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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/08-12-2014 
Αριθ.Αποφ.  334/2014 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας  µε τίτλο {Προµήθεια 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε Μονεµβασίας}. 
 

            Στους Μολάους, σήµερα, την  08-12-2014  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  26442/04-12-2014 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)              ∆ουµάνη Σοφία 

2  Χριστάκος Σταύρος             Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

5.Λυριωτάκης Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)     

 

             Καλογερίνης Ηλίας 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
       Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα 
οποία και παρευρέθησαν.   
       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της  τα εξής: 

• Την αριθ. 20/27-01-2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη οποία εγκρίθηκε η 
αριθ. 262/2013 µελέτη της προµήθειας «Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε Μονεµβασίας» προϋπολογισµού 
118.080,00 € συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 23%, και υποβλήθηκε πρόταση για 
ένταξη της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα 
στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε Μονεµβασίας» προϋπολογισµού 118.080,00 € 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 23% στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος 
προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤ∆ Πάρνωνας κατά 
100%, δράση « L321-2 : Χώροι άσκησης πολιτιστικών ,αθλητικών εκπαιδευτικών 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης , όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας , δηµοτικές βιβλιοθήκες ,ωδεία κ.λ.π.». 
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••  ΤΤηηνν  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  1188336600//1166..0099..22001144  ΑΑππόόφφαασσηη  έέννττααξξηηςς  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  "" Προµήθεια 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε 
Μονεµβασίας  ""  στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-
2013(ΠΑΑ)   στο υποµέτρο L312 του Μέτρου 41.   

 
• Την αριθ. 237/30-09-2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία  

αποδέχεται την χρηµατοδότηση προερχόµενη από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για την υλοποίηση του έργου «Προµήθεια 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε 
Μονεµβασίας» προϋπολογισµού 118.080,00 € συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 
23% του ∆ήµου, µε φορέα εφαρµογής την ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Πάρνωνα , 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ και αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου Μονεµβασιάς οικ. έτους 2014 αναγράφοντας σχετική πίστωση στον ΚΑ 30-
7135.040 ποσό 118.080,00 €. 

 
• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24121/01-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα την προέγκριση δηµοπράτησης του έργου µε 
τίτλο «Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων 
της ∆Ε Μονεµβασίας» του ∆ήµου Μονεµβασίας του Μέτρου 41, του Άξονα 4, του 
Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΚΩ∆. ΟΠΣΑΑ: 
187092   

 
         Κατόπιν των ανωτέρω για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να  προβούµε στον 
καθορισµό των όρων δηµοπρασίας του ανωτέρω έργου  και στην διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης. 
        Στην συνέχεια πήρε το λόγο της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη η οποία ανέφερε  
ότι διαφωνεί µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού διότι αυτά τα έργα θα πρέπει να 
τα εκτελεί ο ∆ήµος µέσω των δικών του υπηρεσιών και όχι να ανατίθενται σε εργολάβους 
αφενός , και το ποσό για την εκτέλεση της προµήθειας που προέρχεται από 
χρηµατοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να πηγαίνει για την ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα αφετέρου.    
       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις της 
κ. Αναγνωστοπούλου,  έλαβε υπόψη τις 20/2014, 237/2014  αποφάσεις του ∆.Σ.  , την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 1188336600//1166..0099..22001144  ΑΑππόόφφαασσηη  έέννττααξξηηςς  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  "" Προµήθεια 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε Μονεµβασίας  "", το 
υπ΄αριθ. πρωτ. 241241/01-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε θέµα την προέγκριση των τευχών δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο 
«Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νοµίων της ∆Ε 
Μονεµβασίας»  και  έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», του  Π.∆.  60/2007  (Φ.Ε.Κ  64/Α/2007)  «Προσαρµογή  της  Ελληνική 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
� Ψηφίζει  πίστωση ποσού 118.080,00 € σε βάρος του Κ.Α 30-7135.040 για την 
προµήθεια µε τίτλο  «Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ 
Νοµίων της ∆Ε Μονεµβασίας». 
 

� Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 60/07. 
 
 ∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς:∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 Ηµεροµηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: 
…/…./2015 

• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…./2015 
 Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: …/…./2015 ηµέρα 
………..…και ώρα 14:00        
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία µέσω  
του  συστήµατος  βεβαιώνεται  αυτόµατα  από  το  σύστηµα  µε  υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και 
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Στην  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισµών  θα  µετέχουν  υπάλληλοι  του  ∆ήµου 
Μονεµβασίας, η οποία θα προκύψει από κλήρωση και θα οριστεί µε απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
∆ικαιούµενοι  συµµετοχής 

 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

1. Φυσικά Πρόσωπα  (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 
2. Νοµικά Πρόσωπα (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών (οικονοµικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
5. (υποβάλλουν όλοι οι αποτελούντες την ένωση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
 
1. Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται  µε  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από  
το  αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
 Οι  οικονοµικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραµµένη  µε  επίσηµη  µετάφραση  στην 
ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα  IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα  IX  Γ  για  τις  δηµόσιες  συµβάσεις  υπηρεσιών  του  Π.∆.  60/2007,  και 
σύµφωνα  µε  τους  προβλεπόµενους  όρους  στο  κράτος  µέλος  εγκατάστασης  
του οικονοµικού φορέα, στα οποία   να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος  χρήστης  λαµβάνει  σύνδεσµο  ενεργοποίησης  
λογαριασµού  ως  πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες –διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 

 
1. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων ειδών δεν γίνονται δεκτές. 
4. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες.  Επίσης,  δεν  µπορεί  ο  εκπροσωπών  ή  το  µέλος  
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διοικητικού  συµβουλίου συµµετέχουσας  εταιρείας  να  συµµετάσχει  ξεχωριστά,  για  τον  
εαυτό  του.  Σε  µια  τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές 
προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του 
λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να 
εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο 
εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να 
συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες 
αυτές οι πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για 
δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, 
που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο. 
5. Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, 
όλα τα δικαιολογητικά εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι 
επισήµως µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 
Περιεχόµενα προσφορών 

 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται 
ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Α. 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 καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, 
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 
 
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 Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω : 
 
Οι Έλληνες Πολίτες 
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τραπέζης για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος 
δεν έχει  καταδικαστεί  για  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της επαγγελµατικής  
του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 
43 του Π.∆. 60/2007.Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,   πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
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διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  
να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος    είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 
Οι Αλλοδαποί 
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τραπέζης για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας  αρχής  της  χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου  
περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

3. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάµου  εγγράφου  
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 
στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει  
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,   πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει  
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,   πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  
να προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήµερος  ως  προς  τις  
εισφορές κοινωνικής   ασφάλισης   (τόσο   για   τους   ίδιους   εργοδότες   όσο   
και   για   το απασχολούµενο  σε  αυτούς  προσωπικό) κατά  την ηµεροµηνία  
διεξαγωγής  του διαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 
Τα Νοµικά Πρόσωπα – Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα και επιπρόσθετα: 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

ΑΔΑ: 7Ι86ΩΚ9-9ΜΒ



νοµοθετηµάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά 
πρόσωπα). 
- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης,  εκδίδονται,    όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρµόδια 
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο   Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα 
Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)  το  πιστοποιητικό     της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρµόδιο  τµήµα  του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για 
τις  ανώνυµες  εταιρείες  (Α.Ε.),  δεν  έχουν  καταδικαστεί  µε  αµετάκλητη  δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 
του Π.∆.  60/2007,  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα της υπεξαίρεσης,  της απάτης,  
της εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  
δόλιας χρεοκοπίας. 
 
Οι Συνεταιρισµοί 

 
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τραπέζης για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Όλα  τα  έγγραφα  από  τα  οποία  προκύπτει  η  σύσταση  και  η  εκπροσώπηση  του 
διαγωνιζοµένου,  και  η  τήρηση  των  προβλεπόµενων  στον  νόµο  διατυπώσεων 
δηµοσιότητας   για   τη   σύσταση   του   διαγωνιζοµένου,   την   τροποποίηση   του 
καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα. 
5. Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί  
υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοση  απόφασης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό)     κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού 
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τραπέζης για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της 
προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 
µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 
συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν 
πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από 
οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί 
µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
Τα δικαιολογητικά  που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από 
νόµιµη µετάφραση. 
 
2. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα    κάθε    συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  
επικυρωµένο αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  
των  εγγράφων τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  
τα  οποία  πρέπει να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  
υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το 
νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της  νοµιµοποίησης  αυτών,  αν    αυτό    δεν  
προκύπτει  ευθέως  από    το  καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί 
µε την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
3. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο 
είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά (βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο 
αποδέκτης είναι  ιδιωτικός  φορέας,  µε  τα  αντίστοιχα  παραστατικά  ή,  εφόσον  δεν  
προβλέπεται  η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη 
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 
 
4.Πιστοποίηση του  οίκου  κατασκευής  του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 

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

 
5. Σε περίπτωση συµµετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης 
κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής εκάστου µέλους σε αυτή. 
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6. Σήµα  FIFA Preferred Producer ή  FIFA One Star (football turf) του κατασκευαστή  
του χλοοτάπητα. 

 
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση: 
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου στην οποία θα δηλώνεται  ότι: 

• δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του 
δηµοσίου και ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών. 

 έλαβε  πλήρη  γνώση  των  όρων  της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, 
του τιµολογίου µελέτης, των προδιαγραφών συνθετικού χλοοτάπητα   και   της   
τεχνικής   περιγραφής   και   ότι   τους   αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• δεν έχει πέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 

 
8. ∆είγµα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 20cm x 20cm (Θα 

προσκοµισθεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά). 

9. Έγγραφη δήλωση παροχής  εγγύησης για το προσφερόµενο είδος στην οποία θα 
προσδιορίζεται ο χρόνος της εγγύησης, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 
πέντε (5) έτη αρχόµενος από την οριστική παραλαβή του χλοοτάπητα, καθώς και τις 
υπηρεσίες που θα καλύπτει η εγγύηση αυτή (τυχόν επισκευές, ανταπόκριση σε 
περίπτωση µη φυσιολογικής φθοράς, τυχόν προσφορά δωρεάν τακτικών 
συντηρήσεων, εργασίες, ανταλλακτικά, κλπ). Ο χρόνος παροχής της εγγύησης θα 
αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί  από την Επιτροπή διαγωνισµού. 

 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και αυτών που φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του 
∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις 
ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά  συµµετοχής-τεχνική προσφορά»   που  έχουν   υποβληθεί  µε   την  ηλεκτρονική 
προσφορά  και  απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης  προθεσµίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον  ίδιο τον  οικονοµικό  φορέα και κατά  συνέπεια  δεν φέρουν  την 
ψηφιακή του  υπογραφή. Ως  τέτοια  στοιχεία  είναι      τα    δικαιολογητικά,  πιστοποιητικά    κλπ 1-6, 
όπως  αναφέρονται  και   απαριθµούνται  ανωτέρω. 
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 
προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν 
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 
εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
2. Τεχνική προσφορά 
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Στον  (υπό)φάκελο  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής – Τεχνική  Προσφορά»,  
υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστηµα  παράγει  σχετικό  µήνυµα  
και  ο  προσφέρων  καλείται  να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί 
ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία  που  περιλαµβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  
φόρµα  του  συστήµατος  και  του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως  µετά   την   ηλεκτρονική   αποσφράγιση   των   (υπο)φακέλων   «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση   στο   περιεχόµενο   των   προσφορών   που   αποσφραγίσθηκαν.   
Οµοίως,   µετά   την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
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∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η τιµή. 
2. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

(Πιστοποίηση ISO, CE, ΕΝ, ASTM κλπ.). 
3. Ο βαθµός υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης (ποιότητα ΡΕ 

σε dtex, υδατοπερατότητα σε lit/m2/min, αριθµό ινών σε ίνες/m2). 
4. Η ποιότητα της εργασίας στην τοποθέτηση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης (Πιστοποίηση εργασίας και περιγραφή τοποθέτησης µε ISO κλπ.). 
5. Η πιστοποίηση ή αντίστοιχη βεβαίωση της FIFA ότι τα υλικά της προµήθειας έχουν 

πιστοποιηθεί µε βάσει τις προδιαγραφές FIFA Preferred Producer ή FIFA One 
Star (football turf). 

6. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου τάπητα. 
7. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, πέραν των πέντε (5) ετών. 
8. Η προηγούµενη εµπειρία του προσφέροντα σε αντίστοιχες προµήθειες και η 

αποδεδειγµένη καλή ποιότητα της εργασίας του βάσει βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης, µη ύπαρξης ελαττωµάτων κλπ δηµόσιων φορέων στους οποίους 
παρείχαν τις αντίστοιχες προµήθειες. 

9. Η εξυπηρέτηση (service), οι καλύψεις που παρέχει, το ειδικευµένο και κατάλληλα 
στελεχωµένο και εξοπλισµένο συνεργείο για την αποκατάσταση τυχών βλαβών και 
η παροχή έγγραφων οδηγιών συντήρησης του τάπητα. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία ως η 
πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω 
αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσµα. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους 
στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  Τα προαναφερόµενα 
στοιχεία εκτός από την τιµή, κατατάσσονται στις οµάδες που αναλυτικά περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τιµή προσφοράς 
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Η  τιµή  δίνεται  σε  ΕΥΡΩ  και  πρέπει  να  αναγράφεται  ολογράφως  και  αριθµητικώς 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε 
δίδεται ενιαία τιµή,  για  το  µέρος της ποσότητας που  προσφέρει  ο  µετέχων  στο  
διαγωνισµό  ή  για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση  της  Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ζητήσει  από  τους  συµµετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δαπάνη για τις 
ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιµή της προσφοράς 
είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο µέχρι και την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του 
αναδόχου πέραν της  τιµής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον 
οποίο υπάγεται η εργασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, βαρύνει το ∆ήµο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως δύο  (2) µηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν  νόµιµα  στα  κράτη  –  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν  
σύµφωνα  µε  τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν 
δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
και σε κάθε περίπτωση θα είναι διατυπωµένα µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρ. 26 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Α.  Εγγύηση  Συµµετοχής  
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού 1.920,00 €, 
που  αντιστοιχεί σε ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  
(χωρίς  το  ΦΠΑ)  (άρθρο  157, παρ.1α του Ν.4281/2014). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς 
τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύµβασης. 
 
B.  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  
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Ο  µειοδότης που θα αναδειχθεί προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας επί ποινή 
αποκλεισµού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της προµήθειας. 
Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσµία που ορίστηκε να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση µας. 
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
 
Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει  να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 
της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο  
Ανακήρυξη αναδόχου – κατακύρωση 

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συµφερότερης προσφοράς που θα προκύψει από 
την αξιολόγηση των προσφορών που περιγράφεται στο άρθρ.7.   

2. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή. 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
µέσα στην καθορισµένη προθεσµία ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, 
υποκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας από το Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

4. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

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

ΑΡΘΡΟ 13ο 
∆ιοικητικές προσφυγές   

                
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης  
1.   Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή 
της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
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διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα.  

β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή 
σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά 
την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει 
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην οικονοµική επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά.  

2.   Οι ανωτέρω αποφάσεις της διοίκησης ως και αυτές που αφορούν στην κατακύρωση 
του διαγωνισµού προσβάλλονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ) όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά.  

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

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Παράδοση-Παραλαβή   

 
Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών έτοιµων προς χρήση θα γίνει εντός 
διαστήµατος δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης στο  χώρο του γηπέδου 
της Τ.Κ Νοµίων της ∆.Ε Μονεµβασίας. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 28 της Υπουργικής απόφασης 11389/1993 περί ΕΚΠΟΤΑ, µε ποσοτικό και 
µακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο (άρθρ. 28-29 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) εντός δέκα (10) ηµερών από 
την προσκόµιση των ειδών.       
 

ΑΡΘΡΟ  15ο 
Τρόπος πληρωµής –κρατήσεις 

 
Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται σε ποσοστό 100% της 
συµβατικής αξίας του τµήµατος που παραλαµβάνεται µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και σε χρονικό διάστηµα [60] εξήντα 
ηµερών από την προσκόµιση στην υπηρεσία του σχετικού παραστατικού. 
Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο  του 
διαγωνισµού,  τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
 

Άρθρο 16ο  
Εµπιστευτικότητα  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
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Άρθρο 17
ο

 
Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 

 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από 
τα ελληνικά δικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Πληροφορίες 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του 
διαγωνισµού παρέχονται ελεύθερα, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ στη 
διεύθυνση: http://www.monemvasia.gov.gr/ και στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών  Γραφείο Προµηθειών & Εργασιών  [Πληροφορίες: 
Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός  -  τηλ.: 2732 360 542-572] 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
∆ηµοσιεύσεις 

 
Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος, θα σταλεί στα Επιµελητήρια, θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων 
δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε µία τοπική ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα αν εκδίδεται, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δυο ηµερήσιες και 
µία εβδοµαδιαία εφηµερίδες του Νοµού καθώς και στο  διαδικτυακό τόπο 
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο  διαδικτυακό  τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων».    
 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                               3)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                    4)ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

  
 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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