
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 29-06-2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 29661 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
(Αριθμ. Μελέτης : 14/2017) 
(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : 25/ΕΡΓ/2018) 
(CPV 45236110-4, Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» 
 

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ», εκτιμώμενης 

αξίας  162.108,47 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 162.108,47 € (με ΦΠΑ) και αναλύεται ως 
εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 
1. Άθροισμα εργασιών 102.103,35 
2. Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)   18.378,60 
3. Απρόβλεπτα (15%)   18.072,29 
4. Φ.Π.Α. 17%   23.554,22 
 ΣΥΝΟΛΟ                       162.108,47 

 

1. Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης  συνθετικού  χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για την τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου 

ποδοσφαίρου  είναι:  

• Αποκομιδή των πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 

υλικού (υπολείμματα ριζών κλαδιά κλπ.)  

• Διάστρωση άμμου με διαστρωτήρα  και χειρονακτικά με χρήση κατάλληλων εργαλείων όπου 

απαιτείται.  

• Διαμόρφωση των επιφανειών της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου στις τελικές στάθμες με 

κλίσεις 0.3% σε σκεποειδή μορφή από τον κεντρικό διαμήκη άξονα προς τις πλάγιες γραμμές του 

γηπέδου. 

• Κατασκευή της υπόβασης . 

• Τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα  με πιστοποίηση παραγωγής του, τουλάχιστον FIFA QUALITY, 

με χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον πίνακα Α.7 του πληροφοριακού τεύχους Annex A του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15330-1:2013 συνθετικού χλοοτάπητα (ύψος πέλματος 55 έως 70 mm). 

• Γραμμογράφηση του γηπέδου 

• Αμμοδιανομή – πυριτικού αδρανούς- επί του τοποθετημένου τάπητα (1η στρώση). 





• Διανομή κόκκων ελαστικού 0,50 mm έως 2,50 mm  (ανακυκλωμένου καουτσούκ SBR) επί του 

τοποθετημένου συνθετικού χλοοτάπητα , και εφόσον προέρχεται από Ελλάδα να έχει παραχθεί από 

τις μονάδες αξιοποίησης της Ecoelastica που έχουν πιστοποιητικό ISO 9001 ανακύκλωσης ελαστικών  

(2η στρώση). 

• Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες ισοπαχείς στρώσεις, και θα καλύπτει σε 

ποσοστό περίπου 80% του ύψους του πέλματος του χλοοτάπητα  

• Χτένισμα ινών 

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Τσέγγου Μαρίνα 

Τηλ.: 22513 50562/22513 50585 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

(www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση - προκηρύξεις). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09-07-2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις 19-07-2018. 

 

4. Στοιχεία διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-07-2018, 

ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-07-2018, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 

ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2. α), του Ν.4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Επίσης, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (κατά τα οριζόμενα στην 

αναλυτική Διακήρυξη).  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά (κατά τα οριζόμενα στην αναλυτική 

Διακήρυξη). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

http://www.mytilene.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός 

και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
(α) Συγκεκριμένα, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ». 
Σύμφωνα με την παρ. 3. β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων της ανωτέρω παραγράφου, επιτρέπονται και ενώσεις οικονομικών φορέων 
εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία : στην Α1 τάξη στην κατηγορία έργων 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» (αναβάθμιση ορίου).  
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

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

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης. 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

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

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της διακήρυξης, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

διακήρυξης. 

Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες ορίζονται στο 

άρθρο 22 της διακήρυξης. 

 

5. Εγγύηση συμμετοχής – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.771,10 € 

(δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών) με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι 

μέχρι 24-05-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

6. Χρηματοδότηση  

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 

(ΣΑΕ 016, Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) : 2017ΣΕ01600028). Φορέας 

Χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία 





Αθλητισμού, σύμφωνα και με την από 02-05-2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ αυτού και 

του Δήμου Λέσβου. 

 

7. Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  σε ποσοστό 10% επί της αξίας της 

Σύμβασης, χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει 

και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης. 

 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική 

 

9. Έγκριση αποτελέσματος 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.  

 

10. Προθεσμία εκτέλεσης 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

  

11. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

 

12. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 της 

διακήρυξης. 

 

13. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 

για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α' 147) 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

14. Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

          

       

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ 

 

 

 

                                                                                                                

 




