία του διαγωνισμού 

είναι υποχρεωμένοι για τα κάτωθι: 

ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΆΡΘΡΟ 1.1) 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

2. Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Γ.Γ.Α. και του 

τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  

 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής-

προμηθευτής του ξύλινου αθλητικού δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να 

επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή 

αποκλεισμού : 

 

 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  

της   εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας   ή   άλλου   ισοδύναμου 

πιστοποιητικού  σχετικά  με  την  εμπορία, κατασκευή, 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού δαπέδου. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 

της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας,  για αθλητικό εξοπλισμό ή  

άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και 

κατασκευή αθλητικού δαπέδου. 
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5. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού 

Εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του 

αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η 

Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από 

έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης 

στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του 

αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο 

προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της 

προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. 

Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από 

κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την 

κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

6. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν: 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι 

για την αρτιότητα της κατασκευής και ότι σε περίπτωση βλάβης η 

οποία θα παρουσιαστεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης περαίωσης και  οφείλεται σε 

κατασκευαστικές ατέλειες ή αστοχία υλικού είναι υποχρεωμένοι να 

την αποκαταστήσουν  χωρίς να απαιτήσουν πρόσθετη αποζημίωση 

εντός διαστήματος ενός (1) μήνα.  

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση 

εισαγόμενου είδους από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα 

δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 

διαγωνιζόμενων για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν 

εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων αθλητικών 

δαπέδων σε κλειστά γυμναστήρια , έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως 

ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης 

αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια 

Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 

100% της παρούσας προμήθειας. Για την  απόδειξη της τεχνικής 

ικανότητας πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση 

συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει 

κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν 

παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον 

μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και είναι αθροιστικά 

προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού 

της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται 

λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που 

εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 

ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται 

περί υπεργολαβίας).  Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από 
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βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και τα 

επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η 

έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε 

των σχετικών εργασιών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τον 

χώρο του κλειστού γυμναστηρίου και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις 

τοπικές  συνθήκες της προμήθειας.                                                                                                       

 

ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΆΡΘΡΑ 

1.2, 1.3) 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή 

αποκλεισμού) 

 

3. Ο αθλητικός εξοπλισμός (Ηλεκτρονικός πίνακας και μπασκέτες) πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της  F.I.B.A., και να φέρουν επί ποινή 

αποκλεισμού πιστοποιητικό από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης  

F.I.B.A. 

4. Ο αθλητικός εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγυήσεις ως ακολούθως:                                                                                                                                            

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 

κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 Ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών τα 

δεκαπέντε (15) έτη και  μέγιστο χρόνο παράδοσης τους τον ένα (1) μήνα. 

 

 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  

 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής-

προμηθευτής του υλικού εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η 

ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού : 

 

 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  

της   εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αθλητικό 

εξοπλισμό   ή   άλλου   ισοδύναμου πιστοποιητικού  σχετικά  με  

την  εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη αθλητικού εξοπλισμού. 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 

της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας,  για αθλητικό εξοπλισμό ή  

άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και 

κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού. 

6. Ο Φάκελος της  Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα ακόλουθα: 

 

 Για τον αθλητικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός πίνακας, μπασκέτες) να 

παραδίδεται λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από 

επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, συνοδευμένα από τα 
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απαραίτητα σχέδια και φωτογραφίες. Ειδικότερα στην τεχνική 

προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - 

κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή 

μοντέλο προσφερομένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο 

διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 

εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-

manuals) στην αγγλική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική όπως ορίζει η νομοθεσία. 

7. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού 

Εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του 

αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. 

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα 

πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την 

πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η 

επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς 

και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια 

(Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς 

απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή 

του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο 

που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 

συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες 

κυρώσεις. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν: 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι  εγγυώνται την 

κατασκευή για τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά εργασιών 

αλλά και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων 

ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης 

και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να 

αναφέρονται  ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη 

απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα 

δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας 

(1) μήνας. 

 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην 

Ελλάδα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας για το Δήμο Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών 

για δεκαπέντε χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο 

προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής. 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση 

εισαγόμενου είδους από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα 

δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τον 

χώρο του κλειστού γυμναστηρίου και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις 

τοπικές  συνθήκες της προμήθειας.                                                                                                       
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Ο Δήμος διατηρεί δε το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

           / 07  / 2017                               / 07  / 2017                                               /  07  / 2017                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                               
                                                                                      TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                      Πολιτικός Μηχανικός 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 

/ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:[Μαρία Βορριά  

- Τηλέφωνο: 2132030636 

- Ηλ. ταχυδρομείο: vorria@dionysos.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο   : www.dionysos.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΘΕΜΑ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 45212220-4 & 37415000-0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ001683382] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 

 

 

 

 

 

1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 

μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση1; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο1: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους1; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

[   ] 
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οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ1  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 

πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο 

προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες1 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση1· 

2. δωροδοκία1,1· 

3. απάτη1· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες1· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας1· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων1. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου1 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]1 

Εάν ναι, αναφέρετε1: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]1 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
1; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν1: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης1, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;1 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 1 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου1; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις1 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις1  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα1; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων1, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης1; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια1 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/20051: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο 

στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 

δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλόλητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

καταλληλόλητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής1; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 1: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής1: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

[…................................…] 
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την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες1 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y1 -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



17PROC002001433 2017-09-26 

 

Σελίδα 65 από 89 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς1, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς1, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς1: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίε

ς 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες1, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 

τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων1 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας1 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά 

και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά1, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι1 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]1 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται1, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν1. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
1 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Άρθρο 73 παρ. 5. 
1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
1 Πρβλ άρθρο 48. 
1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή 
ο πάροχος υπηρεσιών. 
1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. 
Διονύσου» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Α
ρ
. 

τι
μ
ο
λο

γί
ο
υ
 

CPVS 
Μ. 

Μέτρ. 
Π

ο
σ
ό
τη

τε
ς 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 
Σύνολο (€) 

1 ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 1.1 45212220-4 m 2 675,00   

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ 
ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ 

ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 

1.2 37415000-0 τεμάχια 1   

3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 

1.3 37415000-0 τεμάχια 2   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

…………………….(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
 

Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα 

περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν 

από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του 

έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας 

μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Άγιος Στέφανος,  
Αριθμ. πρωτ.: 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. Διάκου 
Τ.Κ.:  14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:  

Τηλ. 2132030636 
Fax: 2132030630 
E-mail: vorria@dionysos.gr 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV: 

45212220-4 & 37415000-0 ........................ € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ  -  ΑΔΑΜ: 17REQ001683382 

 

(Συνολικού ποσού ,………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

 

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την …………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

 Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , 

που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου  ( ΑΦΜ 

997690910 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύμφωνα με την υπ΄άριθμ 782/31-03-2017 

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων   «δυνάμει» του άρθρου 58 & 

1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και 

 

 Η εταιρεία ………………………………………………………………   - η οποία εκπροσωπείται 

από τον  κ. …………………………..    ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος  και 

διαχειριστής της Εταιρείας  που εδρεύει ……………………………….  και θα 

αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

 

Τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται 

στην παρούσα σύμβαση, αμοιβαία συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται 

τα ακόλουθα 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

mailto:vorria@dionysos.gr
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 Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

 Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις” 

 Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

 Του Π.Δ. 80/2016  

 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις”, 

 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις” και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”,  

 Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο” 

 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…” 

 Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 

 Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της 

παρούσας διακήρυξης και μέχρι την λήξη της σύμβασης. 

 Την ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας , όπως περιγράφεται στην 

από 14/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 

 Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ   οικ. Έτους 2017, με Κ.Α. α) 15.7135.0012 

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της 

Δ.Κ. Διονύσου»» (με  ποσό 45.000,00€),  και του Κ.Α. 15.7135.0004 

«Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» (με  

ποσό 11.000,00€),  προϋπολογισμού έτους 2017  β) η από 14/2017 Μελέτη 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   και γ) οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού 

  Την υπ’ αριθμόν 196/2017 απόφαση του Δημοτικού   Συμβουλίου περί 

έγκρισης της συγκεκριμένης προμήθειας .  

 Την υπ’ αρ. ………….  διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού που 

πραγματοποιήθηκε στις ……….. 

 Το από ………………  Πρακτικό Νο.1 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών 

υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών 

 Την υπ’ αριθμόν …../  2017….. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής » περί 

έγκρισης του Πρακτικού Νο.1 της Ε.Δ. 

 Το από ………………  Πρακτικό Νο.2 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών 

υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών περι κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία …………………………………………….. 

  Την υπ’ αριθμόν …………………………………………………  Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο.2 της με την οποία κατακυρώθηκε 

η Προμήθεια  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου 

και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο 

κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης και μέχρι την λήξη της σύμβασης 
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
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Στη δεύτερη συμβαλλομένη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την  «Προμήθεια και τοποθέτηση 

ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών 

εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά είδος στον παρακάτω πίνακα με τις 

αντίστοιχες τιμές μονάδας και σύμφωνα με την 14/2017 Μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   ,τους όρους Διακήρυξης του Διαγωνισμού, 

καθώς και την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ », που 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος με την παρούσα σύμβαση. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης αύξηση των τιμών τιμολογίου δεν πρόκειται να γίνει δεκτή 

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Α
ρ
. 

τι
μ
ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

CPVS 
Μ. 

Μέτρ. 

Π
ο
σ
ό
τη

τε
ς 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 
Σύνολο (€) 

1 ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 1.1 45212220-
4 

m 2 675,00   

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ 
ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

 

1.2 37415000-
0 

τεμάχια 1   

3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 

1.3 37415000-
0 

τεμάχια 2   

 ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Άρθρο 1ο - Προσδιορισμός --Αντικείμενο της Σύμβασης  
 

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας  και τοποθέτησης στο 

κλειστό γυμναστήριο Δ.Κ. Διονύσου(κωδικός NUTS : GR 30007201): 

α. Ξύλινου αθλητικού δαπέδου.  

Πρόκειται για ξύλινο δάπεδο χώρων προπόνησης Κλειστών Γυμναστηρίων για 

αθλήματα που οι ειδικοί Κανονισμοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή 

άλλοι λόγοι χρήσης ή λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.  

Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού Γ.Γ.Α. και τους κανόνες καλαθοσφαίρισης όπως αυτοί 

ορίσθηκαν από την Διεθνή Ομοσπονδία F.I.B.A.  Συγκεκριμένα προβλέπεται να 

γίνει εγκατάσταση δαπέδου αθλητικού χώρου επιφανείας Ε=675,00 τμ με παρκέτο 

, από λουρίδες ξύλου, οι οποίες τοποθετούνται σε ψευδοπάτωμα με σκελετό από 

καδρόνια. 

β. Υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων .  

α. Ηλεκτρικός πίνακας αποτελεσμάτων με δύο υποπίνακες ατομικών ποινών. 

β. Δύο κινητές μπασκέτες εσωτερικού χώρου , ρυθμιζόμενου ύψους με 

προστατευτικά στρώματα στην βάση τους. 

Στην τιμή κάθε οργάνου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση, 

η εκφόρτωση, η μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται 

στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης με 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και 

παράδοση των παραπάνω ειδών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

τοποθέτησης. 
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε συνεννόηση πάντα με την αρμόδια επιτροπής 

παραλαβής της προμήθειας του Δήμου η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν 

κρίνει απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη 

συμμόρφωση τους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της 

μελέτης, της δίνει τη δυνατότητα  να μην παραλάβει τον εξοπλισμό και να προβεί 

σε δικές της ενέργειες. 

 
 
 
 

Αρθρο 2ο Τόπος – Χρόνος παράδοσης και διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

1.Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης σύμβασης καθορίζεται ενδεικτικά σε έξι 

(6) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος  ποσού, όποιο  από τα δύο 

συμβεί πρώτο. Μετά τη πάροδο του χρόνου και εφόσον το συμβατικό αντικείμενο 

δεν έχει εξαντληθεί δύναται να υπάρξει χρονική παράταση και μόνο χωρίς 

υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

«ΑΝΑΔΟΧΟΥ».  

Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη 

υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη 

εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τους όρους του 

Παραρτήματος I της διακήρυξης «..Τόπος Παράδοσης και Χρόνος Παράδοσης….» 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

5. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής , που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τις υπ’ άριθμ 158/25-05-2017  

&174/30-5-2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της 

διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Σημεία παράδοσης: Το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο της Δημοτικής Κοινότητας 

Διονύσου  

 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της  σύμβασης 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ  

Το ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή 

χώρων προπόνησης Κλειστών Γυμναστηρίων για αθλήματα που οι ειδικοί 

Κανονισμοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή 

λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του. 
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Πρόκειται για σύστημα κατασκευής (με κύριο υλικό το ξύλο) που, για να 

εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για την αθλητική χρήση 

που προορίζεται, αποτελείται από δύο διακεκριμένες στρώσεις – υποσυστήματα: 

• Το υποσύστημα «υπόβαση» 

• Το υποσύστημα «τελική επίστρωση» 

1.1. Το υποσύστημα «υπόβαση» και το υποσύστημα «τελική επίστρωση» 

Το υποσύστημα «υπόβαση» είναι αυτό που κυρίως εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ελαστικότητας, αναπήδησης μπάλας, αντοχές κλπ. που ένα 

αθλητικό δάπεδο πρέπει να διαθέτει, σε συνδυασμό βέβαια με την επιλογή του 

υποσυστήματος «τελική επίστρωση» το οποίο, πέραν της συμμετοχής του στη 

διαμόρφωση της ολοκληρωμένης κατασκευής – εικόνας του ξύλινου αθλητικού 

δαπέδου (στο βαθμό που τα υλικά του επιτρέπουν) καθορίζει τελικά την αισθητική 

αλλά οπωσδήποτε και τη χρήση (καθαρά αθλητική, πολλαπλή) του αθλητικού 

αυτού δαπέδου. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατωτέρω περιγράφεται ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της υπόβασης και 

τελικής επίστρωσης των μονίμων ξύλινων αθλητικών δαπέδων που η Γενική 

Γραμματεία έχει επιλέξει για τα σχετικά έργα που εκτελεί. 

3. ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ  

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται κατωτέρω). 

3.1. Υπόβαση 

3.1.1. Προστασία υγρασίας – Φράγμα υδρατμών 

Για την προστασία του μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατμούς και 

υγρασίες, το υφιστάμενο δάπεδο από σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα 

κατασκευασθεί το ξύλινο δάπεδο θα σφραγισθεί, μετά από τον απαραίτητο επιμελή 

καθαρισμό, με την εφαρμογή τριπλής ασφαλτικής επάλειψης με ασφαλτικό 

γαλάκτωμα σε τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά 

στρώση. 

3.1.2. Ειδικές εργασίες τοποθέτησης βάσεων στήριξης αθλητικού 

εξοπλισμού 

Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το μόνιμο 

ξύλινο αθλητικό δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την μετέπειτα τοποθέτηση των 

βάσεων στερέωσης του προβλεπόμενου αθλητικού εξοπλισμού. Προκειμένου να 

υπάρχει δυνατότητα μικροδιορθώσεων ως προς την τελική και ακριβή τοποθέτησή 

τους στην φάση αυτή θα διανοιχτούν οπές στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο 

του κλειστού γυμναστηρίου στις οποίες θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες, 

διαμέτρου 10 εκ. τουλάχιστον μεγαλύτερης από εκείνη της αντίστοιχης βάσης και 

μήκους 10 εκ. τουλάχιστον μεγαλύτερου από εκείνο της αντίστοιχης βάσης, που 

θα στερεωθούν με γαρμπιλόδεμα. 

Στη φάση της κατασκευής του φράγματος υδρατμών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα 

καλύψουν και το τμήμα των παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από 

σκυρόδεμα του κλειστού γυμναστηρίου. 

Στη συνέχεια και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώματος του ξύλινου 

δαπέδου, στερεώνεται στον καθένα από τους παρακάτω τσιμεντοσωλήνες η 

αντίστοιχη βάση, με την μεγίστη δυνατόν ακρίβεια και με το πώμα της 

τοποθετημένο σε απόλυτη περασιά με το πέτσωμα του ξύλινου δαπέδου που 

κόβεται γύρω – γύρω από τη βάση και εδράζεται στο χείλος του τσιμεντοσωλήνα. 

Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου, μορφώνεται πάνω από κάθε 

βάση, τετραγωνική οπή, διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του πλάτους 

των χρησιμοποιούμενων λωρίδων δαπέδου (π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) 

, οι διαγώνιοι της οποίας συμπίπτουν με το κέντρο του πώματος των βάσεων. 

Αντίστοιχα κατασκευάζεται από λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήματος πώμα, 

τελικών διαστάσεων 1,0 – 1,5 χιλ. μικρότερων από εκείνων της τετραγωνικής 

οπής, που συγκολλείται πάνω στο μεταλλικό πώμα της βάσης με τη βοήθεια 

εποξειδικής ρητίνης ταχείας πήξεως. Το πώμα αυτό τρίβεται και προστατεύεται με 

βερνίκι όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο δάπεδο. Η αφαίρεσή του, 

προκειμένου να τοποθετηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού εξοπλισμού, γίνεται 

με βρεγμένη βεντούζα με βάση την αρχή της διαφοράς πιέσεως _Ρ = 1 Atm. 
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3.1.3.Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις 

λωρίδες δαπέδου όσο και στην ξυλεία υπόβασής του (τακάκια, τάβλες) αλλά και 

στα σοβατεπιά, δεν θα είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του 10% (DIN 

280/5 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996). 

Εν συνεχεία, περιγράφονται με τη σειρά τους, αναλυτικά, οι απαιτούμενες 

εργασίες: 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση με την κατασκευή 

του μονίμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριμένα πριν τοποθετηθούν τα 

τακάκια, θα ληφθεί πρόνοια να τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωμένο δάπεδο να 

απέχει από οποιοδήποτε σταθερό εμπόδιο όπως π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία 

σκυροδέματος κ.λ.π., απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών - 7 εκατοστών, 

προκειμένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση του δαπέδου στην περίπτωση 

συστολοδιαστολών. 

 

3.1.4. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πάνω στην προστατευμένη από 

υγρασία και υδρατμούς επιφάνεια του δαπέδου του γυμναστηρίου θα 

τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες λευκής ξυλείας (ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. 

και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε κάνναβο, 50 εκ.Χ 50 εκ. σε όλη την επιφάνεια. 

Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω 

από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά, κομμάτια από 

ασφαλτόπανα, διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ.,(ένα 

τουλάχιστον ή περισσότερα εφ’ όσον απαιτηθεί), με τα οποία θα καλυφθούν και οι 

υψομετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν, ώστε η επιφάνεια που θα 

τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο να είναι απολύτως οριζόντια. 

3.1.5. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας θα 

καρφωθούν με 4 καρφιά η κάθε μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή 

ξυλεία (ερυθρελάτη) μήκους 48 εκ. πλάτους 12 εκ. και πάχους 2,2 εκ. 

3.1.6. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της 

αίθουσας και στη μέση των αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν 

με δύο καρφιά για κάθε σημείο διασταύρωσης, τετράμετρες και οι μισές δίμετρες 

τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22 χιλ. , ώστε οι ματίσεις να 

μην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία αλλά σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

3.1.7. Το πέτσωμα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 2,2 

χιλ.. θα καρφωθεί κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην 

προηγούμενη στρώση με δύο καρφιά σε κάθε διασταύρωση με τρόπο ώστε να 

αφήνεται μεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι τάβλες του πετσώματος θα τοποθετηθούν και 

αυτές με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). 

Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τακάκια και τάβλες, θα 

πρέπει πριν από την τοποθέτησή τους, να έχουν εμποτιστεί με κατάλληλο 

μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά ξύλου) εφοδιασμένα με 

πιστοποιητικό καταλληλότητας, σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού. 

3.2. Τελική επίστρωση – Λωρίδες δαπέδου 

3.2.1. Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, θα τοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον μεγάλο 

άξονα της αίθουσας, με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου 

που θα χρησιμοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή τους θα περαστούν σε όλες 

τους τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό και στη 

συνέχεια αφού μείνουν τέσσερις τουλάχιστον μέρες για να στεγνώσουν, θα 

περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής 

βάσης ενός συστατικού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα 

ξεκινήσει από τον κατά μήκος κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν 

πλευρές της. Κάθε ένα στοιχείο θα στερεώνεται πάνω στο πέτσωμα με καρφιά Τ, 

που έχουν νευρώσεις και μήκος 6 εκ., 3 τον αριθμό, για λωρίδα δαπέδου μήκους 

550 χιλ. και 5 τον αριθμό, για λωρίδα δαπέδου μήκους 1200 χιλ., εναλλάξ με βίδες 



17PROC002001433 2017-09-26 

 

Σελίδα 80 από 89 

(δηλ. μία βίδα ανά καρφί). Η διαδικασία στερέωσης θα γίνει με πιστόλι 

πεπιεσμένου αέρα. 

Το αρσενικό – θηλυκό από τη μία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο με 

το αρσενικό – θηλυκό της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα 

τοποθετούνται εκατέρωθεν, του μεγάλου άξονα της αίθουσας, θα διαθέτουν όμοιες 

εντορμίες δεξιά και αριστερά του άξονα ώστε να προσαρμόζεται σ’ αυτές 

συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα – πλακέ που θα κολληθεί. 

 

3.2.2. Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά τουλάχιστον 

  ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ 

ΔΡΥΣ ΑΒ χωρίς ρόζους 550 55 22 

 

 

3.2.3. Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του ξύλινου 

μονίμου αθλητικού δαπέδου συμπεριφορά, όλες οι λωρίδες δαπέδου θα πρέπει να 

έχουν: 

Το ίδιο ακριβώς μήκος (ΙΣΟΜΗΚΕΙΣ) 

Να τοποθετούνται με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS) 

Να διαθέτουν εντορμία (λούκι) και προεξοχή (τόρμο) σε όλες τις πλευρές τους 

(σόκορα – μικρές και παράλληλα με τα νερά – μεγάλες) 

3.2.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομοιόμορφη και αισθητικά 

αποδεκτή εμφάνιση της επιφάνειας χρήσης του δαπέδου. Για την διασφάλισή των 

παρά πάνω επιβάλλεται και ο επί τόπου έλεγχος της ομοιοχρωμίας των λωρίδων 

δαπέδου ή τουλάχιστον το λύσιμο και η ανάμειξη των δεμάτων των λωρίδων 

δαπέδου πριν από την τοποθέτησή τους. Στην περίπτωση που η διαφορά της 

απόχρωσης των λωρίδων δαπέδου είναι καταφανής ενδέχεται να απορριφθεί μέρος 

του υλικού. 

3.2.5. Οποιαδήποτε αμφιβολία προκύψει για το είδος και την ποιότητα των 

προσκομιζόμενων στο έργο λωρίδων δαπέδου, μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας, 

αρμόδια όργανα για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, θεωρούνται τα επίσημα 

και αναγνωρισμένα ινστιτούτα ή φορείς τεχνολογίας ξύλου της Ελλάδας ή άλλου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής κοινότητας, η δε δαπάνη έκδοσής του βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. 

3.2.6. Το τρίψιμο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική 

επιφάνειά τους να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της 

επιφάνειας παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 0,1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 0 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 4μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 3 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 10μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 4 χιλ. 

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 15μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 5 χιλ. 

Ο πίνακας αυτός μπορεί να συμπληρώνεται και με ενδιάμεσες τιμές που 

παρεμβάλλονται γραμμικά με αντίστοιχη στρογγυλοποίηση των επιτρεπόμενων 

ανοχών σε χιλιοστά. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίματος, η προστασία της επιφάνειας του 

ξύλινου δαπέδου με το αστάρι (primer) της προηγούμενης παραγράφου 

καταστρέφεται και απαιτείται εκ νέου εφαρμογή της. 

3.2.7. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του τριψίματος και σε χρονικό 

διάστημα όχι μεγαλύτερο του 24ώρου, ώστε να μην επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο 

από την υγρασία του περιβάλλοντος, το δάπεδο θα προστατευθεί εκ νέου με 

αστάρι βερνικιού πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού μετά την ωρίμανση 

του οποίου θα εφαρμοστεί η πρώτη στρώση του βερνικιού. 

3.2.8. Η γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών 

χώρων προβλέπονται από την μελέτη, θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της 

Γ.Γ.Α. και τους κανονισμούς των αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά 
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τους χρωματισμούς της γραμμογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα 

τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερμανικός κανονισμός DIN 18032 και είναι: 

για το BASKET BALL: Μαύρο 

για το VOLLEY BALL : Μπλέ 

για το HANDBALL: Πορτοκαλί 

ή άλλοι χρωματισμοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές 

Ομοσπονδίες. 

Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη 

πρόσφυση, να είναι συμβατό με το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιμοποιηθεί και 

θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις, ώστε τελικά τα χρώματα της γραμμογράφησης να 

παραμείνουν ανεξίτηλα. 

3.2.9. Η δεύτερη στρώση βερνικιού του δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα 

καλύψει την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας και θα αποτελέσει την τελική 

επιφάνεια χρήσης του ξύλινου δαπέδου. 

Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η 

προηγούμενη θα τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η δυνατότητα 

διόρθωσης, μικροατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση 

της επόμενης στρώσης. 

3.2.10. Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει με υφιστάμενα ανοίγματα (κουφώματα) 

του κλειστού γυμναστηρίου, όπου εκ των πραγμάτων προκύπτει υψομετρική 

διαφορά μεταξύ επιφάνειας χρήσης του ξύλινου δαπέδου και άλλων 

διαμορφωμένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου αποδυτηρίων, αποθηκών, διαδρόμων 

κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο – ράμπα η επιφάνεια 

χρήσης του οποίου θα είναι καθ’ όλα παρόμοιο με εκείνη του ξύλινου δαπέδου του 

αγωνιστικού χώρου (τύπος λωρίδων δαπέδου, προστατευτικά βερνίκια). 

 

3.3. Αποδεκτά βερνίκια & χρώματα γραμμογράφησης 

Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μονίμων αθλητικών 

δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων του ασταριού και των χρωμάτων της 

γραμμογράφησης θα είναι πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού παρόμοιου 

τύπου με Export – Extra της BERGER – SEIDLE ή EUKULA , με ιδιαίτερη αντοχή 

και διάρκεια σε χρήση, αντιανακλαστικό (δηλ. ματ ή σατινέ) και αντιολισθητικό, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγμένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του 

γερμανικού κανονισμού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συμπεριφορά σε ολίσθηση, 

ανακλαστικότητα φωτός κ.λ.π. 

4. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Το κενό που δημιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, μεταξύ 

της επιφάνειας έδρασής του (πλάκα σκυροδέματος) και των λωρίδων δαπέδου, 

στην περίμετρο της επιφάνειάς του, θα παραμείνει ανοικτό για τον εξαερισμό του 

και θα προστατευθεί από συσσώρευση απορριμμάτων αντικειμένων κ.λ.π., με 

διάτρητη διατομή – περιθώριο εξαερισμού και προστασίας σχήματος ανισοσκελούς 

γωνίας 80/140 χιλ. από γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστή λαμαρίνα του 

εμπορίου πάχους 1,2 χιλιοστών. 

Η παραπάνω διάτρητη διατομή θα κόβεται κυκλικά, στα σημεία εκείνα που 

απαιτείται, προκειμένου να περνάνε μέσα από τα ανοίγματα αυτά τα στοιχεία των 

βάσεων τοποθέτησης του διαχωριστικού κιγκλιδώματος αθλητών κοινού, (όπου 

αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί) θα στερεώνεται με 2 τουλάχιστον βίδες για 

κάθε δίμετρο τμήμα της, μετά πλαστικών βυσμάτων τύπου UPAT, HILTI κλπ. στο 

υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου. 

Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεμα υφιστάμενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει 

ανωμαλίες, θα χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ύψους, σωληνάκια καταλλήλου 

μήκους από σκληρό πλαστικό PVC, μέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες 

στερέωσης. 

Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατομής που εφάπτεται στην περατωμένη και 

έτοιμη για χρήση επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από 

προστατευτική διατομή – profil σχήματος Π από PVC Neoprene κ.λ.π. που 

στεγανοποιεί τον αρμό. 

5. ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) - ΡΑΜΠΕΣ 
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Στους αρμούς που δημιουργούνται μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των 

κατακόρυφων επιφανειών των υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα) θα 

τοποθετηθεί ξύλινο αρμοκάλυπτρο πλάτους 8χιλ. και πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία 

του ίδιου είδους και ποιότητας με εκείνη των λωρίδων του ξύλινου δαπέδου. Τα 

ξύλινα αρμοκάλυπτρα θα είναι περασμένα πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες 

τους τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό, αστάρι 

πολυουραιθανικής βάσης ενός συστατικού, και δύο στρώσεις βερνικιού, στις 

ορατές τους επιφάνειες με βερνίκι της ίδιας ακριβώς ποιότητας με εκείνη του 

βερνικιού με το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η τοποθέτησή τους θα 

γίνεται με βίδες, προστατευμένες ηλεκτρολυτικά (κάδμιο, ιρίδιο, χρώμιο κ.λ.π.) 

κατά της διάβρωσης, μέσω πλαστικών εξαρτημάτων στερέωσης (βυσμάτων UPAT, 

HILTI κλπ),ανά 50-60 εκ. 

Στα σημεία που υπάρχουν πόρτες και θα προκύψει ανισοσταθμία με το 

διαμορφωμένο έδαφος,  απαιτείται η διαμόρφωση ραμπών κυκλοφορίας 

με κλίση σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις προδιαγραφές για 

ΑΜΕΑ. 

 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Για την επιλογή και την τοποθέτηση του Μόνιμου Ξύλινου Αθλητικού δαπέδου 

απαιτείται προέγκριση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής: 

Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει από τον προμηθευτικό οίκο 

ξυλείας, δείγματα από τις λωρίδες δαπέδου και  την ξυλεία της υπόβασης.  

Τα απαιτούμενα δείγματα  θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα 

εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ 

αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό 

θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του 

εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης 

αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

 

ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ 

1.2 ΚΑΙ 1.3)  

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

Πρόκειται για ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων, 

κατάλληλο για αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης κλπ, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της διεθνούς ομοσπονδίας FIΒΑ, συνολικών 

διαστάσεων 2.500x800x50mm. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή του πίνακα συνολικά , η 

απαιτούμενη καλωδίωση, οι κονσόλες χειρισμού,  οι βάσεις στήριξης που μπορεί να 

απαιτηθούν  και η εκπαίδευση των χειριστών.  

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από την Διεθνή Ομοσπονδία 

Καλαθοσφαίρισης - F.I.B.A. , επί ποινή αποκλεισμού.   

Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά 

εργασιών και ανταλλακτικών. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας 

ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους 

ο ένας (1) μήνας. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων θα αποτελείται από: 

 Έναν (1) Κύριο πίνακα αποτελεσμάτων- κεντρικό τμήμα (τεχνολογίας led). 

 Δύο (2) τεμάχια πίνακες ατομικών ποινών – επεκτάσεις του κεντρικού 

τμήματος. 

 Δύο (2) ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24’’-14’’. 

 

Α) Ο Κύριος πίνακας αποτελεσμάτων-κεντρικό τμήμα (διαστάσεων 

1.500x800x50mm)- (τεχνολογίας led) που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό πίνακα, 

την κεντρική κονσόλα χειρισμού, εξωτερική κόρνα υψηλής ισχύος και τα καλώδια  

data , έχει τις εξής προδιαγραφές: 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Αναγραφή του χρόνου σε μορφή (00-99) : (00-99). Όταν ο 

υπολειπόμενος χρόνος κατέβει κάτω των 60’’ να εμφανίζεται ο χρόνος με 

δέκατα δευτερολέπτου. Το ύψος του κάθε ψηφίου να είναι 21 εκ. 

τουλάχιστον.  

Κατά την διάρκεια που δεν διεξάγεται αγώνας, να έχει την δυνατότητα να 

εμφανίζει την ώρα, ημερομηνία, θερμοκρασία.  

2 Αναγραφή των βαθμών από 1 έως 199, χωριστά για κάθε ομάδα. Το ύψος 

του κάθε ψηφίου να είναι 21 εκ. τουλάχιστον.  

3 - Ένδειξη TIME-OUT για κάθε ομάδα.  

- Επιλογή διάρκειας χρόνου TIME OUT από 1-99 δευτερόλεπτα σε δύο 

αριθμητικά στοιχεία χωριστά για κάθε ομάδα και ένδειξη απαραίτητα 

επάνω στον πίνακα ανεξάρτητα από τα στοιχεία του χρόνου για μέτρηση 

και ένδειξη χρόνου TIME ΟUT. Το ύψος του κάθε ψηφίου να είναι 18 εκ. 

τουλάχιστον.  

4 Αναγραφή συνόλου ποινών για κάθε ομάδα  

5 Ένδειξη περιόδων  

6 - Δυνατότητα διάγνωσης LAMP TEST  

7 Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα σε περίπτωση διακοπής, ρεύματος 

και επαναφορά με την επαναλειτουργία του (RECALL). Επαναφορά των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (LAST TΑΜΕR RECALL)  

8 - Ρύθμιση φωτεινότητας είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με τις 

συνθήκες φωτισμού του γηπέδου.  

Β) Πίνακες ατομικών ποινών– επεκτάσεις του κεντρικού τμήματος 

(διαστάσεων 500x800x50mm). Το σετ περιλαμβάνει δύο τεμάχια ατομικών ποινών 

(ΗΟΜΕ –GUEST) και έχει τις εξής προδιαγραφές: 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Αναγραφή του αριθμού του τιμωρημένου παίκτη PLAYER –FOUL (4-15) και 

του αριθμού των ποινών που έκανε (1-5). Η ένδειξη παραμένει αναμμένη 

για 10’’. Στην αρχή ή στο τέλος μέτρησης χρόνου να υπάρχει δυνατότητα 

να ηχεί κλάξον αυτόματα ή οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χείριστης.  

2 - Δυνατότητα διάγνωσης LAMP TEST  

3 Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα σε περίπτωση διακοπής, ρεύματος 

και επαναφορά με την επαναλειτουργία του (RECALL). Επαναφορά των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (LAST TΑΜΕR RECALL)  

4 - Ρύθμιση φωτεινότητας είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με τις 

συνθήκες φωτισμού του γηπέδου.  

 

Γ) Ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24’’-14’’ (διαστάσεων 

300x280x42mm). 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Το σετ περιλαμβάνει 2 τεμάχια χρονόμετρα, το remote χειριστήριο, 

ενσωματωμένους βομβητές (buzzers) και τα καλώδια data. To ύψος του 

κάθε ψηφίου να είναι τουλάχιστον 19cm. Όλα συνδέονται με το 

χειριστήριο του πίνακα. 

2 Συνδέονται με το χειριστήριο του πίνακα 

3 Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIBA, σε περίπτωση που η 

επαναφορά γίνεται από την άμυνα, τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να 

επανατοποθετούνται στα 24". 

Εάν η επαναφορά γίνεται στην επίθεση, τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα 

πρέπει να ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

 Εάν εμφανίζονται στους πίνακες στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας 

14 και άνω δευτερόλεπτα, τα χρονόμετρα δεν θα ξεκινούν από την 

αρχή και να μένουν ως έχουν. 

 Εάν εμφανίζονται στους πίνακες τη στιγμή που σταμάτησε ο 
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αγώνας 13 και κάτω δευτερόλεπτα, τα χρονόμετρα να ρυθμίζονται 

στα 14 δευτερόλεπτα. 

 Επίσης, μετά το επιθετικό ριμπάουντ πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

άμεσης επαναφοράς στα 14". 

Επιπλέον, για τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, σύμφωνα και με τους νέους 

κανονισμούς της Euroleague, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη 

δεκάτου δευτερολέπτου στο χρόνο επίθεσης. 

 

2. ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΥΨΟΥΣ  

Πρόκειται για υδραυλικές Μπασκέτες με πρόβολο, που  πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις της F.I.B.A. και να φέρουν πιστοποιητικό από την Διεθνή 

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης - F.I.B.A. , επί ποινή αποκλεισμού.  

Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για πλήρη σειρά 

εργασιών και ανταλλακτικών. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας 

ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους 

ο ένας (1) μήνας. 

 

 

 

Ειδικές Απαιτήσεις : 

 Εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής, λειτουργίας και 

ποιότητας κατασκευής (ύψη, διαστάσεις, επενδύσεις, χρωματισμοί κτλ.) του 

εν ισχύει κανονισμού της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

(F.I.B.A.). 

 Είναι κυλιόμενες, πτυσσόμενες μπασκέτες δαπέδου και διαθέτουν 

μηχανισμό ήλεκτρο - υδραυλικό λειτουργίας (σύμπτυξης - ανάπτυξης). 

 Δεν προκαλούν τόσο κατά την κύλισή τους, όσο και κατά την έδρασή τους 

φθορές στο αθλητικό δάπεδο (φθορά επιφάνειας χρήσης, διάτρηση, 

μόνιμες παραμορφώσεις κλπ). 

 Παρέχουν τη μικρότερη κατά το δυνατόν κινητικότητα και τη μεγαλύτερη 

δυνατή ασφάλεια σε ανατροπή, με την κατάλληλη επιλογή μεταλλικών 

διατομών, αρθρώσεων, αντίβαρων, πελμάτων κτλ. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και ταχείας αντικατάστασης ή επισκευής 

τμημάτων τους και ιδιαίτερα τόσο του πίνακα, όσο και του καλαθιού σε 

περίπτωση θραύσης ή φθοράς από οποιαδήποτε αιτία. 

Συγκεκριμένα έχει  τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Η φέρουσα κατασκευή της Μπασκέτας, είναι λουστραρισμένη 

ατσάλινη, στιβαρή δομή με  μεντεσέδες και συνδέσεις  τοποθετημένοι σε 

ρουλεμάν (περιστρεφόμενα, αντιτριβικά ρουλεμάν) που συγκρατεί 

σταθερά τον πίνακα (ταμπλό) και τη στεφάνι, σε ύψος και θέση σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του ισχύοντα κανονισμού της F.I.B.A. και ταυτόχρονα 

λειτουργεί κατάλληλα για να απορροφάει τους κραδασμούς. Ο κατάλληλος 

σχεδιασμός και η κατάλληλη επιλογή μεταλλικών διατομών εξασφαλίζει 

την μικρότερη κατά το δυνατόν κινητικότητα και τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια σε ανατροπή. Η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από : 

- Τη βάση η οποία έχει ενδεικτικές διαστάσεις 200x100x20/25 cm., και 

είναι κατασκευασμένη από ατσαλένιο σωλήνα  ενδεικτικών διαστάσεων 

160x80x3 mm. και μεταλλικό έλασμα (σκέπασμα) του κιβωτίου με τα 

αντίβαρα. 

- Ένα κάθετο (στυλοβάτης) και ένα οριζόντιο (πρόβολος) σύστημα 

βραχιόνων. Το μήκος του προβόλου είναι 2,25-2,30m. 

- Το βάρος της κάθε μπασκέτας (μαζί με τα αντίβαρα) είναι τουλάχιστον 

750 kg. 

- Όλα τα χαλύβδινα τμήματα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 

πούδρας ή ισοδύναμη τεχνική λύση.  
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2 Ο Πίνακας (ταμπλό) είναι από plexi glass ή ισοδύναμο ενδεικτικού 

πάχους 12 mm. και διαστάσεων 180x105 cm. με γραμμογράφηση, 

ανεξίτηλη, βάσει κανονισμών της FIBA. Το πλαίσιο των Πινάκων (ταμπλό) 

είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό ενδεικτικών διαστάσεων 40x40x3 

mm. 

O Πίνακας (ταμπλό) είναι σταθερά στηριγμένος στη φέρουσα κυλιόμενη 

και πτυσσόμενη κατασκευή και κάθετα στο δάπεδο του αγωνιστικού 

χώρου και σε ύψος και θέση βάσει απαιτήσεων του ισχύοντα κανονισμού 

της F.I.B.A. 

Οι κάτω ακμές των πινάκων (ταμπλό) και τα δύο κατακόρυφα τμήματα 

των πλευρών τους (σε μήκος 35 cm.) φέρουν προστατευτικά καλύμματα 

από διογκωμένη πολυουρεθάνη ή ισοδύναμο υλικό ενδεικτικού πάχους 5 

cm. 

3 Το στεφάνι η οποία είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό επαναφοράς υπό 

πίεση, ο οποίος αποδεσμεύεται όταν ένα στατικό φορτίο 105 kg περίπου, 

εφαρμοστεί στο πιο απομακρυσμένο άνω άκρο αυτής. Επίσης η στεφάνι 

φέρει δίχτυ από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. 

Το στεφάνι είναι κατασκευασμένο ενδεικτικά από χάλυβα (ST 37-2) , 

ενδεικτικής διαμέτρου 20 mm. με εσωτερική διάμετρο 450 mm. με λεία 

επιφάνεια. 

 

4 - Η φέρουσα κατασκευή, επίσης, φέρει προστατευτικά σε όλη βάση, τον 

κορμό σε ύψος 2,75 m πάχους 10 cm περίπου, πυκνότητας τουλάχιστον 

1500mgr και τον πρόβολο (εσωτερικά polyflex και επένδυση από 

συνθετική δερματίνη πλενόμενη ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση), όπως 

ορίζουν οι προδιαγραφές ασφάλειας των κανονισμών της F.I.B.A. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται και για τα παρακάτω: 

α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών 

ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. 

β. Να δέχεται τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλμένων 

κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της 

προελεύσεως των ειδών. 

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) έναντι του 

προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί 

ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016. 

 

Η διαδικασία παραλαβής καθορίζεται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 
 

Άρθρο 4ο. Αμοιβή και Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου  

Ως αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό 

των ……………… Δήμου  οικονομικού έτους 2017. Η δαπάνη για την εκτέλεση της 

παρούσας προμήθειας  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμο Διονύσου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρω €,  τμηματικά εντός τριάντα (30) ημερών 

εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με 

τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από 

την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Διονύσου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
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άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.] 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των 

συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της 

κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η 

κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 

παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' 

και Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισμός της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. ) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ,  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

Οι ανωτέρω κρατήσεις μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με το 

άρθρο 36 του ν.4412/2016 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.  
 
 

Άρθρο 5ο  Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 

δημοπρασίας, του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού και οι 

σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  
 
 

Άρθρο 6ο  Ποινές και εγγυήσεις  

1.      Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης 

των κατωτέρω ποινικών ρητρών και τυχόν θεμελίωσης αξίωσης αποζημίωσης, και 

ως εγγύηση για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης, την κάλυψη 

κάθε τυχόν οφειλής προς το Δήμο και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της 

Σύμβασης, προσκόμισε την υπ' αριθμ. 

……………………………………………………………………………………… 

2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραμένει σε ισχύ στα χέρια του Δήμου  και 

επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

3. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 

το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 43 του άρθρου 22 του Ν. 

4441/16.2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126807
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027620
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_S0000134905
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εκπρόθεσμα προδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/2016) Κατά τον υπολογισμό του 

χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
(άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/2016. 

4. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου μετά από καταγγελία του ΔΗΜΟΥ 

καταπίπτει ως ειδική ποινή στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

του έργου.  

5.  Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι συμφωνεί ότι οι ως άνω 

συμφωνούμενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες δεν υπερβαίνουν το 

προσήκον μέτρο, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε 
δικαιώματός του να επιδιώξει τη μείωση ή την κατάργησή τους. 

6.  Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του ΔΗΜΟΥ  όταν συντρέξουν οι 

σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν ο ΔΗΜΟΣ υπέστη ή αποδείξει ζημία. Σε 

κάθε περίπτωση, ο  ΔΗΜΟΣ δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν 
επιπλέον αποδεικνυόμενης ζημίας του. 

Άρθρο 7ο  Λύση της σύμβασης 

1. Ο ΔΗΜΟΣ  έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύμβαση 

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, εκτός από τις περιπτώσεις 

υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας (που συνεπάγεται αντικειμενική 

αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του),  

ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύμβασης 

γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και καθορίζουν τας την ημερομηνία κατά την 

οποία πρόκειται να λυθεί η Σύμβαση, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε 
(5) ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

2.   Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 

Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που 

αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της 

Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης 
αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  

3.   Δια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται 

ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, 

αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της 

Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, 

αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς και για απώλεια εισοδημάτων 

που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της 

Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από 
οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.  

4.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς το ΔΗΜΟ μια 

Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 

και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που 

έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που 
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παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του 

ΔΗΜΟΥ  κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική 

Δήλωση, ο ΔΗΜΟΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς 

τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών 

μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον 

Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της 

ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο ΔΗΜΟΣ να καταβάλει 
οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.  

Άρθρο 8ο  Κήρυξη προμηθευτή Έκπτωτου 

1.   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει 

προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύμφωνα με το άρθρο  206   του 4412/20161. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή 

αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περίπτ. 43 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16) 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
(άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/2016) 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 
Ν.4412/2016).  

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

5. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της 

σύμβασης κάθε τυχόν γενόμενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας 

 Άρθρο 9ο  Εκχώρηση – υπεργολαβίες 

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης 

 Άρθρο 10ο  . Γενικές διατάξεις 

1.Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί 

πρώτα με φιλικό διαγωνισμό.  

2. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς με φιλικό 

διακανονισμό, συμφωνούνται αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με την 

κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3.Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της 

παρούσας σύμβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής 

θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των 

δύο μερών. 
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4. Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη 

και θα εκτελεστεί με βάση όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των 

αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και 

συμπληρωματικά με την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις  

6. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη  δεν έχει το δικαίωμα  να επικαλεστεί  

οποιαδήποτε συμφωνία η οποία εν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, 

οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις  έγγραφες ή προφορικές  έγιναν πριν  την  

υπογραφή  της παρούσας  σύμβασης θεωρούνται  ανακληθείσες  και άκυρες  και  

δεν έχουν καμία  ισχύ 

7. Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί, 

ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της από 14/2017 μελέτης της Διεύθυνσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών, της οικείας διακήρυξης (………………………………………), σε συνδυασμό με 

την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής. 

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης.  

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι 

ανέγνωσαν το περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως 

ακολουθεί 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

  

 
 
 
 
 
 

                                           

 

 

 

 

 


