
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Πόλη: Αλίαρτος 

Τηλέφωνο: 22683-50.231  Ημερομηνία: 25-9-2020 

Fax: 22680-22.690  Αρ. Πρωτ.: 5915 

E-mail: info@aliartos.gov.gr   

   

Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού      

                τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου  

                Τ.Κ. Λεονταρίου & Τ.Κ. Μαυρομματίου  

                του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων»  

Προϋπολογισμού: 482.926,04 € (συμπ. ΦΠΑ) 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου & Τ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου 

- Θεσπιέων» προϋπολογισμού  482.926,04 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΩΝ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Λ. Αθηνών - Αλίαρτος 

Ταχ.Κωδ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Τηλ.: 2268350211 

Telefax: 2268022690 

E-mail: info@aliartos.gov.gr  

Ιστοσελίδα: www.aliartos.gov.gr  

Κωδικός NUTS: EL 641 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση σύμφωνα με της 

κάτωθι επίσημες δυνατότητες: 

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη διεύθυνση του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

www.aliartos.gov.gr 

3. Κωδικός CPV: 39293400-6 / 43324000-0 / 43323000-3 / 14212200-2 
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 641 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λεονταρίου & 

Τ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 

Η παρούσα δημόσια σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Λεονταρίου & Τ.Κ. 

Μαυρομματίου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο, μετά την 

προμήθεια και  διαμόρφωση της υπάρχουσας υπόβασης και την προμήθεια και ενσωμάτωση υλικών αποστράγγισης και την τοποθέτηση 

υλικών άρδευσης για τον δροσισμό του αγωνιστικού χώρου. 

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην ενότητα των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 482.926,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το ανωτέρω ποσό υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στον κωδικό Κ.Α. 60-6633.0001. 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμό αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 
αποστράγγισης   

m 4.000 8,31 € 33.240,00 € 

2. 
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 
άρδευσης (δροσισμού) 

m2 13.799 1,26€ 17.386,74 € 

3. 
Προμήθεια και διάστρωση αδρανών 
υλικών για την έδραση του συνθετικού 
χλοοτάπητα 

tn 4.747 9,49 € 45.049,03 € 

4. 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα  

m2 13.799 21,29 € 293.780,71 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 389.456,48 € 

Φ.Π.Α. 24 % 93.469,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 482.926,04 € 
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές (Άρθρο 2.4.1 της παρούσας διακήρυξης) 

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Τρείς (3) μήνες 

 Διάρκεια σύμβασης: Τρείς (3) μήνες 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά  την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις συμμετοχής: 7.789,13 € (επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά) 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 28-9-2020  Και η ώρα έναρξης η 14.00 πμ. Η ημέρα λήξης παραλαβής 

προσφορών είναι η 2-11-2020 ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 11.00 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), Κωδ. 

ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV:  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 
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Δήμων". Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 60.6633.0001  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 

του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Σχετικές η υπ’ αριθ. 367/4859/10-8-2020 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη 

υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 

στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

(ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, 

και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25-9-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επίσης το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου 

www.aliartos.gov.gr. Ενώ η Προκήρυξη αυτού στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο και στο site του Δήμου. 

17. Άλλες πληροφορίες: Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

http://www.aliartos.gov.gr/
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