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ΘΕΜΑ: Τεύχη δηµοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδων ποδοσφαίρου στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού». 
 
 
Κύριοι,  
 
 
  

Μέλη µας, µας πληροφόρησαν ότι στα τεύχη δηµοπράτησης µε τα οποία ο ∆ήµος Αγίων 
Αναργύρων-Καµατερού, έχει προχωρήσει στην διενέργεια δηµοπρασίας την 9/3/2017 για 
την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο 
∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού» αναγράφονται ειδικοί όροι που ωστόσο δεν έχουν 
λάβει τις απαραίτητες προεγκρίσεις.  
 
Συγκεκριµένα στη σελίδα 76 των τευχών δηµοπράτησης, στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
«... Κάθε υποψήφιος ανάδοχος χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε την προσφορά 
του επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα: 

 ∆ύο δείγµατα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 
20cm x 20cm, συνοδευόµενα από έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) 
εγκεκριµένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου, κατά την διαδικασία πιστοποίησής του. 

 Σήµα πιστοποίησης του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα, σύµφωνα µε το 
οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων FIFA QUALITY ή QUALITY PRO. 

 Παροχή γραπτής εγγύησης από τον κατασκευαστικό οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα 
και τον διαγωνιζόµενο, σε συνδυασµό καλής χρήσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε 
έτη. 

 Το ISO 9001:2001 περί της διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών 
δαπέδων, είτε του αναδόχου, είτε εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου της 
εταιρείας εφαρµογής του τάπητα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που συνθέτουν τον τάπητα είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικά διεθνώς 
αναγνωρισµένου οργανισµού. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για την 
κατασκευή το έργου, σύµφωνα µε την προσφορά του, χωρίς να δικαιούται να 
ζητήσει µετά την ανάθεση του έργου ή κατά την διάρκεια της κατασκευής την 
αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού µε την αιτιολογία ότι δεν τα 
βρίσκει στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον, καθώς και βεβαίωση των 
ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης οι οποίες είναι αναγκαίες. 

 Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αντίστοιχων τοποθετηµένων συνθετικών ταπήτων 
στην Ελλάδα καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά µεταφρασµένα στην 
Ελληνική γλώσσα. 
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 Πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής συµβατότητας του προσφερόµενου τύπου 
τάπητα κατά DIN V 18035-7:2002-06 όπως ισχύει από αναγνωρισµένο εργαστήριο 
συνοδευόµενο από µετάφραση ή ισοδύναµο. 

 
Η γραµµογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται µε την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου 
µε τον υπόλοιπο αλλά χρώµατος λευκού, σύµφωνα µε τους  ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, ο 
ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστηµένο χλοοτάπητα σε συνεργασία µε 
εγκεκριµένο εργαστήριο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, 
προκειµένου να λάβει πιστοποίηση FIFA QUALITY or QUALITY PRO µε δαπάνη του 
ιδίου κλπ...». 
 
 
Οι ανωτέρω όροι αποκλεισµού των υποψηφίων αναδόχων, που αποτελούν «ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΟΡΟΥΣ» για το εν λόγω έργο, θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί στη διακήρυξη της 
δηµοπρασίας και να έχουν λάβει την απαραίτητη, υπό τις προβλέψεις του 
Ν.4412/2016, άρθρο 53, παράγραφος 7β,  έγκριση. 
 
∆ηλαδή, σύµφωνα µε τα τεύχη του εν θέµατι έργου προβλέπεται αποκλεισµός 
προσφέροντα για λόγους που ∆ΕΝ αναφέρονται στην διακήρυξη και για τους οποίους δεν 
έχει ληφθεί και η προαπαιτούµενη έγκριση γεγονός που δηµιουργεί εντονότατες 
διαµαρτυρίες από πλευράς των Μελών µας.  
 
Επισηµαίνουµε ότι η υποσηµείωση 10 του Υποδείγµατος Τεύχους ∆ιακήρυξης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
ανέφερε ότι ". . . δεν επιτρέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης να προβλέπονται όροι 
συµµετοχής και η προσκόµιση δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισµού άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 21-23," γεγονός που προφύλασσε τους 
διαγωνισµούς και τους συµµετέχοντες σε αυτούς από "κρυµµένους όρους" ή και 
"φωτογραφικές διατάξεις" που παραβιάζουν τις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού και της 
ισότητας των διαγωνιζοµένων.   
 
Με τα παραπάνω δεδοµένα ζητούµε να επαναδηµοπρατήσετε µε σύννοµη διαδικασία τον εν 
θέµατι έργο.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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