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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-12-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..387/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..27η/13-12-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..34417/9-12-2016.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2017 – 31.12.2017» 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην 
εταιρεία στην εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ  µε ποσό προσφοράς  49.125,05€» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  
ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης κ΄ Παραλαβής για την 
δηµόσια   σύµβαση ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των 
δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης της «Παροχής υπηρεσιών για 
την διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ν.4389/2016» στον προσωρινό µειοδότη Νerco N. Χλύκας &  Συνεργάτες Α.Ε.Μ». 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α ) του Πρακτικού Νο.1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα 
στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισµού 149.984,20 € συµπ. 
ΦΠΑ και  β) της υπ’αριθµ 28673/13-10-2016 Γνωµοδότησης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί των   υπ΄αριθµ 28176, 28180, 28179/10-10-
2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των εταιρειών «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» , «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-
Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» και «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»   
κατά του Πρακτικού Νο. 1». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οικονοµικών προσφορών για την «Προµήθεια 
Υδραυλικών Υλικών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ) για τη ζηµιά στην οικία της 
από γερανό του ∆». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ∆ΑΜΚΑΛΗ, 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 226/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ, σύµφωνα 
µε την υπ΄ αριθ. 216/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ο.ε. 2016, ποσού 306,00 € για πληρωµή προστίµου τροχαίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση, εγκατάστασης και χρήσης «τερµατικών συσκευών 
ασφαλών πληρωµών» (P.O.S.) & σύναψης σύµβασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Τροχήλατων 
και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής 
Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια και 
Τοποθέτηση Σιδερένιων Καγκέλων στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Φωτιστικών και άλλων µερών Παλλόµενων Σηµατοδοτών στη ∆.Ε. Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Σάκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης άσκησης ενδίκου µέσου». 
 

 
 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Κοντάκης Κυριάκος  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης απείχε από την συζήτηση του 1ου Εκτός Ηµερήσιας 
∆ιάταξης θέµατος ως µέλος της επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..387/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α ) του Πρακτικού Νο.1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα 
στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισµού 149.984,20 € συµπ. 
ΦΠΑ και  β) της υπ’αριθµ 28673/13-10-2016 Γνωµοδότησης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί των   υπ΄αριθµ 28176, 28180, 28179/10-10-
2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των εταιρειών «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» , «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-
Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» και «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»   
κατά του Πρακτικού Νο. 1». 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
 
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 

 
3. Την υπ’ άριθµ 66/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας . 
 
4. Την υπ’ άριθµ ../2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης του 

ποσού των 149.984,20 € σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0009 του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και β) η 14/2016 
Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  
διαγωνισµού για την αριθµ. πρωτ. . 20454/1321/19-7-2016 διακλήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου ».  

 
5. Το Πρακτικό Νο1 (05-10-2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 63/2016 Α∆Σ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. υπ’ αριθ. 

πρωτ. 20454/19-7-2016  διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 

∆.Κ. Αγίου Στέφανου» προϋπολογισµού 149.984,20 € συµπ. ΦΠΑ., παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 26693. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 
29/8/2016 και ώρα 15:00 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 02/09/2016 και ώρα 11:00 π.µ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(konstantinou και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 26693 και διαπίστωσε ότι 
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί πέντε   (5) 
προσφορές. 
 
 
 
 
 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  & 

α/α ηλεκτρ. προσφοράς  
1 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    

27/08/2016 13:18:25 

2 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ 27/08/2016 13:40:38 
3 ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ   28/08/2016 12:47:25 
4 TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ 

29/08/2016 12:11:12 

5 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 

ΟΕ) 

29/08/2016 12:38:39 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη 
συνέχεια  η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική 
φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 13), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α 
συστήµατος : 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 
1 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    41179 23378/30-08-2016 
2 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ 39656 23377/30-08-2016 
3 ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ   42218 23420/30-08-2016 
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 Προµηθευτής α/α προσφοράς συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 
4 TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

του ΚΟΣΜΑ  

42049 23661/01-09-2016 

5 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) 40850 23660/01-09-2016 
 

 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και την µελέτη της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, 
τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα  εξής : 
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Σελίδα 5 από 35 
 

α/α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
α/α συστήµατος 

41179 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ 

α/α συστήµατος 

39656 

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ 
ΙΑΣΩΝ του 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ   

α/α συστήµατος 

42218 

TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του 
ΚΟΣΜΑ 

α/α συστήµατος 

42049 

 

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
Σ - 

Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
Σ ΟΕ 

(ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 
ΟΕ) 

α/α συστήµατος 

40850 

 

1 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

√ √ √ √ √ 

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

√ √ √ √ √ 

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗ
ΤΑΣ & 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

√ √ √ √ √ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡΟ
ΤΗΤΑΣ 

 

√ √ √ √ √ 

5 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

/ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ
Α & 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   
/ΓΕΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ 
Υ.∆.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
ΕΙΣΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡ 

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

√ √ √ √ √ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 

√ √ √ √ √ 

8 Υ.∆ ΟΡΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΠ 

√ √ √ √ √ 

9 Υ.∆ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ FIFA 
2015 

√ √ √ √  

10 ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩ
Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

√ √ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  

√ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ 

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
FIFA  

√“ TS SUPER 
SURFACE 5D2”  

√“ TS SUPER 
SURFACE 5D2” 

∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ 

√ NATURE D3 60-11S 
 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΑΦΗΣ  
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α/α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    
α/α συστήµατος 

41179 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ 

α/α συστήµατος 

39656 

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ 
ΙΑΣΩΝ του 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ   

α/α συστήµατος 

42218 

TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του 
ΚΟΣΜΑ 

α/α συστήµατος 

42049 

 

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
Σ - 

Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
Σ ΟΕ 

(ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 
ΟΕ) 

α/α συστήµατος 

40850 

 

12 ISO 9001/2008 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΩΝ  TOY 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

√ √ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  

√ √ 

13 ISO 9001/2008 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   
TOY 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

√ √ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  

√ √ 

14 OHSAS 18001 : 2007 
/ ELOT 1801:2008 
TOY 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  

√ √ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  

√ √ 

15 ISO (9001/2008) ΚΑΙ  
ISO 14001:2004 
ΟΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

√ √ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ  

√ √ 

16 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

√ TS SUPER 
SURFACE 5D2” δεν 
ήταν σύµφωνο µε τις 
απαιτούµενες 
Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

√ TS SUPER SURFACE 
5D2” δεν ήταν σύµφωνο 
µε τις απαιτούµενες 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

√ √ NATURE D3 60-11S 
5D2” δεν ήταν σύµφωνο 
µε τις απαιτούµενες 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

√ DUO SHAPE 
P+ 60 SBR FR” 
δεν ήταν 
σύµφωνο µε τις 
απαιτούµενες 
Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

17 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

√ √ √ √ √ 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο 
στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 13 της 
20454/19-7-2016  διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον υποφακελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική 
προσφορά», διαπίστωσε τα εξής : 

1. Η εταιρεία «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ » µε α/α συστήµατος 41179  προσκόµισε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε  ότι το προσφερόµενο είδος 
“TS SUPER SURFACE 5D2” δεν ήταν σύµφωνο µε τις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ άριθµ 14/2016 Μελέτης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

2. Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ » µε α/α συστήµατος 39656 προσκόµισε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του 
διαγωνισµού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε  ότι το προσφερόµενο είδος “TS SUPER SURFACE 5D2” 
δεν ήταν σύµφωνο µε τις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ άριθµ 14/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

3. Η εταιρεία «ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ  » µε α/α συστήµατος 42218, δεν έχει προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

4. Η εταιρεία «TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ» » µε α/α 
συστήµατος 42049  προσκόµισε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς 
διαπιστώθηκε  ότι το προσφερόµενο είδος “NATURE D3 60-11S” δεν ήταν σύµφωνο µε τις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές 
της υπ’ άριθµ 14/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ . 
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5. Η εταιρεία «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) » µε α/α συστήµατος 40850, δεν έχει προσκοµίσει όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.∆ προτείνει τον αποκλεισµό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των εταιρειών: «ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ 
του ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ» και Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ)  λόγω µη προσκόµισης πλήρους φακέλου 
δικαιολογητικών συµµετοχής (∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ κλπ) 
Επίσης , η Ε.∆. γνωµοδοτεί ως προς τη µη αποδοχή των προς προµήθεια ειδών των εταιρειών «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ »,  «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ »  «TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ» καθώς αυτά δεν πληρούν τις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ άριθµ 14/2016 Μελέτης,  ωστόσο 
θεωρεί ότι  θα ήταν σκόπιµη και η γνωµοδότηση της  αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου (επί των τεχνικών προδιαγραφών) προς την Οικονοµική 
Επιτροπή λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου του διαγωνισµού. 

 
 
6. Την υπ΄αριθµ 28176/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ««ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύµφωνα µε την οποία : 
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7. Την υπ΄αριθµ 28180/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ««Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» 

κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύµφωνα µε την οποία:  
 

« ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

Της εταιρείας με την επωνυμία Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε , που 

εδρεύει στην ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ , οδός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , αριθμός 35 , και εκπροσωπείται νομίμως.  

Επί του 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την :  

«Προμήθεια αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» υπ’ αριθ. 

26693 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ. 20454/1321/19-7-2016 διακήρυξης του Δήμου 

Διονύσου  

ΚΑΤΑ  

της εγκυρότητας των συμμετοχών των παρακάτω διαγωνιζομένων:  

1) ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 

2) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

 

3) ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ  

 

4) Κ/Ξιας TERRAIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ  

 

Διότι σύμφωνα με την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί :. 
«Έκθεση: Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση  
ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, 
σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά πληρώσεως, 
χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ FIFA Quality 
Programme for Football Turf Handbook of Test  
Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” για 
πιστοποίηση FIFA QUALITY »  
Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την ΄Εκθεση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του  
“ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook  of Test Methods (October 2015 
Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ”  
κατά συνέπεια είναι άκυρη η συµµετοχή τους  
Αντίθετα ο δικός µας φάκελος ήταν πλήρης και περιείχε την παραπάνω έκθεση, οπότε 
πρέπει να γίνει δεκτή η συµµετοχή µας.  
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  

Να γίνει αποδεκτή η ένστασή μας  

1. Να ακυρωθούν οι συμμετοχές των παραπάνω διαγωνιζομένων  

2. Να γίνει δεκτή η συμμετοχή της δικής μας εταιρείας  

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016  

Για την Ενιστάμενη Εταιρεία» 

 
 

8. Την υπ΄αριθµ 28179/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ««ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Ε∆Ε»» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Σύµφωνα  µε την οποία:  
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« ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε. 

ΚΟΝΩΝΟΣ 31 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ:210 4834740 ΦΑΞ:210 4834742 
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
1. Αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης  
2. Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης  
3. Κάθε υπεύθυνο  
- [Σηµείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω θεωρηθούν µη αρµόδιοι, παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα στον 
αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2690/1999]  
- [Επισηµαίνουµε ότι κατά πάγια άποψη της νοµολογίας του Σ.τ.Ε. η υποβολή µε fax της ένστασης και της προσφυγής 
του Ν. 2522/97 είναι νόµιµη και ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποστολής µε fax].  
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
  HMEΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29/08/2016  
  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20454/19.07.2016  
  Α.Μ.: 14/2016  
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.984,20€(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)  
 

ΕΝΣΤΑΣΗ  
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Ε), κατοίκου 
Αθηνών, οδός Κόνωνος αρ. 31.  
ΚΑΤΑ  
Του από 05/10/2016 Πρακτικού υπ αριθµ. 1 ∆ιενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου 
∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
Κύριοι,  
 
Αφού λάβαµε µέρος έγκαιρα και νόµιµα, στον Ανοικτό ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό 
της εν θέµατι προµήθειας και µετά την ενηµέρωσή µας για το πρακτικό υπ αριθµ. 1 της 
επιτροπής διαγωνισµού στις 07/10/2016 και την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς των συνδιαγωνιζοµένων µας, εκθέτουµε τις 
αντιρρήσεις µας:  
Α) Αντιρρήσεις κατά το µέρος που το ως άνω πρακτικό υπ’ αριθµ. 1 αποκλείει την 
προσφορά µου από τη συνέχεια του διαγωνισµού.  
Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωµοδότησε ως προς την µη αποδοχή των προς 
προµήθεια ειδών της προσφοράς µου όπως κατά γράµµα αναφέρει στην έκθεση 
αξιολόγησης διότι: «αυτά δεν πληρούν τις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές 
της υπ’ άριθµ 14/2016 Μελέτης»  
Στην 14/2016 Μελέτη ορίζει:  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού 
συνθετικού χλοοτάπητα σύµφωνου µε τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου στην ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου. Το προς προµήθεια είδος θα είναι 
αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  
Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει το 
σύστηµα που αποτελείται από νήµατα πολυαιθυλενίου όµοια µε φυσικό γρασίδι 
τα οποία συγκρατούνται σε µία ειδική βάση από µείγµα πολυπροπυλενίου και 
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πολυεστέρα επενδυµένη µε λατέξ µαζί µε τα υλικά πληρώσεως τα οποία είναι 
χαλαζιακή άµµος και κόκκοι ελαστικού(SBR).  
Θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της F.I.F.A. 
:(Assessment of the Artificial Turf System in accordance with FIFA Quality Programme for 
Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements 
(October 2015 Edition).  
Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού 
χλοοτάπητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω 
: 3  
Ελάχιστες απαιτούµενες 
ονοµαστικές  
τεχνικές προδιαγραφές  

Αποκλίσεις κατασκευαστή  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ  100% Πολυαιθυλένιο και κατασκευή 
πέλους υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ  11.000 dtex  ( +- 5%)  
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ  200 micron (µm)  (+- 5%)  
ΧΡΩΜΑ  ∆ίχρωµο (ανοικτό και σκούρο 

πράσινο)  
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα 
κόµπων)  

7.200 / m2  (+- 5%)  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)  
60 mm  (+- 2%)  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ ΙΝΩΝ  

1.370 gr/m2  (+- 5%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ  2.285 gr/m2  
∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΝ12616>180ΜΜ/Η  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΥΛΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  

α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, 
πλυµένη και στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική διαβάθµιση έως  
1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 
kgr/m2.  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκοµετρικής διαβάθµισης από 0,5mm έως 
2,5mm, απαλλαγµένοι από ξένα στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 
99.9%, φιλικοί ως προς το περιβάλλον, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.  
 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε την τεχνική 
προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα :  
Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm 
και ένα (1) δείγµα από τα προσφερόµενα υλικά πλήρωσης, ~30ml χαλαζιακή άµµο και ~30ml 
κόκκους ελαστικού (SBR).  
Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA 
laboratory test report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει 
πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους 
ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ FIFA Quality Programme for 
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Football Turf Handbook of Test Methods (October 201 5 Edition) Handbook of 
Requirements (October 2015 Edition) ” για πιστοποίηση FIFA QUALITY .  
Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής την προµήθεια 
εξοπλισµού γηπέδων άθλησης, σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 µε πεδίο 
εφαρµογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του συµµετέχοντα και OHSAS 
18001:2007 / ELOT 1801:2008 του συµµετέχοντα µε πεδίο εφαρµογής την πολιτική υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία. 
 
 

Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 και ISO 
14001:2004.  
Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές 
αναφέρονται στο τεύχος FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook o f 
Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Req uirements (October 2015 
Edition .  
Εάν οι προµηθευτές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων 
πρέπει να προσκοµίσουν δήλωση του συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην διάθεση του 
προµηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζονται τα παραπάνω 
δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόµενου.  
Η γραµµογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται µε την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου µε τον 
υπόλοιπο αλλά χρώµατος λευκού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (όχι βαµµένη επάνω 
στο πράσινο).  
τιµή προσφοράς κάθε υποψήφιου προµηθευτή για τον συνθετικό χλοοτάπητα θα περιλαµβάνει:  
- την αποµάκρυνση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους που προβλέπονται 

για απόθεση µη επικινδύνων αποβλήτων.  
- Την βελτίωση των κλίσεων της επιφάνειας µε την προσθήκη άµµου λατοµείου ισοπέδωση µε 
χρήση ισοπεδωτής τεχνολογίας ,διαβροχή και συµπύκνωση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
τεχνικού εγχειριδίου της FIFA εν ισχύ (έκδοση Οκτώβριος 2015)  
- Προµήθεια, εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα µε χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού 
πλήρωσης υλικών "µηχανολογικού εξοπλισµού τύπου SMG" ή ισοδύναµου.  
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήµατος συνθετικού 
χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστηµένο χλοοτάπητα µε τα 
υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία µε εγκεκριµένο εργαστήριο της διεθνούς 
Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειµένου να λάβει σήµα πιστοποίησης 
(FIFA QUALITY), για το γήπεδο µε δαπάνη του ιδίου. Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων πιστοποίησης δεν καλύπτουν τις συγκεκριµένες 
απαιτήσεις της FIFA, ο ανάδοχος θα προβεί, µε δική του δαπάνη, στις 
απαραίτητες επεµβάσεις (πχ. προσθήκη ή αφαίρεση υλικών πλήρωσης, 
επαναδιάστρωση υλικών ή οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτηθεί εντός των 
ζητούµενων προδιαγραφών της µελέτης) µέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
της FIFA και να λάβει το ανωτέρω σήµα πιστοποίηση 
Συµφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της µελέτης κατέθεσα 
τεχνική προσφορά στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του 
προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση µε τα απαιτούµενα της µελέτης και µε σχετική 
στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε 
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χαρακτηριστικό του προσφερόµενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. 
Ήτοι: 
 
 

 Ελάχιστες 
απαιτούµενες 
ονοµαστικές  
τεχνικές 
προδιαγραφές  

Αποκλίσεις 
κατασκευαστή  

Τεχνικές 
Προδιαγραφές 
Προσφερόµενου 
Συνθετικού 
Χλοοτάπητα  

Αποδεικτικό 
έγγραφο  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ  100% 
Πολυαιθυλένιο 
και κατασκευή 
πέλους υψηλής 
ποιότητας και 
ανθεκτικό στις 
υπεριώδεις 
ακτίνες UV  

 100% 
Πολυαιθυλένιο 
και κατασκευή 
πέλους υψηλής 
ποιότητας και 
ανθεκτικό στις 
υπεριώδεις 
ακτίνες UV 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΒΑΡΟΣ ΙΝΑΣ  

11.000 dtex  ( +- 5%)  12.000 dtex  ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ  

200 micron 
(µm)  

(+- 5%)  225 micron (µm)  ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20  

ΧΡΩΜΑ  ∆ίχρωµο 
(ανοικτό και 
σκούρο 
πράσινο)  

)  ∆ίχρωµο (RAL 
6025 & RAL 6002 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.6/20  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΟΜΠΩΝ 
(Πυκνότητα 
κόµπων)  

7.200 / m2  (+- 5%)  9.531 / m2  ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΠΕΛΟΥΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ)  

60 mm  (+- 2%)  61,2 mm ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
ΙΝΩΝ  

1.370 gr/m2  (+- 5%)  1.546 gr/m2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑ  

2.285 gr/m2  3.341 gr/m2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤ
Α ΝΕΡΟΥ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΝ12616>180ΜΜ/Η  

>2000 mm/h ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.11/20 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Α  
ΥΛΙΚΩΝ  
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  

α) Χαλαζιακή 
άµµος 
στρογγυλή, 
πλυµένη και 
στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική 

 α) Χαλαζιακή 
άµµος 
στρογγυλή, 
πλυµένη και 
στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20  
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διαβάθµιση έως  
1,6mm, βάρους 
τουλάχιστον 15 
kgr/m2.  

διαβάθµιση 0.2-
1.0 mm, βάρους 
14kgr/m2 

β) Κόκκοι 
ελαστικού 
(SBR), 
κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 
0,5mm έως 
2,5mm, 
απαλλαγµένοι 
από ξένα 
στοιχεία και 
σκόνη, 
καθαρότητας 
κατά 99.9%, 
φιλικοί ως προς 
το περιβάλλον, 
βάρους 
τουλάχιστον 15 
kgr/m2. 

 β) Κόκκοι 
ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 
0.5-2.5mm, 
απαλλαγµένοι 
από ξένα στοιχεία 
και σκόνη, 
καθαρότητας 
κατά 99.9%, 
φιλικοί ως προς 
το περιβάλλον, 
βάρους 18 
kgr/m2. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  

 
 
α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής µου προσφοράς και τα κατατεθειµένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα 
προσφερόµενα από εµένα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ 
ανώτερα από τις προβλεπόµενες αποκλίσεις.  
β) Η γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισµό των προσφερόµενων από εµένα 
ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριµένα ποιες απαιτήσεις της µελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιµη. 
 
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά µου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόµενα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωµοδότηση της 
επιτροπής του διαγωνισµού. 
Β) Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων:  
1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 
1. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
Στη ∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει: 
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
 

12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 
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σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

12.1.1. Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγυητική επιστολή συµµετοχή ς για το διαγωνισµό ορίζεται 
σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 
 

το Άρθρο 25 του Π∆118/2007 ορίζει:  
Άρθρο 25  
Εγγυήσεις  
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
2. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:  
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.  
β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση.  
ζ. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και θα κατάβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετάαπό απλή 
έγγραφη ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από  
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έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγύησης.  
4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ  
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά 
µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν 
καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, 
αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη αξία του 
ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση 
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

γ. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 
και τα ακόλουθα:  
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια 
υλικά.  
ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα  
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).  
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι:  
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 
µετά από απλή έγγραφη  
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται  
(2) ο αριθµός της διακήρυξης  
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της  
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκ−  
δίδεται.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν 
να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.__ 
Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης και 
του Π∆ 118/2007 ο διαγωνιζόµενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ 
α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 την απαιτούµενη 
εγγύηση συµµετοχής. Στην κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΣΜΕ∆Ε 
1712706 δεν αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συµφώνως των 
απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του Π∆ 118/2007  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο 
αφού η κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις 
του Π∆ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου παρέλκουν. 
 

 
2. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου 
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
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Στη ∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:  
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά≫	

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς 
και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

………………………………..  

…………………………………  
12.1.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 
(κύριας), κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά 
όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα 
και ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη του και θα συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί 
της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης.  
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό 
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.  
Στην Ασφάλιση ΟΑΕΕ (http://www.oaee.gr/asfalish.asp?catasf_id=171&) ορίζει:  
Ασφάλιση  
Πρόσωπα Εξαιρούµενα από την Ασφάλιση Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται τα 
παρακάτω πρόσωπα:  
α) Επαγγελµατίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Κύριας ασφάλισης, 

όπως: Υγειονοµικών, Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, ∆ικηγόρων, Ναυτικών Πρακτόρων, Ιδιοκτητών 

Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, κ.α.. 
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Επισηµαίνεται: Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 3996/11 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/10 ρυθµίζεται για όλη την 
επικράτεια το θέµα των ¨παλαιών¨ ασφαλισµένων (ασφαλισµένων για πρώτη φορά πριν την 1/1/93) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταµεία ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείο Νοµικών), οι οποίοι 
παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόµενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριµένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι 
ασφαλίστηκαν σε 

οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισµένοι) και είναι σήµερα 
ασφαλισµένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 
εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισµού και δεν είναι συναφής µε την 
ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τοµείς του ΕΤΑΑ.  
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόµενο µήνα της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε 
αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόµενοι υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του 
ΟΑΕΕ µε δυνατότητα επιλογής µόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας.  
Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης µετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ ασφαλισµένοι) και 
είναι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92.  
……………………….  
Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της 
∆ιακήρυξης ο διαγωνιζόµενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόµενος είναι Αρχιτέκτων µηχανικός – Εργολήπτης 
∆ηµοσίων Έργων ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, όµως σύµφωνα µε το 
κατατεθειµένο πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόµενος ασκεί 
δραστηριότητα (ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής µε την ιδιότητα για την οποία 
υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει εποµένως να καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις 
οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενηµερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειµένη 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τους ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο 
διαγωνιζόµενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ.  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο.  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  
Και όσους ακόµη εµπρόθεσµα και νόµιµα προσθέσω η και διευκρινίσω  
και µε τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων µου 
Ενίσταµαι κατά  
Του Πρακτικού υπ αριθµ. 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
και  
ΖΗΤΩ  
1.Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µου στο σύνολό της.  
2. Να γίνει δεκτή η προσφορά µου.  
3. Να αποκλεισθούν οι προσφορές των διαγωνιζόµενων  
 
1. TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
2. ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 
 

και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν  
Να διαταχθούν τα νόµιµα.  
Αθήνα, 10/10/2016 

 
 

9. Την υπ΄αριθµ 28673/13-10-2016 Γνωµοδότηση  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
26/Α∆Σ. (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία: 
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«………….Κατά του Πρακτικού Ν.ο1 υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από την κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), αναλυτικά οι παρακάτω ενστάσεις: 
 

 Προµηθευτής Αρ. Πρωτοκόλλου  Ηµ/νία & ώρα Υποβολής ηλεκτρ. 

Ένστασης   
1 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ TERRAIN MON.ΕΠΕ –

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
28176/10-10-16 10/10/2016 14:11:36 

2 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ 

ΟΕ 
28180/10-10-10 10/10/2016 14:59:53 

3 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε 
28179/10-10-2016 10/10/2016 15:08:03 

 
 
 
Η Ε.∆. για κάθε ένσταση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ήλεγξε:  
 
α) εάν η ένσταση που κατέθεσε η επιχείρηση είναι εµπρόθεσµη, δηλ. εάν κατατέθηκε µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική 
αποστολή της ανακοίνωσης του σχετικού Πρακτικού στους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της µε αριθµό 20454/1321/19-7-2016  
διακήρυξης  
β) αν η ενιστάµενη επιχείρηση συµµετείχε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό 
γ) αν η ένσταση φέρει ψηφιακή υπογραφή του οικονοµικού φορέα  
 
και διαπίστωσε ότι οι  ανωτέρω ηλεκτρονικές ενστάσεις υποβλήθηκαν  εµπρόθεσµα στην πλατφόρµα του 
Ε.ΣΗ.∆Η.Σ, φέρουν ψηφιακή υπογραφή των νόµιµων εκπροσώπων και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτές από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών  ενστάσεων  και τη σύνταξη 
της σχετικής γνωµοδότησης, ως ακολούθως :  
 
1.  Η ΚΟΙΝ/ΞΙΑ TERRAIN MON.ΕΠΕ –ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ενίσταται κατά του πρακτικού 

1 της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής: 
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«Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούµενες 
προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού απαιτείται : α) 
Ελάχιστο ολικό βάρος ινών του χλοοτάπητα 1370gr/m2. Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε  σύµφωνα:  
µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή της CG GRASS 1300gr/m2 και 2) µε το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY 
TEST REPORT  1307gr/m2, και β) Συνολικό βάρος τάπητα 2.285gr/m2 Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε  σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή της CG GRASS και µε το 
πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT 2360 gr/m2 

 
2. Η εταιρεία  Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τα εξής: 
 
 «….. ∆ιότι σύµφωνα µε την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµισθεί :. «Έκθεση: 
Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test 
report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε 
ισοδύναµα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ 
FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of 
Requirements (October 2015 Edition) ” για πιστοποίηση FIFA QUALITY» Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν 
την ΄Εκθεση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods 
(October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” κατά συνέπεια είναι άκυρη η 
συµµετοχή τους..»  

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης 
της FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) 
Handbook of Requirements (October 2015 Edition). 

 

1) Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε» ενίσταται κατά του πρακτικού 1 της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για τα εξής : 
Α) «…Συµφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της µελέτης κατέθεσα τεχνική 
προσφορά στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 
συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση µε τα απαιτούµενα της µελέτης και µε σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται 
το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόµενου χλοοτάπητα για την 
διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. Ήτοι……….. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, πλυµένη 
και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική 
διαβάθµιση έως  
1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, πλυµένη και 
στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 mm, 
βάρους 14kgr/m2  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης από 0,5mm 
έως 2,5mm, απαλλαγµένοι από ξένα 
στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 
99.9%, φιλικοί ως προς το περιβάλλον, 
βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγµένοι από ξένα 
στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί 
ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kgr/m2.  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.7/20  

 
α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής µου προσφοράς και τα κατατεθειµένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόµενα από 
εµένα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόµενες αποκλίσεις. 
β) Η γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισµό των προσφερόµενων από εµένα ειδών αφού δεν 
αναφέρει συγκεκριµένα ποιες απαιτήσεις της µελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιµη.  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά µου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόµενα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού……….» 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του συνθετικού 
χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού απαιτείται χαλαζιακή άµµος 
στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση έως 1,6mm, βάρους 
τουλάχιστον 15 kgr/m2 . Η εταιρεία ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε προσέφερε χαλαζιακή 
άµµο στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 mm, βάρους 
14kgr/m2. 
 
Β) 1 «……. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ ,Στη ∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:  

Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
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Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές επτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :………………………………………,..Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί 

ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 ο διαγωνιζόµενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 την απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής. Στην κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ΤΣΜΕ∆Ε 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συµφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι 
του Π∆ 118/2007  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο αφού η κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν 
πληροί τις απαιτήσεις του Π∆ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου παρέλκουν. ……..» 
 
Η Ε.∆. έχει κάνει αποδεκτή την εγγυητική επιστολή της εταιρείας TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ η οποία  είναι σύµφωνη µε το άρθρο 12.1.1. της διακήρυξης. 
 
Β) 2 «…..Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τη 
∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:  
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  τον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : ………….. Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης ο 
διαγωνιζόµενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόµενος είναι Αρχιτέκτων µηχανικός – Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, 
όµως σύµφωνα µε το κατατεθειµένο πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόµενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής µε την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει εποµένως να καταβάλλει και 
εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενηµερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τους 
ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόµενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ. Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να 
αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο. ……………………….» 
 
Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το 

άρθρο 12.1.5. της διακήρυξης  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1) Την υπ’ αριθµ. πρωτ.20454/1321/19-7-2016 διακήρυξη 
2) Το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3) Τις τρεις  υποβληθείσες ενστάσεις  
 
προτείνει προς Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου  την  απόρριψη  των  ενστάσεων, για τους λόγους που αναπτύσσονται 
παραπάνω . 
 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:  
 

1.  Την έγκριση του πρακτικού Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  
 

2. Την αποδοχή της 28673/13-10-2016 γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού και τη µη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  των εταιρειών. 
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3. Την απόρριψη στο σύνολο της υπ΄αριθµ 28176/10-10-2016 υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας 
««ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς 
σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού: «Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική 
Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού 
απαιτείται : α) Ελάχιστο ολικό βάρος ινών του χλοοτάπητα 1370gr/m2. Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε  σύµφωνα:  
µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή της CG GRASS 1300gr/m2 και 2) µε το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT  
1307gr/m2, και β) Συνολικό βάρος τάπητα 2.285gr/m2 Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
πρόσφερε  σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή της CG GRASS και µε το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST 
REPORT 2360 gr/m2». 
 
4. Την απόρριψη στο σύνολο, της υπ΄αριθµ 28180/10-10-2016 υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας 
««Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού:  «….. ∆ιότι σύµφωνα µε την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµισθεί 
:. «Έκθεση: Ο προς προµήθεια συνθετικός χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test report) 
εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά πληρώσεως, 
χαλαζιακή άµµο και κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ FIFA Quality Programme for Football Turf 
Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” για πιστοποίηση FIFA 
QUALITY» Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την ΄Εκθεση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του “ FIFA Quality Programme for 
Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” κατά 
συνέπεια είναι άκυρη η συµµετοχή τους..»  

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης της FIFA Quality 
Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 
Edition). 
 
5. Την απόρριψη στο σύνολο, της υπ΄αριθµ 28179/10-10-2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας 
««ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»» κατά του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύµφωνα µε τη 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού:  Α) «…Συµφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού 
διατάξεων της µελέτης κατέθεσα τεχνική προσφορά στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του 
προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση µε τα απαιτούµενα της µελέτης και µε σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το 
αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόµενου χλοοτάπητα για την διευκόλυνση του έργου 
της επιτροπής. Ήτοι……….. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, πλυµένη 
και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική 
διαβάθµιση έως  
1,6mm, βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, πλυµένη και 
στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 mm, 
βάρους 14kgr/m2  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.8/20  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης από 0,5mm 
έως 2,5mm, απαλλαγµένοι από ξένα 
στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 
99.9%, φιλικοί ως προς το περιβάλλον, 
βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 0.5-2.5mm, απαλλαγµένοι από ξένα 
στοιχεία και σκόνη, καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί 
ως προς το περιβάλλον, βάρους 18 kgr/m2.  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA ΣΕΛ.7/20  

 
α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής µου προσφοράς και τα κατατεθειµένα τεχνικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόµενα από 
εµένα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις προβλεπόµενες αποκλίσεις. 
β) Η γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον αποκλεισµό των προσφερόµενων από εµένα ειδών αφού δεν 
αναφέρει συγκεκριµένα ποιες απαιτήσεις της µελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιµη.  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά µου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόµενα είδη είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές της Μελέτης και να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού……….» 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του συνθετικού 
χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού απαιτείται χαλαζιακή άµµος 
στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση έως 1,6mm, βάρους 
τουλάχιστον 15 kgr/m2 . Η εταιρεία ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε προσέφερε χαλαζιακή 
άµµο στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 mm, βάρους 
14kgr/m2. 
 
Β) 1 «……. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ ,Στη ∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:  

Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
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και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές επτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :………………………………………,..Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί 

ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 ο διαγωνιζόµενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 την απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής. Στην κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ΤΣΜΕ∆Ε 1712706 δεν αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συµφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι 
του Π∆ 118/2007  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο αφού η κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν 
πληροί τις απαιτήσεις του Π∆ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου παρέλκουν. ……..» 
 
Η Ε.∆. έχει κάνει αποδεκτή την εγγυητική επιστολή της εταιρείας TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ η οποία  είναι σύµφωνη µε το άρθρο 12.1.1. της διακήρυξης. 
 
Β) 2 «…..Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τη 
∆ιακήρυξη 20454/19.07.2016 ορίζει:  
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  τον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : ………….. Αντιθέτως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης ο 
διαγωνιζόµενος ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόµενος είναι Αρχιτέκτων µηχανικός – Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, 
όµως σύµφωνα µε το κατατεθειµένο πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, ο διαγωνιζόµενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι συναφής µε την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει εποµένως να καταβάλλει και 
εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική ενηµερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τους 
ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόµενος δεν αναφέρει τον ΟΑΕΕ. Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να 
αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο. ……………………….» 
 
6. Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το 
άρθρο 12.1.5. της διακήρυξης  

 
7. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και την ίδια µελέτη. 
  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993    (ΦΕΚ Β’ 185/1993’). 
� Την υπ’ αριθ. 66/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

σκοπιµότητας της προµήθειας . 
� Την υπ’ αριθ. 223/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 149.984,20 € σε βάρος του 
Κ.Α 15.7135.0009 του Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  και β) η 14/2016 Μελέτη 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του Ανοιχτού 
Ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για την αριθµ. πρωτ. . 20454/1321/19-7-2016 
διακλήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου ».. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1.  Εγκρίνει το πρακτικό Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στέφανου». 

 
2. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 28673/13-10-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια - 
αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ∆.Κ. Αγίου Στέφανου»  και τη 
µη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  των εταιρειών. 
 
3. Απορρίπτει στο σύνολό της την υπ’ αριθ. 28176/10-10-2016 υποβληθείσα 
ένσταση της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Πρακτικού Νο. 1. καθώς σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού: «Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 
14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του 
συνθετικού χλοοτάπητα και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού 
απαιτείται: α) Ελάχιστο ολικό βάρος ινών του χλοοτάπητα 1370gr/m2. Η 
κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε  
σύµφωνα:  
µε το πιστοποιητικό του προµηθευτή της CG GRASS 1300gr/m2 και 2) µε το 
πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY TEST REPORT  1307gr/m2, και β) 
Συνολικό βάρος τάπητα 2.285gr/m2 Η κοινοπραξία TERRAIN MON.ΕΠΕ- 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόσφερε  σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του 
προµηθευτή της CG GRASS και µε το πιστοποιητικό της FIFA LABORATORY 
TEST REPORT 2360 gr/m2». 
 
4. Απορρίπτει στο σύνολό της, την υπ’ αριθ. 28180/10-10-2016 υποβληθείσα 
ένσταση της εταιρείας ««Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ» κατά του 
Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού:  «….. ∆ιότι σύµφωνα µε την διακήρυξη (12.1.12) απαιτείται επί 
ποινή αποκλεισµού να προσκοµισθεί :. «Έκθεση: Ο προς προµήθεια συνθετικός 
χλοοτάπητας συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου ποιότητας (FIFA laboratory test 
report) εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, σύµφωνα µε το οποίο να έχει 
πιστοποιηθεί (δοκιµασµένο µε ισοδύναµα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακή άµµο και 
κόκκους ελαστικού (SBR) η εκπλήρωση των κριτηρίων του “ FIFA Quality 
Programme for Football Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition) 
Handbook of Requirements (October 2015 Edition) ” για πιστοποίηση FIFA 
QUALITY» Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν κατέθεσαν την ΄Εκθεση, σύµφωνα µε 
τα κριτήρια του “ FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Test 
Methods (October 2015 Edition) Handbook of Requirements (October 2015 
Edition) ” κατά συνέπεια είναι άκυρη η συµµετοχή τους..»  

 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη κατέθεσαν 
υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης της FIFA Quality Programme for Football 
Turf Handbook of Test Methods (October 2015 Edition ) Handbook of 
Requirements (October 2015 Edition).  
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5. Απορρίπτει στο σύνολό της την υπ’ αριθ. 28179/10-10-2016 υποβληθείσα 
ένσταση της εταιρείας ««ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε∆Ε»» κατά 
του Πρακτικού Νο. 1. Καθώς σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού: Α) «…Συµφώνως των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής 
αποκλεισµού διατάξεων της µελέτης κατέθεσα τεχνική προσφορά στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 
συνθετικού χλοοτάπητα σε σύγκριση µε τα απαιτούµενα της µελέτης και µε 
σχετική στήλη στην οποία αναφέρεται το αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει το κάθε χαρακτηριστικό του προσφερόµενου χλοοτάπητα για την 
διευκόλυνση του έργου της επιτροπής. Ήτοι……….. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
α) Χαλαζιακή άµµος 
στρογγυλή, πλυµένη και 
στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική 
διαβάθµιση έως  
1,6mm, βάρους 
τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

α) Χαλαζιακή άµµος στρογγυλή, 
πλυµένη και στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 
mm, βάρους 14kgr/m2  

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA 
ΣΕΛ.8/20  

β) Κόκκοι ελαστικού 
(SBR), κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης από 
0,5mm έως 2,5mm, 
απαλλαγµένοι από ξένα 
στοιχεία και σκόνη, 
καθαρότητας κατά 
99.9%, φιλικοί ως προς 
το περιβάλλον, βάρους 
τουλάχιστον 15 kgr/m2.  

β) Κόκκοι ελαστικού (SBR), 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης από 
0.5-2.5mm, απαλλαγµένοι από 
ξένα στοιχεία και σκόνη, 
καθαρότητας κατά 99.9%, φιλικοί 
ως προς το περιβάλλον, βάρους 
18 kgr/m2.  

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ FIFA 
ΣΕΛ.7/20  

 
α) Από τον ανωτέρω πίνακα της τεχνικής µου προσφοράς και τα κατατεθειµένα τεχνικά 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι τα προσφερόµενα από εµένα είδη είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τις απαιτούµενες Τεχνικές προδιαγραφές και κατά πολύ ανώτερα από τις 
προβλεπόµενες αποκλίσεις. 
β) Η γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού δεν φέρει αιτιολόγηση για τον 
αποκλεισµό των προσφερόµενων από εµένα ειδών αφού δεν αναφέρει συγκεκριµένα 
ποιες απαιτήσεις της µελέτης δεν εκπληρώνουν και είναι αόριστη και αβάσιµη.  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά µου να γίνει δεκτή γιατί τα προσφερόµενα είδη 
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και 
να ακυρωθεί και ή και να διορθωθεί η γνωµοδότηση της επιτροπής του 
διαγωνισµού……….» 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 14/2016 Τεχνική Μελέτη για τις ελάχιστες 
απαιτούµενες προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης 
και τα οποία αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού απαιτείται χαλαζιακή άµµος 
στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση έως 1,6mm, 
βάρους τουλάχιστον 15 kgr/m2 . Η εταιρεία ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Ε∆Ε προσέφερε χαλαζιακή άµµο στρογγυλή, πλυµένη και στεγνωµένη, µε 
κοκκοµετρική διαβάθµιση 0.2-1.0 mm, βάρους 14kgr/m2. 
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Β) 1 «……. Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
διαγωνιζόµενου TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ ,Στη ∆ιακήρυξη 
20454/19.07.2016 ορίζει:  
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω στο 
παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.12.1 . 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής 
δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές επτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :………………………………………,..Αντιθέτως 
των ως άνω υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης και του 
Π∆ 118/2007 ο διαγωνιζόµενος TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ  
α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης και του Π∆ 118/2007 την απαιτούµενη 
εγγύηση συµµετοχής. Στην κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΣΜΕ∆Ε 
1712706 δεν αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης συµφώνως των 
απαιτήσεων του άρθρου 25 παρ.4.γ.Ι του Π∆ 118/2007  
Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον συγκεκριµένο λόγο 
αφού η κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν πληροί τις απαιτήσεις του 
Π∆ 118/2007, οι λοιποί λόγοι αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου παρέλκουν. ……..» 
 
Η Ε.∆. έχει κάνει αποδεκτή την εγγυητική επιστολή της εταιρείας TERRAIN 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ η οποία  είναι σύµφωνη µε το άρθρο 12.1.1. της 
διακήρυξης. 
 
Β) 2 «…..Αντιρρήσεις αναφορικά των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
διαγωνιζόµενου ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τη ∆ιακήρυξη 
20454/19.07.2016 ορίζει:  
Άρθρο 12° : Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά»  τον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται 
κατωτέρω στο παρόν άρθρο, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε 
την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής 
δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

όπωςαναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : ………….. Αντιθέτως των ως άνω 
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υποχρεωτικής επί ποινής αποκλεισµού διατάξεων της ∆ιακήρυξης ο διαγωνιζόµενος 
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α) ∆εν κατάθεσε συµφώνως της ∆ιακήρυξης 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΟΑΕΕ. Ο διαγωνιζόµενος είναι Αρχιτέκτων 
µηχανικός – Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ από 23/02/1992, 
όµως σύµφωνα µε το κατατεθειµένο πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, ο 
διαγωνιζόµενος ασκεί δραστηριότητα (ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) η οποία δεν είναι 
συναφής µε την ιδιότητα για την οποία υπάγεται στο ΕΤΑΑ, θα πρέπει εποµένως να 
καταβάλλει και εισφορές στον ΟΑΕΕ για τις οποίες δεν κατέθεσε ασφαλιστική 
ενηµερότητα. Επιπρόσθετα στην κατατεθειµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τους 
ασφαλιστικούς Φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, ο διαγωνιζόµενος δεν 
αναφέρει τον ΟΑΕΕ. Θα πρέπει εποµένως η προσφορά του να αποκλεισθεί για τον 
συγκεκριµένο λόγο. ……………………….» 
 
6. Η εταιρεία ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε∆Ε δεν έχει υποβάλλει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 12.1.5. της διακήρυξης.  

 
7. ∆ιατάσσει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και την ίδια 
µελέτη. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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