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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &  ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο ΒΟΛΟΥ
Ταχ. Κώδικας : 382 21
Πληροφορίες : Κυρατσώ Μηλάκα
Τηλέφωνο : 2421 3 52690
e-mail         : k.milaka@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΡΙΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 163911).
Σχετ: Το από 10/7/2022 αίτημα για διευκρινήσεις. 

Α. Σχετικά με τα ερωτήματα που ετέθησαν που αφορούν την μελέτη του Δήμου Βόλου για 
την προμήθεια του θέματος, μας διαβιβάστηκε το με α.π. 51929/12-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι:
1. Σχετικά με το έλεγχο της υπόβασης του γηπέδου τον έλεγχο θα πραγματοποιήσει 
αρμόδιος μηχανικός από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με 
μηχανικό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
2. Σχετικά με το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση που θα αναλωθεί από την Υπηρεσία 
του Δήμου Βόλου για την εκτέλεση των έργων αυτεπιστασίας αυτό το διάστημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εφόσον το υλικό είναι επί τόπου.
3. Σχετικά με τα αδρανή υλικά θα παραδοθούν επί τόπου του έργου και θα 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής η οποία θα 
βρίσκεται όποτε το απαιτούν οι συνθήκες επί τόπου του έργου.
4. Σχετικά με τον υπερβάλλοντα όγκο των εκσκαφών χώματος που θα προκόψουν ο όγκος 
αυτός θα μεταφερθεί σε χώρο αποθήκευσης που θα υποδειχθεί στον Δήμο Βόλου προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί για εργασίες κηποτεχνίας του Δήμου Βόλου

Β. Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που σχετίζονται με το τεύχος της Διακήρυξης, διευκρινίζεται 
ότι τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται με την αρίθμηση 1-6 στη σελίδα 19 
της Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 αντί της παραγράφου 
2.4.3.2. Επίσης, τα δικαιολογητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναφέρονται με την αρίθμηση 7-12 στις σελίδες 19 και 20 της 
Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 αντί της παραγράφου 2.2.7.

Έπειτα από τα ανωτέρω τα εν λόγω άρθρα διαμορφώνονται ως εξής:

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν με την οικονομική τους 
προσφορά επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
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1. Αποδεικτικά κατοχής των απαραίτητων μηχανημάτων κατασκευής γηπέδου με συνθετικό 
χλοοτάπητα ήτοι ισοπεδωτής γηπέδου λέιζερ και μηχάνημα πλήρωσης χλοοτάπητα ενδεικτικού 
τύπου SMG SANDMATIC B1505 ή ισοδύναμα.
2. Ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικό πως διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον 
ονομαστικό πιστοποιημένο τεχνίτη εφαρμογής συνθετικού χλοοτάπητα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με:
1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και 
παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα.
2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον 
σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού 
χλοοτάπητα. 
3. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον 
σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού 
χλοοτάπητα.
4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με αναφορά στο αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 
ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ISO 
9001:2015 κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα).
5. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με αναφορά στο αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 
ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ISO 
14001:2015 κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα).
6. Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με αναφορά στο 
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του 
συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε 
αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του 
συνεργαζόμενου (ΕΛΟΤ 1801:2008 κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα και κατασκευή 
αποστραγγιστικού συστήματος.)
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει 
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας.

Αντιστοίχως στο άρθρο 2.2.9.2 διαμορφώνονται ως εξής οι κάτωθι υποπαράγραφοι:
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν:
1. Αποδεικτικά κατοχής των απαραίτητων μηχανημάτων κατασκευής γηπέδου με συνθετικό 
χλοοτάπητα ήτοι ισοπεδωτής γηπέδου λέιζερ και μηχάνημα πλήρωσης χλοοτάπητα ενδεικτικού 
τύπου SMG SANDMATIC B1505 ή ισοδύναμα.
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2. Ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικό πως διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον 
ονομαστικό πιστοποιημένο τεχνίτη εφαρμογής συνθετικού χλοοτάπητα.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά:
1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και 
παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα.
2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον 
σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού 
χλοοτάπητα. 
3. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον 
σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής του συνθετικού 
χλοοτάπητα.
4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με αναφορά στο αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 
ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ISO 
9001:2015 κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα).
5. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με αναφορά στο αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 
ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ISO 
14001:2015 κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα).
6. Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με αναφορά στο 
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του 
συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε 
αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του 
συνεργαζόμενου (ΕΛΟΤ 1801:2008 κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα και κατασκευή 
αποστραγγιστικού συστήματος.)

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα107 108.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν:
1. Δείγμα του τάπητα διαστάσεων 20εκ x 20εκ περίπου συνοδευόμενο από τα υλικά πλήρωσης 
αυτού, έκαστο σε σακουλάκι ποσότητας περίπου 30ml.
2. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον υποψήφιο προμηθευτή για τον προσφερόμενο 
χλοοτάπητα.
3. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον οίκο κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα, 
πλήρης, όχι απομειούμενη, χωρίς εξαιρέσεις, η οποία θα αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού 
και τον φορέα υλοποίησης του.
4. Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Διακήρυξης) και να προκύπτει η 
αποδοχή του αναφορικά των απαιτήσεων FIFA Quality και FIFA Quality PRO.
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5. Σήμα καταλληλότητας γηπέδου είτε FIFA Quality είτε FIFA Quality PRO (field certificate) 
συμφώνως του ισχύοντα οδηγού Handbook of Requirements Fotball turf εκδόσεως Οκτωβρίου 
2015.
6. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στη λίστα των 
προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Γ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα ΙΙ  - Συγγραφή Υποχρεώσεων στη σελίδα 68 της 
Διακήρυξης το στοιχείο με αριθμό 13 που μερικώς αναγράφεται, δεν περιλαμβάνεται στους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και για τον λόγο αυτό δεν θα ληφθεί υπόψιν κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφερόντων. 

Ο Προϊστάμενος της
 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Κων/νος Φλαμπούρης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

εσωτερική διανομή
Φ. Προμήθειας                          
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