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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ» 

προϋπολογισμού 63.984,00€ (με Φ.Π.Α.) 
 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΔΕ 2018 ΜΕ Κ.Α.2018ΕΠ51700002 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 517 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Βασιλείου Τσιτσάνη 31 
Τ.Κ.:  421 32 , ΤΡΙΚΑΛΑ 
Τηλ: 24313 51 524 
Fax:  24313 51 571 
Web: http://www.pthes.gov.gr 
e-mail: techerg.trik@thessaly.gov.gr 
Πληροφ.: Θ. Κατσίμπας 
th.katsimpas@thessaly.gov.gr 

Τρίκαλα, 8 – 02 – 2019  
Αρ. Πρωτ.: 704/26447          
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  63.984,00  € 
Συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 
24% 
 
Συνοπτικός  Διαγωνισμός  προμήθειας 
και τοποθέτησης  συνθετικού τάπητα σε 
γήπεδα.  
CPV: 77320000-9  

  
 
    

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

O Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. το N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

3. το Ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 
Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει, 

4. το Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α., ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. το Ν. 3043/2002 (Ευθύνη του πωλητή για  πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), 

6. το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

7. το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 



ΑΔΑ: ΨΘΕ57ΛΡ-ΙΡ2



 2

8. το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 
138/Α/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, 

9. το Ν. 4013/2011  - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. το Ν.4270/2014  “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο  λογιστικό και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. το Π.Δ. 28/2015  “Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία” (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), 

14. το Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

15. το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), 

16. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
17.  το Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικής 
οργάνων της διοίκησης, 

18. το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις), 

19. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018), 

20. το με αρ. πρωτ. 7014/273459/7-12-2018 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης για το 
διαγωνισμό της ανωτέρω προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 
18REQ004148670, 

21. την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 185/24-01-2019 (ΑΔΑ: Ω87Υ7ΛΡ-ΖΥ0, ΑΔΑΜ: 
19REQ004368992) Απόφαση διάθεσης πίστωσης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, 

22. την αριθμ. 368/2019 (Πρακτικό 5ο/12-02-2019, ΑΔΑ: ΩΤΩΙ7ΛΡ-Β0Θ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια  
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού τάπητα σε γήπεδα, 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ 
ΓΗΠΕΔΑ», υποέργου 5 του έργου με Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
της τιμής, προϋπολογισμού 63.984,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
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Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018,  
και  συγκεκριμένα του έργου  με Κ.Α. 2018EΠ51700002  της ΣΑΕΠ 517  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ», 
Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ». 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων, την 18η – 3 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο κτίριο της  Περιφερειακής  
Ενότητας  Τρικάλων, επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 , Τρίκαλα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τις έγγραφες 
προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
της  Π.Ε. Τρικάλων, επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, στο γραφείο 
211,  2ος όροφος, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό πρωτόκολλου της προσφοράς τους 
το αργότερο μέχρι την 18η – 3 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  Προσφορές, οι οποίες ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, 
αλλά δεν παραδόθηκαν έγκαιρα στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Τρικάλων και δεν διασφαλίστηκε η λήψη του απαραιτήτου αριθμού πρωτοκόλλου, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, επιστρέφονται, επίσης, στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε 
οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για μικρότερο διάστημα. 
 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της υπό  
προμήθεια  ποσότητας (ολική προσφορά). 
 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού.  
 
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
συμμετοχής.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  
 
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  
1. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή: 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Διακηρύξεις - Προκηρύξεις). 
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2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), καθώς και στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
Τα ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ θα διατίθενται σε 
ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 
www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»), για την 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στις συμβατικές υποχρεώσεις. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση  
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων (Γραφείο 224, τηλ. 24313-51524). 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τα Τεύχη Δημοπράτησης και σύμφωνα με τους όρους που 
περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
2. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
5.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (TEΥΔ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
 
  

 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
1.1 Ορισμοί - Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -  Διευκρινίσεις επί όρων 

διακήρυξης 

 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας την προμήθεια και τοποθέτηση των 
ειδών που προβλέπονται από την παρούσα. 

Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της παρούσης και της 
σύμβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας - 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 

Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η 
προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού συνθετικού 
αθλητικού δαπέδου (τάπητα) σε γήπεδα 
καλαθόσφαιρας στις τοπικές κοινότητες Γόμφων και 
Πύλης και ποδοσφαίρου στην τοπική κοινότητα 
Παραποτάμου της Π. Ε. Τρικάλων. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να 
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην 
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις/Προκηρύξεις) και την οποία θα πρέπει να 
παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι για τυχόν 
πληροφορίες ή Διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητηθούν εγγράφως από 
την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.  

Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της 
προκήρυξης http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδρομή Εφημερίδα της 
Υπηρεσίας/Διακηρύξεις/Προκηρύξεις) το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

 
1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / 
και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω 
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με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, 
που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά 
στο αντικείμενο της παρούσης χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω λόγους 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Λόγοι αποκλεισμού: 
 

- Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, σε μία από τις 
περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)), όπως 
ισχύει. 

 
- Επίσης, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 

του Ν.4412/2016 (Α΄147)), όπως ισχύει (Ν.4496/2017, Αρ. 22), να διασφαλίσει πως ο 
παραγωγός των προσφερόμενων ειδών είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Η τήρηση της υποχρέωσης θα ελέγχεται από την αναθέτουσα 
αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 (προθεσμία 
προσέλευσης για την υπογραφή του συμφωνητικού) και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του Συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 
Ε.Μ.ΠΑ. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου 
εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 
(έκπτωση αναδόχου). 

 
1.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την οικονομική και 
τεχνική προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος 
θα περιέχει: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της 
παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κατάλληλα από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων 
αποκλεισμού του από τον Διαγωνισμό. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α (Ν.4412, 
Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, παρ.3), νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να 
συνυπογράφουν όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ 
και ειδικότερα: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο διευθύνοντας σύμβουλος, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 
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Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 
το ανωτέρω Έντυπο για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 
 
1.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, μετά την σχετική ειδοποίησή του, τα παρακάτω έγγραφα-
δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς 
(3) μήνες πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147) λόγους 
και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), β) τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και δ) σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
 
2. Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και από αυτά πρέπει να 
προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους 
καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποίησής τους, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή του φορέα ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
3. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).  

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς), για κάθε περίπτωση 
για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης. 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Η έκδοση 
του πιστοποιητικού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης και 
αυτοματοποιημένης απάντησης www.sepenet.gr. [Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το Σ.Ε.Π.Ε.: Ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, όπου θα βεβαιώνεται δεν έχουν 
εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ή εάν έχουν εκδοθεί, την ημερομηνία, τη βαρύτητα και το ύψος του προστίμου 
που έχει επιβληθεί (ώστε να αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει στους σωρευτικούς λόγους 
αποκλεισμού)]. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη υποβολή 
επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α΄147)), τα 
οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν 
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μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά 1 έως 5, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 

 
1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 18η – 3 – 2019, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12:00, στο Γραφείο 211, του κτιρίου της ΠΕ Τρικάλων (Γραμματεία  Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων, 2ος όροφος, Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα). 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως 
συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα παραληφθούν μόνο αν 
πρωτοκολληθούν μέχρι και την ανωτέρω ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή την 18η – 3 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Προσοχή - η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
 
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού], 
με εξαίρεση τυχόν επισυναπτομένων τεχνικών φυλλαδίων, τα οποία μπορεί να είναι εκτός από 
την Ελληνική, μόνο  στην Αγγλική Γλώσσα. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που θα πρέπει να 
φέρει τις ενδείξεις: 
 

Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX, E-MAIL. 
 
Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 
Τ.Κ.: 421 32, ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
Την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ», 
υποέργου 5 του έργου με Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

18 – 3 – 2019, ώρα 12:00 
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 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
 

 Μέσα στον κυρίως Φάκελο  θα υπάρχουν τρεις (3) σφραγισμένοι – επί ποινή αποκλεισμού – 
φάκελοι: 
 

1.- Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει τα  
ζητούμενα στην παράγραφο 1.3 της παρούσας και θα φέρει πλέον των 
ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω και την 
εξής ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

2.- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει  το  έντυπο 
οικονομικής προσφοράς του Διαγωνισμού, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον  διαγωνιζόμενο και θα φέρει πλέον των 
ενδείξεων του κυρίως φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω και την 
εξής ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

3.- Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει το  έντυπο 
τεχνικής προσφοράς του Διαγωνισμού, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενο από τις 
τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά των προσφερόμενων 
υλικών και θα φέρει πλέον των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που 
αναφέρονται ανωτέρω και την εξής ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
Τα προσφερόμενα υλικά θα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού.  

 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή όρων της 
διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα 
ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 
Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική 
προσφορά) που έχουν υποβάλει.  
 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία. (Άρθρο 102 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
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1.6 Προϋπολογισμός – Προσφερόμενη Τιμή – Κριτήριο κατακύρωσης 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ», υποέργου 5 του έργου με 
Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
συνολικού ποσού 63.984,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%)   
Τιμή προϋπολογισμού ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας ΕΥΡΩ  ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (21,50€), επί συνολικής επιφάνειας 2.400,00m2. 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 

 
Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή 
αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού. 

 
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. Με την προσφορά, η τιμή δίνεται για την προμήθεια και πλήρη 
τοποθέτηση του υλικού ανά m2 αναπτυγμένης επιφάνειας σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., όπως στο 
έντυπο «Οικονομική Προσφορά» του Διαγωνισμού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

            Στην τιμή  μονάδος περιλαμβάνονται: 
• Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας  
• Τοπικό στοκάρισμα, όπου υπάρχει λακκούβα, τραυματισμός ή ρωγμή της 

υπάρχουσας επιφάνειας των γηπέδων με μίγμα ελαστομερούς γαλακτώματος, 
κοινού τσιμέντου και χαλαζιακής άμμου. 

• Διάστρωση με αυτοεπιπεδούμενη κόλλα , ενδεικτικού τύπου mapei ή ισοδύναμου 
• Κόλληση του τάπητα. Οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοσυγκολλητικό κορδόνι 
συγκόλλησης του ιδίου χρώματος με τον τάπητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Ο χρωματισμός θα είναι επιλογή της υπηρεσίας . 

• Διαγράμμιση του γηπέδου: Η χάραξη και η διαγράμμιση του γηπέδου θα γίνει στις 
διαστάσεις που καθορίζονται στις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α και 
με ανεξίτηλα χρώματα, συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα. 

• Όλα τα απαιτούμενα υλικά της προμήθειας, τα οποία θα συνοδεύονται από τα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας και την εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής για 
την ποιότητά τους, καθώς και την εγγύηση της προμηθεύτριας εταιρίας (ανάδοχος 
της προμήθειας), υπεύθυνης και για τη σωστή εφαρμογή και τοποθέτησή τους. Η 
εταιρία παραγωγής των υλικών θα είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2008.     

 

 
- Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που αναφέρονται στην τεχνική 

προσφορά. 

- Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η  
προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, εφόσον καλύπτονται 
οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (έντυπο Τεχνικής Προσφοράς). 

- Προσωρινός Ανάδοχος θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, 
εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 

-  Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο Προσωρινός Ανάδοχος (Μειοδότης), κατόπιν της 
αξιολόγησης της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
άρθρου 1.4 της παρούσας. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα 
ζητούμενα από τη διακήρυξη δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το 
εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

- Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως 30% ή μικρότερη έως 50% ποσότητα (άρθρο 104 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 
 
1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 

1.7.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 368/2019, 
πρακτικό 5ο/12-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΩΙ7ΛΡ-Β0Θ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 18/03/2019 και ώρα 12.00, στο Γραφείο 227 του κτιρίου της  
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων - Βασιλείου Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα, 2ος όροφος).  

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

1.7.2  Η αποσφράγιση των τριών φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και μονογράφει τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές των 
διαγωνιζόμενων μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος 
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων.  
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για εκείνους που 
πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3 της παρούσης, η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση 



ΑΔΑ: ΨΘΕ57ΛΡ-ΙΡ2



 12

και μονογραφή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών τους και στην ανακοίνωση των 
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές των 
διαγωνιζόμενων και αναδεικνύει τον μειοδότη εισηγούμενη την ανακήρυξή του ως 
Προσωρινού Αναδόχου. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

1.7.3 Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις 
προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. Προσφορές που παρουσιάζουν, 
κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.7.4 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 1.4 της παρούσας 
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 
μειοδότης. 

 
1.8 Ενστάσεις 

1.8.1 Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής: 
• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, η οποία αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή η 
οποία και αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και 
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με ηλεκτρονικά μέσα, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

1.8.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

1.8.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 
την Οικονομική Επιτροπή. 
1.8.4 Οι ενστάσεις κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται 
και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
 
1.9 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης  
 
1.9.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός  Φ.Π.Α. . 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη 
λήξη της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και να περιέχει 
όλους τους όρους του.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή 
για μέρος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου (άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
1.9.2 Υπογραφή Σύμβασης 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 
Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση της προμήθειας, 
καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Στη σύμβαση γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 (Α΄147)), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4496/2017, Αρ. 22. 
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Υπόδειγμα Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται (σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
 
1.10 Παράδοση / Παραλαβή– Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
1.10.1 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών κατόπιν της πλήρους εφαρμογής τους στα αντίστοιχα 
αθλητικά γήπεδα ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
1.10.2 Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει ολικά ή τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 
 
1.10.3 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

-Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί του 
καθαρού ποσού της αξίας τους. 
-Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του συνολικού 
καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και ισόποση κράτηση υπέρ Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. (Οι κρατήσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 350 παρ.3 του Ν.4412/2016(Α’ 147) και την αριθ. 1191 (ΦΕΚ Β’ 969/22-3-2017) 
Απόφαση. Το ποσό της κάθε κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας 
συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλία - Π.Ε. Τρικάλων. 
Τα έξοδα μεταφοράς  επιβαρύνουν  τον  προμηθευτή. 
 
1.10.4 Η Οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών επί των αθλητικών γηπέδων 
θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των 
υλικών στα οριζόμενα από την Υπηρεσία γήπεδα στους αντίστοιχους αθλητικούς χώρους και  
εφόσον διαπιστώνεται η καλή ποιότητα των υλικών.  
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1.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

1.11.1 Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης. 

1.11.2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

1.11.3 Δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

 

 

Τρίκαλα,   4/02/2019 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Θ. Κατσίμπας 
Ηλ. Μηχ. με Α’β 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος 
 
 
 
 

Χ. Βεβεκλή 
Αρχ. Μηχ. με Α’β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Ευθ. Καραγιάννη 
Πολ. Μηχ. με Α’β 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Α. Σχέδιο Σύμβασης  

Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής καλής εκτέλεσης   

Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ   (TEΥΔ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ποσού  ………………  €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ» 

υποέργου 5 του έργου με Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Στα  Τρίκαλα,  σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του 
μηνός ……………………… του έτους 2019, μεταξύ των:  

 
1) Της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, με ΑΦΜ 997844846 

ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Αντιπεριφερειάρχη της  Π.Ε. 
Τρικάλων  κ. Μιχαλάκη  Χρήστο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 
 

2) Της εταιρείας …………………………. με την επωνυμία «………….………..», νομίμως 
εκπροσωπούμενης από …………………………, που εδρεύει στ.. ………….. 
(……………….), με ΑΦΜ ………….. ΔΟΥ …………., (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 

και έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

2. Το N.4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια »και άλλες διατάξεις, 

4. Το Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικής 
οργάνων της διοίκησης, 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις, 

6. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15840/156612/4-10-
2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 
4788/Β’/26-10-2018) 
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8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

9. Το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 517: 2018ΕΠ51700002 Αρ. πρωτ. 1466/4-12-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΒ587ΛΡ-Φ4Ω), 14/30-11-2018 Απόσπασμα Πρακτικού Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η ανωτέρω προμήθεια ως 
υποέργο 5 

10. Τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την υπηρεσία μας με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7014/273459/7-12-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ004148670), πρωτογενές 
αίτημα  διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων προς τη Δ/νση 
Αναπτυξιακού – Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

12. Την αρ. πρωτ.: 185/24-01-2019 (ΑΔΑ: Ω87Υ7ΛΡ-ΖΥ0, ΑΔΑΜ: 19REQ004368992) 
Απόφαση διάθεσης πίστωσης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

13. Την αριθμ. 368/2019 (Πρακτικό 5ο/12-02-2019, ΑΔΑ: ΩΤΩΙ7ΛΡ-Β0Θ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια  
συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας  

 
14. Τα πρακτικά διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

15. Την με αριθμό ……………… (Πρακτικό ………………….2016) (ΑΔΑ: 
………………….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 
κατακύρωσης …… 

16.  Την Αριθμ. ..................../…………………… Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης ποσού ………. που κατέθεσε ο ανάδοχος πριν από την υπογραφή της 
παρούσης σύμβασης. 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  
1.1. Το αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού συνθετικού 
αθλητικού δαπέδου (τάπητα) σε γήπεδα καλαθόσφαιρας στις τοπικές κοινότητες Γόμφων και 
Πύλης και ποδοσφαίρου στην τοπική κοινότητα Παραποτάμου της Π. Ε. Τρικάλων 

1.2. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης, που έγινε με την 
υπ’ αρ. 368/2019 (Πρακτικό 5ο/12-02-2019, ΑΔΑ: ΩΤΩΙ7ΛΡ-Β0Θ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) για όσα θέματα δεν 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις της διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά στοιχεία: 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 
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2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των 
μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους 
συμβαλλομένους. 
2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε 
άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 
2.4. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. 
του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο 
εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-mail) είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους 
να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης 
μορφής επικοινωνίας. 
2.5. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το συμβατικό έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι την πάροδο δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας 
ή μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας εάν αυτή ολοκληρωθεί νωρίτερα.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού συνθετικού αθλητικού δαπέδου 
(τάπητα) σε γήπεδα καλαθόσφαιρας και ποδοσφαίρου της περιοχής της Π. Ε. Τρικάλων, 
συνολικού ποσού ............................. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%) με 
δυνατότητα αύξησης έως 30% ή μείωσης έως 50% της τελικής ποσότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 104 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται: 
• Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας  
• Τοπικό στοκάρισμα, όπου υπάρχει λακκούβα, τραυματισμός ή ρωγμή της 

υπάρχουσας επιφάνειας των γηπέδων με μίγμα ελαστομερούς γαλακτώματος, 
κοινού τσιμέντου και χαλαζιακής άμμου. 

• Διάστρωση με αυτοεπιπεδούμενη κόλλα , ενδεικτικού τύπου mapei ή ισοδύναμου 
• Κόλληση του τάπητα. Οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοσυγκολλητικό κορδόνι 
συγκόλλησης του ιδίου χρώματος με τον τάπητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Ο χρωματισμός θα είναι επιλογή της υπηρεσίας . 

• Διαγράμμιση: Η χάραξη και η διαγράμμιση του γηπέδου θα γίνει στις διαστάσεις 
που καθορίζονται στις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α και με 
ανεξίτηλα χρώματα, συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα. 

• Ο τάπητας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας και εγγύηση του 
εργοστασίου κατασκευής των υλικών καθώς και της προμηθεύτριας εταιρίας 
υπεύθυνης για την σωστή εφαρμογή και τοποθέτησή τους, Η προμηθεύτρια 
εταιρία (ανάδοχος) θα είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 

Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
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Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει ολικά ή τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της 
προμήθειας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και σύμφωνα με την 
καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων 
από το Νόμο δικαιολογητικών. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

- Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί 
του καθαρού ποσού της αξίας τους. 

- Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του συνολικού 
καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και ισόποση κράτηση υπέρ 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. (Οι κρατήσεις επιβάλλονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ.3 του Ν.4412/2016(Α’ 147) και την αριθ. 
1191 (ΦΕΚ Β’ 969/22-3-2017) Απόφαση. Το ποσό της κάθε κράτησης παρακρατείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής 
και κατατίθεται σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας 
συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλία - Π.Ε. Τρικάλων. 
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο, η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ……………. €, ισχύος 
μέχρι ……………………….., της ……………….. Τράπεζας. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.  
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου της προμήθειας 
από τον Ανάδοχο σε τρίτους. 
Ο αριθμός του υπόχρεου παραγωγού του προσφερόμενου προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) είναι: ……………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις 
του, υπόκειται σε κυρώσεις, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 200-215 του Ν.4412/2016 
(Α΄147). 
2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης καταπίπτει. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

α) Τα υλικά δεν παραδόθηκαν πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  
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2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της με αριθμό 
704/26447/8-2-2019 Διακήρυξης, τους όρους προσφοράς του προμηθευτή και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
 
Υπόδειγμα  - Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης................................................... 
Προς: Την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 
Βασιλείου Τσιτσάνη 31 – Τρίκαλα – Τ.Κ. 42132 
ΑΦΜ: 997844846 Α’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .................................................., 
ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) 
..........................................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ..............................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο της διακήρυξης) …………………..................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) 
……………..…… συνολικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση). 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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