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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Παιανία   22/08/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αριθμ. πρωτ.:13652 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449333-2022:TEXT:EL:HTML 
 

 
Ελλάδα-Παιανία: Τεχνητός χορτοτάπητας 

2022/S 157-449333 

 
Προκήρυξη σύμβασης 

 
 

Αγαθά 
 
 
Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αριθμός ταυτοποίησης: GR 

Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38Α 

Πόλη: ΠΑΙΑΝΙΑ 

Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki 

Ταχ. κωδικός: 19002 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr 

Τηλέφωνο:  +30 2132030764 

Φαξ: +30 2106647317 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: http://www.paiania.gov.gr/ 

I.3) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https:// 

ebs.eprocurement.gov.gr 
 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 
 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 
 

II.1.1) Τίτλος: 

mailto:basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
http://www.paiania.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
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Ανακατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παιανίας 
 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας 
 

II.1.3) Είδος σύμβασης 

Αγαθά 
 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παιανίας. Ειδικότερα το 

φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Ο Δήμος 

Παιανίας, στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, θα προχωρήσει 

σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Παιανίας 

και των δυο μικρότερων γηπέδων 5x5 που βρίσκονται παραπλέυρως, με ένα εξελιγμένο σύστημα συνθετικού 

χλοοτάπητα ποδοσφαιρικής επιφάνειας τελευταίας γενιάς, πλήρως εναρμονισμένου με τις προδιαγραφές 

της FIFA, καθώς και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος άρδευσης και αποστράγγισης. Με την παρούσα 

σύμβαση προβλέπεται και η προμήθεια του ποδοσφαιρικού εξοπλισμού ήτοι εστίες ποδοσφαίρου και πάγκοι 

αναπληρωματικών παικτών. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία 

και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 604 770.00 EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
 

II.2) Περιγραφή 
 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

37450000 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 

43323000 Εξοπλισμός άρδευσης 
 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Δήμος Παιανίας 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανακατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παιανίας. Ειδικότερα το 

φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Ο Δήμος 

Παιανίας, στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, θα προχωρήσει 

σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Παιανίας 

και των δυο μικρότερων γηπέδων 5x5 που βρίσκονται παραπλέυρως, με ένα εξελιγμένο σύστημα συνθετικού 

χλοοτάπητα ποδοσφαιρικής επιφάνειας τελευταίας γενιάς, πλήρως εναρμονισμένου με τις προδιαγραφές 

της FIFA, καθώς και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος άρδευσης και αποστράγγισης. Με την παρούσα 

σύμβαση προβλέπεται και η προμήθεια του ποδοσφαιρικού εξοπλισμού ήτοι εστίες ποδοσφαίρου και πάγκοι 

αναπληρωματικών παικτών. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία 

και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 
 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 604 770.00 EUR 
 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 12 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 
 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 
 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 
 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 

ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης: βλ. Κεφ.4.3 της Διακήρυξης. 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 
 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 
 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 
 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 
 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 26/09/2022 

Τοπική ώρα: 15:00 
 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 

επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 
 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 30/09/2022 

Τοπική ώρα: 10:00 

Τόπος: 

Ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 
 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
 

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή 
 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198 

Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο:  +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Άρθρο 3.4) 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 

και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
https://www.aepp-procurement.gr/
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Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198 

Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο:  +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 

12/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
                          ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
https://www.aepp-procurement.gr/
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