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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ: 
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ΧΡΗΣΗ: 
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Βόρειας Κέρκυρας»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
327.508,80€ (με 24% ΦΠΑ) 
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2022 

 

Τίτλος : «Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει τα υπό προμήθεια υλικά, τα οποία 

αφορούν στην αναβάθμιση του στίβου του γηπέδου Βορείου Κέρκυρας, που βρίσκεται 

στην θέση «Αλμυρός» της Κοινότητας Περίθειας, στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου του 

Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.  

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού 

αθλητικού τάπητα ταρτάν, την εγκατάσταση σκάμματος αλμάτων μήκους και δύο 

βαλβίδων άλματος μήκους – τριπλούν,  καθώς και την εγκατάσταση περιμετρικά του 

σταδίου μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, στο Δημοτικό Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας. 

Προμήθεια και τοποθέτηση με ελαστικό συνθετικό τάπητα στίβου έξι (6) διαδρομών. 

 

Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 

περιγράφονται, αναλυτικά, στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς : 

37421000-5: Τάπητες γυμναστηρίων 

45212200-8: Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 

37415000-0: Αθλητικός εξοπλισμός 

44316300-1:  Εσχάρες 

 

O τόπος παράδοσης είναι το γήπεδο Βορείου Κέρκυρας, που βρίσκεται στην θέση 

«Αλμυρός» της Κοινότητας Περίθειας, στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, 

ειδικότερα με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο εσωτερικών 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής - 

Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Αναπτυξιακών Προγ/των & 

Διαχείρισης Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 88775/1-12-2021 

ΑΔΑ:Ω1ΧΨ46ΜΤΛ6-ΡΨΕ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη 

της πράξης Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας του Δήμου Βόρειας 
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Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πρόσκλησης IV. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Κατασκευή Στίβου στο Δημοτικό 

Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας».   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010. 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε Τριακόσιες Είκοσι Εφτά χιλιάδες 

Πεντακόσια Οχτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (327.508,80€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του φορέα για το ποσό Τριακόσιες Είκοσι Εφτά χιλιάδες 

Πεντακόσια Οχτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (327.508,80€)  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% στον παρακάτω κωδικό:  

Κ.Α Περιγραφή Κ.Α. Ποσό (ευρώ) 

64.7135.003 Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας 

Κέρκυρας. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΔΑ: 

Ω1ΧΨ46ΜΤΛ6-ΡΨΕ) 

327.508,80€ 

 

 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,   23/ 9 / 2022 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

  

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  23/ 9 /2022 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

 

 

Μαυρόπουλος Γεώργιος 

ΔΕ Διοικητικού  
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ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΧΡΗΣΗ: 
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Βόρειας Κέρκυρας»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
327.508,80€ (με 24% ΦΠΑ) 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV 

(Κ.Α. 64.7135.003) 
2022 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2022 

 

Tίτλος: «Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει τα υπό προμήθεια υλικά, τα οποία 

αφορούν στην αναβάθμιση του στίβου του γηπέδου Βορείου Κέρκυρας, που βρίσκεται 

στην θέση «Αλμυρός» της Κοινότητας Περίθειας, στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου του 

Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.  
 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού 

αθλητικού τάπητα ταρτάν, την εγκατάσταση σκάμματος αλμάτων μήκους και δύο 

βαλβίδων άλματος μήκους – τριπλούν,  καθώς και την εγκατάσταση περιμετρικά του 

σταδίου μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, στο Δημοτικό Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας. 
 

Στην υφιστάμενη υποβαθμισμένη επιφάνεια, εφόσον έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες 

εργασίες βελτίωσης της υπόβασης, θα γίνει διάστρωση νέου συνθετικού τάπητα ταρτάν, 

συνολικής επιφάνειας 4.520,00m2.  

Η κάτω στρώση αποτελείται από ειδικό συγκολλητικό υλικό τύπου primer το οποίο 

εξασφαλίζει την σωστή συγκόλληση του υπάρχον δαπέδου ταρτάν με την καινούργια 

πολυουρεθανική στρώση που ακολουθεί. 

Η άνω, τελική στρώση (retopping) αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U) κόκκινου 

χρώματος και από κόκκους πρωτογενές καουτσούκ E.P.D.M επίσης κόκκινου χρώματος. 

Η τελική στρώση (retopping) θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια του στίβου, θα έχει 

συνολικό πάχος 4mm και θα αποτελείται από στρώση χυτής και μη υδατοπερατής 

πολυουρεθάνης πάχους 2mm και κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M πάχους 

τέτοιου ώστε με τη βύθισή τους στη στρώση της πολυουρεθάνης να δίνουν συνολικό πάχος 

4mm τελικής στρώσης. 

Μετά την τοποθέτηση του ταρτάν θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη γραμμογράφηση του 

γηπέδου στίβου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της IAAF, πλήρως γραμμογραφημένος και 

έτοιμος για χρήση, σύμφωνα τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. 

Στο στάδιο επίσης θα γίνει κατασκευή σκάμματος διαστάσεων 4,00Χ9,00 μ. με πλήρωση 

χαλαζιακής άμμου σε βάθος 30,00 εκ. και θα αντικατασταθούν οι εσχάρες υδροσυλλογής 

περιμετρικά του σταδίου από νέες χαλύβδινες. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί με την 

εγκατάσταση δύο βαλβίδων άλματος  μήκους – τριπλούν σύμφωνα με τις πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως των Υλικών των 

προμηθευτών επειδή όλες οι αναγραφόμενες παραπάνω εφαρμογές απαιτούν 

χειρωνακτική εργασία το προσωπικό που χειρίζεται τα εκάστοτε υλικά θα είναι 

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές 

μονάδας. 

Η τελική μορφή – κατάσταση του γηπέδου θα φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας, ΙSO ή αντίστοιχα. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και προσπελάσεων. 

Η τοποθέτηση θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου που θα αναλάβει την 

προμήθεια και το στάδιο θα παραδοθεί έτοιμο για χρήση. 
 

 

Άρθρο 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την ποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Της Π1/750/12-05-2014 «Εντάξεις στο ΕΠΠ 2014 – Τροποποίηση στο ΕΠΠ 2013». 

• Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

• Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

• Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 

138/5-6-2003) 
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• Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

Όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 

Αρθρο 3ο: Ορισμοί 

- Αναθέτουσες Αρχές (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή 

ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Α.Α. είναι ο 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). 

- «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται 

οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή 

περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ 

αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την 

προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

- «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, 

προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

-  «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 

- «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη 

συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες 

συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της 

παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A' 204) και το άρθρο 

38. 

- «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 

φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα 

σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως 

τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. 

- «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος 

υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση 

κατασκευής έργου ή η μελέτης έργου ή η προμήθειας αγαθών ή η παροχής υπηρεσιών 

αντίστοιχα. 

- «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης 

για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την 

παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 

πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, 

ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

- «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό 

όργανο του Δήμου, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών 

μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. 

Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 

οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 
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Άρθρο 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 327.508,80€, περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 

εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής 

Πολιτικής - Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Αναπτυξιακών 

Προγ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 88775/1-

12-2021 ΑΔΑ:Ω1ΧΨ46ΜΤΛ6-ΡΨΕ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

ένταξη της πράξης Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πρόσκλησης IV. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Κατασκευή Στίβου στο Δημοτικό 

Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας».   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010. 

 

 

Άρθρο 5ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, 
ειδικότερα με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

Άρθρο 6ο :ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών 

και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος - μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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 τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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. 

 

Άρθρο 7ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
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αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 

(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–

Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους τα παρακάτω:  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού για τον κυρίως 

τάπητα πάχους 13-15 χιλ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικών που συνθέτουν τον τάπητα 

ταρτάν, πιστοποιητικό κατηγορίας class 1, εργαστηριακό έλεγχο εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων του κανονισμού ΕΝ 14887:2013 και του κανονισμού ASTM F2157-

09:2012, εργαστηριακού ελέγχου ακαυστότητας κατά EN 13501-1:2010 και ISO 

11925-2, εργαστηριακού ελέγχου προσδιορισμού των εκπομπών VOC, φορμαλδεύδης 

και αμμωνίας κατά ISO 16000, εργαστηριακού ελέγχου πως πληροί τις απαιτήσεις του 

κανονισμού DIN 18035-6:2014-12 για βαρέα μέταλλα και εργαστηριακού ελέγχου για 

τον κανονισμό REACH σύμφωνα με τη μέθοδο AfPS GS 2014:01. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση 

διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14001:2015, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά το 

πρότυπο ISO 45001:2016, ενεργειακής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 50001:2016, 

διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 με πεδίο την 

κατασκευή ελαστικού τάπητα ταρτάν και πιστοποίηση ενός τουλάχιστον τεχνίτη 

εφαρμογής για τον ελαστικό τάπητα ταρτάν. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση 

διαχείρισης ποιότητας  κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 και ενεργειακής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
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50001:2016  του οίκου παραγωγής των υλικών που συνθέτουν τον ελαστικό τάπητα 

ταρτάν. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού λίστα τουλάχιστον 

τεσσάρων ανάλογων περαιωμένων έργων ή προμηθειών κατά την τελευταία πενταετία. 

Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υποβληθεί για την απόδειξή τους είτε βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης, είτε βεβαίωση προσωρινής ή οριστικής παραλαβής σε περίπτωση 

παραλήπτη Δημόσιου φορέα είτε τιμολόγιο και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης σε 

περίπτωση παραλήπτη Ιδιωτικού δικαίου. 

Σημειώνεται πως για όλες τις πιστοποιήσεις ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδύναμων κατ’ 

αρ. 82 Ν. 4412/2016. 

 

Για τον έλεγχο των προδιαγραφών του εξοπλισμού στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

• Τεχνικό φυλλάδιο του προτεινόμενου προϊόντος 

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του παραγωγού του προϊόντος. 

• Πιστοποιητικό IAAF του εξοπλισμού σε ισχύ 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα 

κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. To Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του, 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 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά 
ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
2. Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
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Το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό και 
δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο.  
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
Ολα τα παραπάνω εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 
73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της 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 του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, εφόσον έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  
 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου ως ακολούθως:  
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης 
της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες 
(Ε.Ε.):  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου 
καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)  
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική 
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις, που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 



11 

 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.  Οι ως άνω υπεύθυνες 
δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:  
α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.  
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  
γ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, ότι 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 Χ του Προσαρτήματος Α' του 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 αρμοδιότητας τους.  
δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού.  
ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα.  
στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη 
συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά μέσα.  
ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις.  
η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
79 του ιδίου νόμου.  
θ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  
ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 
την ακεραιότητά τους.  
κ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  
λ) Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς :  
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  
Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
μ) Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.  
 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)  
 
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)  
 
7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο 
εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  
Δημόσια έγγραφα  
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Γίνονται αποδεκτά:  
-πρωτότυπα έγγραφα ή  
-επικυρωμένα αντίγραφα ή  
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων  
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
Ιδιωτικά έγγραφα  
Γίνονται αποδεκτά:  
-είτε πρωτότυπα  
-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),  
-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης .  

 

 

 

 

Άρθρο 8ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΑΡΤΑΝ 

Προμήθεια και τοποθέτηση με ελαστικό συνθετικό τάπητα στίβου έξι (6) διαδρομών. 

 

Α’  ΣΤΑ∆ΙΟ 

Αποξήλωση παλαιού συνθετικού τάπητα ταρτάν και επιδιόρθωση των ρύσεων της 

υποδομής του στίβου με αμμάσφαλτο. 

 

Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ 

Τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα ταρτάν επί της διαμορφωμένης επιφανείας. Η 

επιφάνεια της ασφάλτου θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer ή βούρτσες. Εν 

συνεχεία θα διαστρωθεί επί τόπου ένα στρώμα μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους 

ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 1 – 4mm πάχους 10mm και αφού η 

επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς, θα ακολουθήσει η εφαρμογή της τελικής 

επικάλυψης επιφάνειας με ψεκασμό του συστήματος σταυρωτά πλέον, σε δύο κάθετες 

επιστρώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί άρτια κάλυψη, έγχρωμης πολυουρεθάνης 

και EPDM 0,5 – 1,5 mm σε πάχος περίπου 4 mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει την 

τελική κοκκώδη μορφή.  

 

- Γραμμογράφηση  

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε λευκού χρώματος 

πολυουρεθανική βαφή, πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα µε όσα καθορίζονται από 

τον ισχύοντα κανονισμό IAAF. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΤΑΠΗΤΑ ΤΑΡΤΑΝ 

Ο τάπητας ταρτάν θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α και 

συγκεκριμένα:  

• θα ανήκει σε ότι αφορά την ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ, στους τάπητες της παρ. 2.1 (μη 

υδροπερατοί συνθετικοί τάπητες),  

• σε ότι αφορά τα ΥΛΙΚΑ, την ΣΥΝΘΕΣΗ και το ΠΑΧΟΣ θα εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις της παρ. 3.4.β ήτοι στους συνθετικού τάπητες που αποτελούνται από 

µία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου, ή ειδικού λάστιχου 

E.P.D.M ή βουλκανισµένου λάστιχου, συνδεδεμένων συνήθως µε πολυουρεθάνη 

(P.U) ή αντίστοιχο υλικό και από µία στρώση µη υδροπερατής καθαρής 

πολυουρεθάνης (P.U) ή βουλκανισµένου λάστιχου που μαζί µε τους κόκκους 

αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. ή P.U. που έχει ελάχιστο πάχος 3 – 5mm, έτσι 

ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13mm κατ ’ελάχιστο 

(των παχών μετρούμενων σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα από τον γερμανικό 

κανονισμό DIN 18035/6, παραγρ.6.2.2.). 

• σε ότι αφορά τα επί μέρους ΤΕΧΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ κ.λ.π. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του τεύχους 

ΕΞΥΛ-ΔΑΠ 2/Τρ.2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ (επιφάνεια, κλίση, επιπεδότητα, 

παραμόρφωση, πάχος, αποτέλεσμα ολισθαίνουσας πίεσης, αναπήδηση σφαίρας, 

υδροπερατότητα, αποτέλεσμα ελέγχου φθοράς, φινίρισμα επιφάνειας χρήσης, 

αντοχή σε καρφιά, γήρανση, επίδραση διάτρησης, αντίσταση σε καύση, 

επιφανειακή υφή, γραμμογράφηση). 

 

Οι ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την σύσταση του τάπητα ταρτάν 

θα καθορίζονται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος το οποίο θα προσκομίσει ο 

οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού.  

Ο τάπητας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τοποθετηθεί τουλάχιστον σε ένα Στάδιo 

κατηγορίας class 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού 

πιστοποιητικό της WA (πρώην IAAF) κατηγορίας class 1 για την απόδειξη της ως άνω 

απαίτησης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού για τον κυρίως 

τάπητα πάχους 13-15 χιλ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικών που συνθέτουν τον τάπητα 

ταρτάν, πιστοποιητικό κατηγορίας class 1, εργαστηριακό έλεγχο εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων του κανονισμού ΕΝ 14887:2013 και του κανονισμού ASTM F2157-

09:2012, εργαστηριακού ελέγχου ακαυστότητας κατά EN 13501-1:2010 και ISO 

11925-2, εργαστηριακού ελέγχου προσδιορισμού των εκπομπών VOC, φορμαλδεύδης 

και αμμωνίας κατά ISO 16000, εργαστηριακού ελέγχου πως πληροί τις απαιτήσεις του 

κανονισμού DIN 18035-6:2014-12 για βαρέα μέταλλα και εργαστηριακού ελέγχου για 

τον κανονισμό REACH σύμφωνα με τη μέθοδο AfPS GS 2014:01. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση 

διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14001:2015, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά το 

πρότυπο ISO 45001:2016, ενεργειακής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 50001:2016, 

διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 με πεδίο την 
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κατασκευή ελαστικού τάπητα ταρτάν και πιστοποίηση ενός τουλάχιστον τεχνίτη 

εφαρμογής για τον ελαστικό τάπητα ταρτάν. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποίηση 

διαχείρισης ποιότητας  κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 και ενεργειακής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 

50001:2016  του οίκου παραγωγής των υλικών που συνθέτουν τον ελαστικό τάπητα 

ταρτάν. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού λίστα τουλάχιστον 

τεσσάρων ανάλογων περαιωμένων έργων ή προμηθειών κατά την τελευταία πενταετία. 

Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υποβληθεί για την απόδειξή τους είτε βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης, είτε βεβαίωση προσωρινής ή οριστικής παραλαβής σε περίπτωση 

παραλήπτη Δημόσιου φορέα είτε τιμολόγιο και βεβαίωση ορθής εκτέλεσης σε 

περίπτωση παραλήπτη Ιδιωτικού δικαίου. 

Σημειώνεται πως για όλες τις πιστοποιήσεις ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδύναμων κατ’ 

αρ. 82 Ν. 4412/2016. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτούμενων υλικών 

και  των  απαραίτητων  μηχανημάτων  στον  τόπο  του έργου, η πλήρης προμήθεια , 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών  την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της 

Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της  μελέτης. 

 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΓΗΠΕΔΟΥ  

Προμήθεια γραμμογράφησης  όπως  αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12 της 

πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς 

κανονισμούς  της διεθνούς Ομοσπονδίας WA (πρώην IAAF) για  τους  συνθετικούς 

τάπητες, πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση.  

 

2. ΣΚΑΜΜΑ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4,00Χ9,00 Μ. 

Σκάμμα αλμάτων μήκους διαστάσεων 4,00 Χ 9,00 μ. και βάθους 30,00 εκ. με 

πλήρωση χαλαζιακής άμμου, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

IAAF, πλήρες και έτοιμο  για χρήση. Αναλυτικότερα  προβλέπονται, οι ακόλουθες 

εργασίες: 

• Εργασία εκσκαφής και μόρφωσης, με την απομάκρυνση των χωμάτων που 

πλεονάζουν, της σκάφης υποδοχής, της υπόβασης και του χαντακιού 

αποστράγγισης σε  όλο το μήκος του σκάμματος και τοποθέτηση διάτρητου 

σωλήνα αποστράγγισης  Φ63  εκ. εφ' όσον απαιτείται. 

• Πλήρωση του χαντακιού με θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-08-03-02-00 

διαστάσεων μέχρι 0,10 μ. σε στρώση τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,15 μ. 

• Κατασκευή κρασπέδου περιμετρικά του σκάμματος εκτός από το τμήμα που 

εφάπτεται με τον διάδρομο. 

• Εξασφάλιση του εγκιβωτισμού του σκάμματος με τοποθέτηση χοντροσανίδας 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στην αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή. 

• Πλήρωση του σκάμματος με χαλαζιακή άμμο, καθαρή, πλήρους διαβάθμισης, 

με οριζόντια επάνω επιφάνεια, απόλυτα ισόπεδη με τον περιβάλλοντα χώρο. 
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3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ 

Βαλβίδα μήκους και τριπλούν από σκελετό γαλβανισμένο και κυρίως σώμα από μασίφ 

ξύλο και ξύλο iroco  

Για τον έλεγχο των προδιαγραφών του εξοπλισμού στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 

• Τεχνικό φυλλάδιο του προτεινόμενου προϊόντος 

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του παραγωγού του προϊόντος. 

• Πιστοποιητικό IAAF του εξοπλισμού σε ισχύ 

 

4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Χαλύβδινες μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, ηλεκτροσυγκολητές, με το αντίστοιχο 
πλαίσιο έδρασης, για την απορροή των όμβριων, περιμετρικά του σταδίου σε μήκος 
360,00μ.  

 

 

Άρθρο 9ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή τιμών. 

 

Άρθρο 10ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Άρθρο 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Άρθρο 12ο    : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 13ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης 

σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4782/2021. 

 

Άρθρο 14ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Η προσφερόμενη προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

και να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: καινούργια, άθικτα και χωρίς ζημιές, έτοιμα 

για απρόσκοπτη λειτουργία. Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η 

υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 15ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο εσωτερικών 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής - 

Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Αναπτυξιακών Προγ/των & 

Διαχείρισης Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 88775/1-12-2021 

ΑΔΑ:Ω1ΧΨ46ΜΤΛ6-ΡΨΕ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη 

της πράξης Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας του Δήμου Βόρειας 

Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πρόσκλησης IV. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Κατασκευή Στίβου στο Δημοτικό 

Στάδιο Βόρειας Κέρκυρας».   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010. 

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε Τριακόσιες Είκοσι Εφτά χιλιάδες 

Πεντακόσια Οχτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (327.508,80€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του φορέα για το ποσό Τριακόσιες Είκοσι Εφτά χιλιάδες 

Πεντακόσια Οχτώ ευρώ και Ογδόντα λεπτά (327.508,80€)  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% στον παρακάτω κωδικό:  

Κ.Α Περιγραφή Κ.Α. Ποσό (ευρώ) 

64.7135.003 Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας 

Κέρκυρας. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΔΑ: 

Ω1ΧΨ46ΜΤΛ6-ΡΨΕ) 

327.508,80€ 

 

 

Άρθρο 16ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,   23/ 9 / 2022 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

  

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  23/ 9 /2022 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

 

 

Μαυρόπουλος Γεώργιος 

ΔΕ Διοικητικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο 

Βόρειας Κέρκυρας»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
327.508,80€ (με 24% ΦΠΑ) 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV 

(Κ.Α. 64.7135.003) 
2022 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2022 

 

 

Τίτλος: « Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο Βόρειας Κέρκυρας» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1o: Συνθετικός τάπητας ταρτάν 

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού τάπητα ταρτάν περιλαμβάνει τα εξής: 

• Αρχικώς η επιφάνεια της ασφάλτου θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer ή 

βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής 

και του συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το στρώμα βάσης του συστήματος 

κατασκευάζεται όσο το primer είναι ακόμη κολλώδες, εντός 12 ωρών από την 

εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση  λαμβάνει χώρα σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του 

υλικού με την ατμοσφαιρική υγρασία.  

• Εν συνεχεία θα διαστρωθεί επί τόπου ένα στρώμα μίγματος πολυουρεθάνης, με 

κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 1 – 4mm πάχους 10mm.  

• Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς, θα ακολουθήσει η εφαρμογή της τελικής 

επικάλυψης επιφάνειας με ψεκασμό του συστήματος σταυρωτά πλέον, σε δύο 

κάθετες επιστρώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί άρτια κάλυψη, έγχρωμης 

πολυουρεθάνης  

• Επίπαση επιφάνειας με ελαστικό EPDM κοκκομετρίας 0,5 – 1,5mm σε πάχος 

περίπου 4mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει την τελική κοκκώδη μορφή.  

• Γραμμογράφηση αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF με 

λευκή ανεξίτηλη πολυουρεθανική βαφή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο συνθετικού τάπητα ταρτάν (m²) 

ΕΥΡΩ Πενήντα Τέσσερα  (54,00) € 

 

Άρθρο 2o: Σκάμμα αλμάτων μήκους διαστάσεων 4,00 Χ 9,00 μ. 

Κατασκευή σκάμματος αλμάτων μήκους διαστάσεων 4,00Χ9,00μ. πληρούμενο με 

χαλαζιακή άμμο περίπου 10,00μ³ . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Εργασία εκσκαφής και μόρφωσης, με την απομάκρυνση των χωμάτων που 

πλεονάζουν, της σκάφης υποδοχής, της υπόβασης και του χαντακιού 

αποστράγγισης σε  όλο το μήκος του σκάμματος και τοποθέτηση διάτρητου 

σωλήνα αποστράγγισης  Φ63  εκ. εφ' όσον απαιτείται. 
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• Πλήρωση του χαντακιού με θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-08-03-02-00 

διαστάσεων μέχρι 0,10 μ. σε στρώση τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,15 μ. 

• Κατασκευή κρασπέδου περιμετρικά του σκάμματος εκτός από το τμήμα που 

εφάπτεται με τον διάδρομο. 

• Εξασφάλιση του εγκιβωτισμού του σκάμματος με τοποθέτηση χοντροσανίδας 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στην αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή. 

• Πλήρωση του σκάμματος με χαλαζιακή άμμο, καθαρή, πλήρους διαβάθμισης, 

με οριζόντια επάνω επιφάνεια, απόλυτα ισόπεδη με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Τιμή τεμαχίου κατ’ αποκοπή 

ΕΥΡΩ Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) € 

 

 

Άρθρο 3o: Βαλβίδα άλματος μήκους - τριπλούν 

Προμήθεια βαλβίδας μήκους και τριπλούν από σκελετό γαλβανισμένο και κυρίως 

σώμα από μασίφ ξύλο και ξύλο iroco.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρους εγκατάστασης. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Χίλια πεντακόσια εβδομήντα (1.570,00) € 

 

Άρθρο 4o: Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής με το αντίστοιχο 

πλαίσιο έδρασης, 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση 

• η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών 

υποθεμάτων. 

• ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης της εσχάρας με τσιμεντοκονία, μη 

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.. 

Τιμή ανά μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ Σαράντα (40,00) € 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,   23/ 9 / 2022 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

  

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  23/ 9 /2022 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

 

 

Μαυρόπουλος Γεώργιος 

ΔΕ Διοικητικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο 

Βόρειας Κέρκυρας»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
327.508,80€ (με 24% ΦΠΑ) 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV 

(Κ.Α. 64.7135.003) 
2022 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2022 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/

Α 
Είδος CPV 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

μονάδος (€) 

Μερικό 

σύνολο (€) 

1 
Συνθετικός τάπητας 

ταρτάν 
37421000-5 m² 4.520,00 54,00 244.080,00 

2 

Σκάμμα αλμάτων 

μήκους διαστάσεων 

4,00 Χ 9,00 μ. 

45212200-8 τεμ. 1,00 2.500,00 2.500,00 

3 
Βαλβίδα άλματος 

μήκους - τριπλούν 
37415000-0 τεμ. 2,00 1.570,00 3.140,00 

4 
Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής 
44316300-1 m 360,00 40,00 14.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 264.120,00 

ΦΠΑ 24% 63.388,80 

ΔΑΠΑΝΗ 327.508,80€ 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,   23/ 9 / 2022 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

  

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  23/ 9 /2022 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

 

 

Μαυρόπουλος Γεώργιος 

ΔΕ Διοικητικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια ταρτάν στο στάδιο 

Βόρειας Κέρκυρας»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
327.508,80€ (με 24% ΦΠΑ) 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV 

(Κ.Α. 64.7135.003) 
2022 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/2022 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/

Α 
Είδος CPV 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος (€) 

Μερικό 

σύνολο (€) 

1 
Συνθετικός τάπητας 

ταρτάν 
37421000-5 m² 4.520,00   

2 

Σκάμμα αλμάτων μήκους 

διαστάσεων 4,00 Χ 9,00 

μ. 

45212200-8 τεμ. 1,00   

3 
Βαλβίδα άλματος μήκους 

- τριπλούν 
37415000-0 τεμ. 2,00   

4 
Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής 
44316300-1 m 360,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΔΑΠΑΝΗ  

 

Ημερομηνία,    /    / 2022 

Ο Προμηθευτής  

 

(Υπογραφή / Σφραγίδα) 

 


