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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κ.Ε.Σ). 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Αγίου Δημητρίου  

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54638 

Τηλέφωνο 2316002632, 2310200082 

Φαξ 2310219719 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kaftanzoglio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σιούλα Μαρία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.kaftanzoglio.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο (Ν.Π.Δ.Δ.), δεν αποτελεί Κεντρική 
Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : https://www.kaftanzoglio.gr/ 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο 
Θεσσαλονίκης, Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο του Κ.Ε.Σ. στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση, με αριθμό τηλεφώνου: 2316002632, 2310200082 και e-mail: 
info@kaftanzoglio.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 
του ν. 4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο. 

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 0419 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Φορέα.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 
χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του 
Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου (Κ.Ε.Σ.). 

Οι εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

1. Κούρεμα Χλοοτάπητα 

2. Λίπανση Χλοοτάπητα 

3. Φυτοπροστασία Χλοοτάπητα 

4. Ζιζανιοκτονία Χλοοτάπητα 

5. Τοπικές αποκαταστάσεις Χλοοτάπητα 

6. Βελτίωση Χλοοτάπητα  

7. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου 

8. Γραμμογράφηση 

9. Καθαρισμός Χλοοτάπητα 

10. Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου γηπέδων 

όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Ι. 

Ο κύριος χώρος παροχής των συμβατικών εργασιών είναι τα προαναφερθέντα τρία γήπεδα 
του Κ.Ε.Σ. (Κεντρικό, Βοηθητικό και Ρίψεων). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) CPV 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου». 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των δημοπρατούμενων 
εργασιών, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.959,74 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.838,50 €, ποσό ΦΠΑ: 14.121,24 €) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.  

Παράταση της σύμβασης είναι δυνατή με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, υπό 
τους αυτούς όρους, εφόσον κατά τη λήξη της δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό 
της αντικείμενο και μέχρι την εξάντληση αυτού, μέσα στα όρια της συνολικής συμβατικής 
τιμής, χωρίς υπέρβαση αυτής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης περιέχεται 
στην από 17-6-2020 αρχική μελέτη τεχνικής περιγραφής εργασιών (συντάκτης Δημήτριος 
Μανδηλαράς, ΠΕ Γεωπόνων, και  τροποποιηθηκε από τον κ. Χρηστόπουλο Χρήστο, ΠΕ Γεω-
πόνο, ο οποίος ορίστηκε με το 5833/836/163/4-4-2019 υπ΄ αριθμ. έγγραφο της Γ.Γ.Α. , προ-
κειμένου να συνδράμει στην διενέργεια του διαγωνισμού (οι τροποποιήσεις έγιναν σύμ-
φωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία από 2/10/2020 έως και 20/10/2020) 

σε συνδυασμό με τον από 4-8-2020 προϋπολογισμό μελέτης του Κ.Ε.Σ. τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Ι). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές και λοιπές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 

 του Π.Δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων» (Α΄ 209), όπως ισχύει 

 της Υ.Α. 17112/2000 «Περί του Κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών 
Γυμναστηρίων», (Β΄ 847) 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 Της υπ’ αριθ. 23/4/12-11-2020 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. για την 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού Η Επιτροπή Διοίκησης έλαβε επίσης υπόψη της την 
ματαίωση της αριθμ 01/2020 διακήρυξης με την Απόφαση 20/1/7-10-2020 (ΑΔΑ: 
6ΞΟΥ469ΗΥΗ-Ι4Ζ, ΑΔΑΜ: 20REQ007465924/13-10-2020) και με  την υπ’ αριθ 
24/2/27.11.2020 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑΜ: 
20REQ007779250), ενέκρινε την ανάληψη της σχετικής δαπάνης και τη διενέργεια εκ νέου 
του προκείμενου διαγωνισμού  

 Της υπ’ αριθ.  25/1.2/01-12-2020 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑ: 
6ΞΦΧ469ΗΥΗ-ΗΨΙ), με την οποία εγκρίθηκε το αναλυτικό τεύχος της παρούσας 
διακήρυξης, με τα παραρτήματα και την περίληψη αυτής. Στην παρούσα διακήρυξη 
ληφθηκαν υπόψη η υπ΄ αριθμ. 924/30-9-2020 Ένσταση του “ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΝΑΤΟΥ  του 
ΠΕΤΡΟΥ”, Γεωπόνου ΕΔΕ και η υπ’  αριθμ. 911/299-2020 αίτηση παροχής διευκρινιστικών 
στοιχείων του κ. ΣΜΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που αφορούσαν στην υπ’ αριθμ. 1/2020 Διακήρυξη  
η οποία ματαιώθηκε. Το παρόν τεύχος συντάχθκηε εκ νέου με τη συνδρομή Νομικού 
Συμβούλου  του Σταδίου και του Γεωπόνου της ΓΓΑ για τα τεχνικά στοιχεία αυτής. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/12/2020 και ώρα 11:00 
π.μ.  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ταχυδρομείου ή επιχείρησης ταχυμετα-
φορών (courier), πρέπει όμως να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την 
ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες, τοπική ή της 
έδρας του νομού, ήτοι: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ» και «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ημερομηνία 
αποστολής: 7/12./2020)  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, 
τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):  https://www.kaftanzoglio.gr/index.php, στην διαδρομή : ΑΡΘΡΑ >ΝΕΑ 
>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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 ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
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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 
αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

1. H προκήρυξη του διαγωνισμού  

2. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής 

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

4. Οι συμπληρωματικές/ διευκρινιστικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00 έως 14:00 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως, 
έως τέσσερις (4) ημέρες  πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Οι διευκρινίσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής και οι ενδιαφερόμενοι 
λαμβάνουν γνώση αυτών με δική τους φροντίδα.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται με τις διευκρινίσεις σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
ενδεχόμενων αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κατ’ εξαίρεση, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώ-
ματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
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στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει κατ’ ελάχιστο το χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (με την επιφύλαξη 
διαφορετικού περιεχομένου του γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). Η 
διατύπωση των εγγυητικών επιστολών δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται με αυτή των υποδειγ-
μάτων, εφόσον πάντως περιέχουν τα κατ’ ελάχιστο προβλεπόμενα με τη διακήρυξη στοιχεία. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 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 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπο-
λέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11. 
2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφο-

ρά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων ε-

δαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερο-

μηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 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 ββ) 
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 αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει 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 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της 
παρούσας,  

(ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να προβούν σε 
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.  

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της σύμβασης 
πρέπει να αποδεικνύεται στο ισχύον καταστατικό του οικονομικού φορέα αν ο προσφέρων 
είναι νομικό πρόσωπο ή στη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος – ατομικής επιχείρησης προς 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο. 

Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 
για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

2.2.4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) τουλάχιστον 60.000,00 €.   

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (υπολογιζόμενης μέχρι την ημερομηνία υπο-
βολής της προσφοράς) να έχουν εκτελέσει (αθροιστικά) αντίστοιχες εργασίες συντήρη-
σης χλοοτάπητα γηπέδου (συμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί) σε Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις ή και φορείς του ιδιωτικού τομέα, συνολικού 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (οι παραπάνω 
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συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους 
φορείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι σχετικές εργασίες),  

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, με τουλάχιστον ένα (1) άτομο 
ειδικότητας Γεωτεχνικού (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπόνου), που θα επιβλέπει την 
καλή εκτέλεση των εργασιών, 

γ) να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον χειριστή γεωργικών μηχανημάτων.  

δ) εφόσον δεν έχουν εκτελέσει οι ίδιοι συμβάσεις εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα 
γηπέδου, να έχουν αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς υπεργολαβίες συνολικής αξίας 
ίσης με αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, στο πλαίσιο εκτέλεσης τέτοιων συμβάσεων. 

Από πλευράς τεχνικών μέσων, οι οικονομικοί φορείς απαιτούνται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο 
τα εξής: 

1) Κουρευτικό μηχάνημα συλλογής χόρτου με δυνατότητα αυτόματου αδειάσματος σε 
μεγάλους κάδους και κουρευτικό μηχάνημα κυλινδρικής κοπής. 

2) Αυτόματο μηχάνημα σκουπίσματος (σαρωτικό) για καθάρισμα εντός κι εκτός Σταδίου. 

3) Συρόμενο αμμοδιανομέα. 

4) Μηχάνημα  καθαρισμού χλοοτάπητα και εξαεριστήρα χλόης. 

5) Υπεδάφιο εξαεριστήρα βάθους 20 cm. 

6) Κύλινδρο μέγιστου βάρους 800 kg. 

7) Ραντιστικό μηχάνημα πολλαπλού ψεκασμού. 

8) Λιπασματοδιανομέα. 

9) Μηχάνημα κοπής χόρτου - τύπου τρακτέρ, μέγιστου βάρους 800 kg για την προστασία 
του υπεδάφους, των οποίων τα ελαστικά να είναι τύπου GARDEN και ισομεγέθη τα 
εμπρόσθια με τα οπίσθια. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν: 

i. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας (με πεδίο πιστοποίησης εργασίες διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λπ.), που 
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

ii. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 σε ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (με πεδίο πιστοποίησης εργασίες διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λπ.), που 
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

iii. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 σε ισχύ, για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφά-
λειας (με πεδίο πιστοποίησης για εργασίες διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λ.π.), το 
οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση 
στην Ελλάδα ή αντίστοιχο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων i, ii και iii θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) 
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και 
ειδικότερα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής). 
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2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανό-
τητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σε περίπτωση στήριξης του προσφέροντος στις ικανότητες τρίτων, υποβάλλεται Τ.Ε.Υ.Δ. και 
από μέρους των εν λόγω οικονομικών φορέων, προς προκαταρκτική απόδειξη των στοιχείων 
που σχετίζονται με την παρεχόμενη στήριξη.  

2.2.9 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παρα-
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γράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 της παρούσας υποβάλλονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύι 
κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Στην περί-
πτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα η υπεύθυνη 
δήλωση αφορά τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. 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 (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.2.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
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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 που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, έχουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· 

 δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για 
τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

α) Υπογεγραμμένο κατάλογο των κυριότερων έργων συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου που 
εκτέλεσαν κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (υπολογιζόμενων μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς), συνολικής αξίας τουλάχιστον 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 
αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής στο έργο, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσής του, 
το οικονομικό του αντικείμενο, τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, αντίγραφα των σχετικών 
συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί (αθροιστικά) κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και 
πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών από τους φορείς 
ανάθεσης. Συστατικές επιστολές λαμβάνονται επίσης υπόψη, εφόσον μ’ αυτές γίνεται ειδική 
αναφορά στα στοιχεία της σύμβασης.  

β) Αντίγραφο Πτυχίου του Γεωτεχνικού (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπόνου). Το εν λόγω πτυχίο 
οφείλει να κατέχει ο ίδιος ο συμμετέχων (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων), μέλος ή 
στέλεχος (σε περίπτωση εταιριών), είτε υπάλληλος (στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκο-
μιστεί αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας). 

γ) Αντίγραφο άδειας  Γεωργικών μηχανημάτων  

δ) Μητρώο παγίων ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια αγοράς, συμφωνητικά 
μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων έχει στη διάθεσή 
του τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.5 τεχνικά μέσα.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκο-
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μίζουν πιστοποιητικά σε ισχύ από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ως ακολούθως: 

i. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας (για εργασίες 
διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λπ.), που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για 
τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους 
με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

ii. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 σε ισχύ για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (για εργασίες διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λπ.), που έχει εκδοθεί από 
διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο 
για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

iii. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 σε ισχύ για την ασφάλεια και την υγιεινή (για εργασίες 
διαχείρισης ή συντήρησης πρασίνου κ.λπ.), το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 
για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμε-
νους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ Γ.Ε.ΜΗ.), 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, πιστο-
ποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., 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 Γ.Ε.ΜΗ.), 
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 Φ.Ε.Κ., κ.λπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νό-
μιμου 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 κοινο-
ποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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 κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προ-
βλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από ορ-
γανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
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προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των εν λόγω 
φορέων για τον σκοπό αυτό. H ως άνω δέσμευση μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ 
συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στη διεύθυνση: ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κ.Ε.Σ). ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ.  54638 Θεσσαλονίκη, 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στην πιο πάνω διεύθυνση, 
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είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής, στην αυτή ως άνω 
διεύθυνση.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού με αριθμό ……./2020 

Προσφορά  

του ………………………………..……  

για τις Υπηρεσίες Συντήρησης του χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου,  
του Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του Κ.Ε.Σ.»  

με αναθέτουσα αρχή το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο) φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής), δεν τις αποσφραγίζει και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται ή μονογράφονται κατά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
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γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που ενδεχομένως 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι 
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] 
στο ΚΗΜΔΗΣ). 

Αν η εμπρόθεσμη προσκόμιση με την προσφορά πιστοποιητικών, δικαιολογητικών ή άλλων 
δημόσιων εγγράφων δεν είναι δυνατή για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή 
τους Αρχή, απαιτείται η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων με τα οποία να αιτιολογείται/ 
τεκμηριώνεται η αδυναμία αυτή. Τα εν λόγω έγγραφα προσκομίζονται αμέσως μόλις εκλείψει 
η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και, πάντως, μέχρι την ολοκλήρωση του 
αντίστοιχου σταδίου της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή. 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 
της παρούσας διακήρυξης, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 
επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο.doc) στη ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής, και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική Προσφορά 

1. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολο-
γητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
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με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα 
παράγραφο και το Παράρτημα Ι.  

2. Ειδικότερα, ανεξαρτήτως του εάν τα εν  λόγω στοιχεία μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα  
αποδεικτικά μέσα κατά την παρ. 2.2.9, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με την 
τεχνική προσφορά τους έγγραφα και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο 
προσφέρων διαθέτει τις κατωτέρω αναφερόμενες πιστοποιήσεις και τεχνικά μέσα για την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

α. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για την διασφάλιση ποιότητας ή ισοδύναμο, του οικονομικού 

φορέα, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με αναφορά στην συντήρηση 

έργων πρασίνου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 

της προσφοράς. 

β. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, του 

οικονομικού φορέα που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με αναφορά στην 

συντήρηση έργων πρασίνου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 

την υποβολή της προσφοράς.  

γ. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 

18001:2007 ή ισοδύναμο, του οικονομικού φορέα  που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 

οργανισμό με αναφορά στην συντήρηση έργων πρασίνου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, το 

οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. 

δ.  Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα για την εκτέλεση των 

εργασιών της συντήρησης και να είναι σε θέση να προσκομίσει τα νόμιμα έγγραφα για την 

απόδειξη της κυριότητας ή της μίσθωσης ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρησης της 

χρήση τους και ιδιαιτέρως :  

 - Γεωργικό ελκυστήρα τουλάχιστον 45hp προκειμένου να έλκει τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται για την εργασία, ο οποίος θα φέρει  ειδικού τύπου ελαστικά ώστε να μην 

δημιουργούνται ροδιές στο υπόστρωμα και στην επιφάνεια (TURF TYRE). 

-  Παρελκόμενο Διανομέα άμμου, χωρητικότητας  κάδου τουλάχιστον ενός κυβικού 

πλάτους εργασίας   τουλάχιστον 1,7 μέτρα ή παρόμοιο. Ο εν λόγω διανομέας θα πρέπει 

να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς με ελαστικά TURF TYRE  για την κατανομή 

του βάρους του προς αποφυγή ζημιάς του χλοοτάπητα. 

-  Παρελκόμενο σπορέα πλάτους  τουλάχιστον 2 μέτρων που να φέρει συστοιχία δίσκων 

(slice seeder) για την άρτια διείσδυση και ενσωμάτωση του σπόρου  κατά την εκτέλεση 

της εργασίας  επανασποράς. 

-  Παρελκόμενο μηχάνημα εξαερισμού – αποσυμπίεσης εδάφους (τύπου Verti- drain) με 

βάθος εργασίας τουλάχιστον 20cm. 

Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο 
κατά την κρίση τους τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές απαιτήσεις της 
παρούσας διακήρυξης.  

3. Πέραν των ανωτέρω, η τεχνική προσφορά θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για την προσφερόμενη 

υπηρεσία (κείμενο που δημιουργείται από τον προσφέροντα) συνοδευόμενη από τα ζη-

τούμενα κατά τα άνω πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 
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(i) ότι ο προσφέρων δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του 
χλοοτάπητα και (ii) δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες της από την επόμενη ημέρα της 
υπογραφής της σύμβασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

γ. Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το παρατιθέμενο κατωτέρω υπόδειγμα, συμπληρω-

μένο με βάση τις επεξηγήσεις και οδηγίες που ακολουθούν: 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

 

i) Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές απαιτή-

σεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα παράγραφο και το Παράρτημα Ι, οι 

οποίες είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο και για τις 

οποίες πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

ii) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που έχει 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά 

ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

στην προσφορά. 

iii) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφονται η παραπομπή σε ενότητα/ παράγραφο/ 

σελίδα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα καθώς και τα απαραίτητα 

αποδεικτικά έγγραφα/ δικαιολογητικά/ prospectus.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο 
και κατάλληλα υπογεγραμμένο.  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε 
ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βάσει της/των τιμής/ών αναφοράς του προϋπο-
λογισμού της μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται η αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που 
θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του, οι οποίες θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον 
Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
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τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη 
(συνολική) χαμηλότερη τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ της παρούσας. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 
της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφο-
ρών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιο-
λογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόε-
δρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας, 
ήτοι την 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης της συνεδρίασης). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και 
μετά την προβλεπόμενη ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 
2.4.2 της παρούσας (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και 
πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από 
τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή 
του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, αμέσως μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή και στην παρ. 2.4.2 της 
παρούσας, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
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πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ 
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών όσων εκ των διαγωνιζομένων οι 
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

δ) Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να εκδώσει 
απόφαση για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας Αρχής μια απόφαση, 
με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση 
προσφορών, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφο-
ρά»). Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας Αρχής στους προσφέ-
ροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιο-
λόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της πα-
ρούσας και το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής. 
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Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον αυτά είχαν ήδη υποβληθεί με 
την προσφορά για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης και εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
ισχύ. Στην περίπτωση αυτή ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να αναφέρει ποια συγκεκριμένα 
είναι τα έγγραφα αυτά, διότι άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή.  

Ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της Επιτροπής για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου γνωστοποιείται προ δύο (2) τουλάχιστον ημερών στον προσωρινό 
ανάδοχο και τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία του προσωρινού αναδόχου και των διαγωνι-
ζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώ-
πων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των υποβληθέντων στοιχείων. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώ-
θηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδει-
κνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι απο-
κλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκο-
μίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακή-
ρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το 
διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 
του Ν. 4412/2019 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 
άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. .  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 1.5 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτου-
σα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η κατα-
βολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου (εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο), ποσού 
ίσου με ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό α-
ποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας Αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας.  
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
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ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλε-
πόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει κατ΄ ελάχιστο για χρόνο ίσο προς εκείνο της σύμβασης και 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης στο σύνολό του. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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 περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

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. 
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄  της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(πληρωμή, έκπτωση αναδόχου, επίλυση διαφορών)  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την 
καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας των εργασιών που εκτελέστηκαν, μετά την 
οριστική παραλαβή εκάστης μερικής παράδοσης, και πάντως για χρονικά διαστήματα όχι 
μικρότερα του μήνα. 

Η εξόφληση του εκάστοτε τμήματος της αμοιβής προϋποθέτει ότι δεν συντρέχει περί -
πτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου 
λόγω παράβασης συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παρα-
στατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Tον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή 
της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεω-
τικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπλη-
ρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτου-
σας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια 
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αι-
τιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρ-
κειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλο-
νται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποι-
νικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης (μηνιαίας κατ’ ελάχιστο) προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακα-
λούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει ε-
κτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η ε-
μπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυ-
γής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήπο-
τε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκη-
θεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέ-
πειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
(Παρακολούθηση της σύμβασης, παραλαβή εργασιών κ.λπ.) 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από το τμήμα Διοικητικού-  Οικονομικού του Κ.Ε.Σ. , το οποίο και θα εισηγείται σχετικά για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της.  

6.2.2.  Παράταση της σύμβασης είναι δυνατή με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
υπό τους αυτούς όρους, εφόσον κατά τη λήξη της δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και 
οικονομικό της αντικείμενο και μέχρι την εξάντληση αυτού, μέσα στα όρια της συμβατικής 
τιμής. 

6.2.3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι του 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολο-
γημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν 
από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
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παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους που ακολουθούν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παρα-
δοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής με αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
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αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αμφο-
τεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

6.6  Ασφαλιστική κάλυψη  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της αστικής του ευθύνης έναντι 
του Κ.Ε.Σ., του προσωπικού του Κ.Ε.Σ., του προσωπικού του ιδίου ή/ και τρίτων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης από (ενδεικτικά): ατυχήματα, λάθη, παραλείψεις, αμέλεια, κακοτεχνίες 
κτλ., που ενδεχομένως συμβούν με δική του υπαιτιότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Τα ελάχιστα αποδεκτά όρια ασφάλισης ορίζονται (συνδυαστικά) ως ακολούθως: 

100.000 € για σωματικές βλάβες ή θάνατο ανά άτομο 

300.000 € γα σωματικές βλάβες ή θάνατο ανά γεγονός 

200.000 € για υλικές ζημίες. 

400.000 € αθροιστικά ετησίως 

Στην ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνεται επίσης ρητά και η εκ του άρθρου 922 του 
Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη του Κ.Ε.Σ. (ευθύνη προστήσαντος). 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα αποδεικνύεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστι-
κής Ευθύνης, με χρόνο ισχύος αντίστοιχο προς εκείνο της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει προς έγκριση, συνοδευόμενο από απόδειξη καταβολής των 
ασφαλίστρων, πριν την έναρξη των συμβατικών εργασιών. 

Για τον πιο πάνω σκοπό μπορεί να γίνει δεκτή, υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις, ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του αναδόχου ευρισκόμενο ήδη σε 
ισχύ, εφόσον στις ασφαλιστικές του καλύψεις περιλαμβάνεται και η προκείμενη σύμβαση. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ.  

 

Καλυψώ Γούλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Η Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί περιγράφει τις ενδεικτικές εργασίες τακτικής συντήρη-
σης του χλοοτάπητα ενός (1) έτους, του κεντρικού αλλά και του βοηθητικού γηπέδου, του 
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου. Ο χλοοτάπητας και των δύο γηπέδων εγκαταστάθηκε περί 
τα τέλη του 2017, και καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 15,8 στρεμμάτων. 

Επίσης, παράλληλα αντικαταστάθηκε το δίκτυο άρδευσης εντός των δύο γηπέδων, το οποίο 
χρήζει κι αυτό συντήρησης στα πλαίσια του ελέγχου αλλά και των πιθανών επισκευών λόγω 
χρήσης. 

Επιπλέον θα πρέπει κυρίως και τα δύο γήπεδα να γραμμογραφούνται, ιδιαίτερα πριν από 
τους αγώνες ποδοσφαίρου. 

Γενικά οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα και του αρδευτικού δικτύου συνί-
στανται στις ακόλουθες: 

• Κούρεμα χλοοτάπητα 

• Λίπανση χλοοτάπητα 

• Φυτοπροστασία χλοοτάπητα 

• Καταπολέμηση ζιζανίων χλοοτάπητα χειρονακτικά ή με χημικά μέσα 

• Τοπική εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 

• Τοπικές επανασπορές χλοοτάπητα 

• Τοπικές εργασίες αποκατάστασης χλοοτάπητα κατά τη διάρκεια και μετά από αγώνες 

• Βελτίωση χλοοτάπητα (αερισμός, top dressing, κυλίνδρισμα) 

• Έλεγχος και αποκατάσταση ζημιών από χρήση του αρδευτικού δικτύου 

• Γραμμογράφηση χλοοτάπητα 

Οι εργασίες πρασίνου στην εν λόγω τεχνική περιγραφή, γενικά πρέπει να ακολουθούν τις ι-
σχύουσες προδιαγραφές εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες Ελληνικές Τε-
χνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221 Β / 2012): 

• 1501-10-06-04-03:  Κούρεμα Χλοοτάπητα 

• 1501-10-06-03-00:  Χρήση λιπασμάτων 

• 1501-10-06-05-00:  Φυτοπροστασία 

• 1501-10-06-06-00:  Καταπολέμηση ζιζανίων 

• 1501-10-05-02-03:  Εγκατάσταση Χλοοτάπητα Αγωνιστικών Χώρων 

• 1501-10-05-02-02:  Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα 

• 1501-10-05-02-01:  Εγκατάσταση Χλοοτάπητα με Σπορά 
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• 1501-10-06-08-00:  Βελτίωση χλοοτάπητα 

• 1501-10-08-01-00:  Εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων 

• 1501-10-06-02-02:  Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης  - 

  Χλοοτάπητα πρανών 
• 1501-10-06-07-00:  Καθαρισμός Χώρων Πρασίνου 
 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να ακολουθούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 
που αφορούν χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων. Επιπρόσθετα πρέπει να επισημάνουμε τα ακό-
λουθα, ιδιαίτερα όσο αφορά τις τοπικές αλλά πολύ σημαντικές επεμβάσεις στον χλοοτάπητα. 

1. Κούρεμα Χλοοτάπητα 

Γενικά πρέπει να ακολουθούμε την ΕΤΕΠ 1501-10-06-04-03: Κούρεμα Χλοοτάπητα, με 
χρήση κυλινδρικού τύπου χλοοκοπτικού μηχανήμετος, καθώς και κατά τις εργασίες κουρέμα-
τος να δημιουργούνται εναλλασσόμενες λωρίδες διαφορετικής απόχρωσης, όπως περιγράφε-
ται στην παρ. 5.3.3 της εν λόγω ΕΤΕΠ, ιδιαίτερα πριν από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. 

2. Λίπανση Χλοοτάπητα 

Γενικά πρέπει να ακολουθούμε την ΕΤΕΠ 1501-10-06-03-00: Χρήση λιπασμάτων, με ιδιαί-
τερη προτίμηση σε χρήση βραδείας αποδέσμευσης λιπάσματα (ιδιαίτερα για το άζωτο Ν). Η 
χρήση των λιπασμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους 

και φύλλων, καθώς και με πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα χρήσης, το οποίο να εγκρίνεται και 
να ελέγχεται (έλεγχος παραστατικών προμήθειας λιπασμάτων, και έλεγχος εφαρμογής τους). 
Η εφαρμογή του μπορεί να γίνεται κατά την μηνιαία εργασία της επιχωμάτωσης. 

3. Φυτοπροστασία Χλοοτάπητα 

Γενικά πρέπει να ακολουθούμε την ΕΤΕΠ 1501-10-06-05-00: Φυτοπροστασία. Θα πρέπει 
να προτιμούνται βιολογικά σκευάσματα ή εναλλακτικών ήπιων χημικών σκευασμάτων, λόγω 
της χρήσης του χλοοτάπητα από τους ποδοσφαιριστές. Στη χρήση των μυκητοκτόνων ή εντο-
μοκτόνων με ψεκασμό, μπορούμε να συνδυάσουμε και χρήση κατάλληλων διαφυλλικών λι-
πασμάτων για αντιμετώπιση τροφοπενιών του χλοοτάπητα, συνδυαστικά ή μεμονωμένα με 
τα χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας που χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση των προ-
σβολών ή ασθενειών. 

4. Ζιζανιοκτονία Χλοοτάπητα 

Γενικά για τη χρήση τους πρέπει να ακολουθούμε την ΕΤΕΠ 1501-10-06-06-00: Καταπολέ-
μηση ζιζανίων. Η αντιμετώπιση των ζιζανίων μπορεί να γίνεται είτε με τα χέρια (ιδίως για το 

βοτάνισμα των αγρωστωδών ζιζανίων), είτε με εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (π.χ. ορμονικά ζιζανιο-
κτόνα για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων εντός του χλοοτάπητα)  

5. Τοπικές αποκαταστάσεις Χλοοτάπητα 

Η αποκατάσταση χλοοτάπητα περιλαμβάνει τμηματικές επεμβάσεις μεγάλης ή μικρής 
κλίμακας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες λόγω της φθοράς που προκύπτει στον χλοοτάπητα 
από την εντατική χρήση του. Συνήθως πραγματοποιείται με τρεις τρόπους: 
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Α) Αντικατάσταση με έτοιμο χλοοτάπητα: Συνήθως οι περιοχές μπροστά από τα τέρματα 
λόγω της έντονης χρήσης τους, χρειάζονται αντικατάσταση μία φορά ετησίως την περίοδο 
που δεν χρησιμοποιείται το γήπεδο. Η επιφάνεια αντικατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα (της 
ίδιας ποικιλίας), εκτιμάται στα 100Μ

2 μπροστά από κάθε τέρμα (προδιαγραφόμενες ΕΤΕΠ: 
1501-10-05-02-03: Εγκατάσταση Χλοοτάπητα Αγωνιστικών Χώρων, 1501-10-05-02-02: Εγκα-

τάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα) . 

Β) Εγκατάσταση σημείων με τμήματα γλοοτάπητα («τάπες»): Μετά από κάθε χρήση του 
γηπέδου, συνήθως δημιουργούνται «κενά» στον χλοοτάπητα, τα οποία πρέπει να «ταπώνο-
νται» από χλοοτάπητα ιδίου μίγματος ποικιλιών όπως του γηπέδου, εφόσον πρέπει να χρησι-
μοποιηθεί άμεσα το γήπεδο (αν υπάρχει χρόνος π.χ. καλοκαίρι που δεν γίνονται αγώνες, 
μπορούμε να κάνουμε και σπορά ή αντικατάσταση με έτοιμο). Ενδεικτικά μπορούμε να ακο-

λουθήσουμε το παρακάτω πρόγραμμα: 

> Οι «τάπες» προέρχονται είτε από χώρο πλησίον γηπέδου είτε από τον χώρο περι-
φερειακά του αγωνιστικού χώρου του κεντρικού γηπέδου, όπου δεν χρησιμοποιεί-
ται ιδιαίτερα, τον οποίο ονομάζουμε «τμήμα ταπών» (Εικόνα 1). Στο βοηθητικό γή-
πεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το περιφερειακό τμήμα χλοοτάπητα εκτός α-
γωνιστικού χώρου. 

> Οι «τάπες» εγκαθίστανται με «ειδικό εργαλείο ταπών» (sod plugger – lawngrass sod 
plug tool), το οποίο δύναται να είναι και ιδιοκατασκευή. Το εργαλείο αυτό είναι 
κοίλο (κενό) συνήθως κυλινδρικού σχήματος, και έχει τη δυνατότητα να «βγάζει» 
ένα μικρό «κομμάτι» χλοοτάπητα διαμέτρου περίπου 15 εκ., με χώμα βάθους 5-10 
εκ. (τουλάχιστον 5 εκ.), το οποίο ονομάζουμε «τάπα» και τοποθετείται σε «κενό» 
χλοοτάπητα ιδίου μεγέθους. 

> Συνήθως το αφαιρούμενο τμήμα «κενού» χλοοτάπητα με το χώμα του απομακρύ-
νεται διότι συνήθως έχει ρίζες και thatch. Για την καλύτερη τοποθέτηση των «τα-
πών», αλλά και για την πλήρωση των κενών στο «τμήμα ταπών» χρησιμοποιείται 
προσθήκη καθαρής ποταμίσιας άμμου. Η ποσότητα της προστιθέμενης άμμου για 
τις παραπάνω εργασίες υπολογίζεται περίπου 0,1 Μ3, ανά κάθε επαναληπτική ερ-
γασία (μετά από αγώνα). 

> Υπολογίζουμε ότι απαιτείται προσθήκη κατά μέσο όρο περίπου 200 ταπών σε κάθε 
επαναληπτική εργασία (μετά από κάθε αγώνα το πλήθος των ταπών εξαρτάται από 
τον καιρό - σε βροχερό καιρό πιο πολλές τάπες, σε στεγνό καιρό πιο λίγες). 

Γ) Επανασπορά χλοοτάπητα: Σε χρονικές περιόδους μη χρήσης του γηπέδου, μπορούμε 
να αποκαταστήσουμε τον κατεστραμμένο χλοοτάπητα σε μικρή κλίμακα με σπορά. Επίσης 
στα «τμήματα οπών», υπολογίζεται ότι πραγματοποιείται σπορά 2 φορές ετησίως, δηλαδή 
συνολικά 500Μ

2 (2 χ 250 Μ
2) επανασποράς ετησίως ανά γήπεδο (προδιαγραφόμενη ΕΤΕΠ: 

1501-10-05-02-01: Εγκατάσταση Χλοοτάπητα με Σπορά). 
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Εικόνα 1.   Ενδεικτικό «Τμήμα Ταπών» Κεντρικού Γηπέδου 

 
 

 

6. Βελτίωση Χλοοτάπητα  

Η βελτίωση του χλοοτάπητα συνίσταται κυρίως στις εργασίες αερισμού - αποσυμπίεσης 
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του εδαφικού υποστρώματος του χλοοτάπητα, σε συνδυασμό με τις εργασίες επιχωμάτω-
σης (top - dressing). Εργασίες αραιώματος του χλοοτάπητα (dethatcing) σπάνια απαιτούνται, 
αφού τα ψυχρόφιλα μίγματα χλοοτάπητα του είδους Festuca sp., συνήθως δεν δημιουργούν 
thatch. Αναλυτικότερα σε συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 1501-10-06-08-00: Βελτίωση χλοοτάπητα, 

ενδείκνυνται οι ακόλουθες εργασίες: 

Αερισμός — Αποσυμπίεση χλοοτάπητα 

- Συνήθως χρησιμοποιούμε μηχάνημα παλινδρομικής κίνησης με συμπαγή εξαρτήματα 
(Verti - drain). 

- Με τα κοίλα εξαρτήματα («καρότο») έχουμε προβλήματα όπως: 
• Πρέπει να είναι κατάλληλο το έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες, να μην υ-

πάρχει πολύ υγρασία και τα «καρότα» πρέπει να μαζευτούν αφού στεγνώσουν κα-
λά. 

- Διευκολύνει συνδυαστικά με κάθε αερισμό να κάνουμε top - dressing, οπότε ενσωμα-

τώνεται πιο καλά η άμμος. 

- Εφόσον το γήπεδο χρησιμοποιείται συνεχώς απαιτούνται τακτικοί αερισμοί (περίπου 

ανά τέσσερις μήνες). 

- Σκοπός του αερισμού με συμπαγή εξαρτήματα είναι ο καλύτερος αερισμός και απο-
συμπίεση του εδάφους, καθώς και η καλύτερη αποστράγγιση. 

Top - dressing (επιχωμάτωσή) 

- Γίνεται σε συνδυασμό με κάθε αερισμό (πριν ή μετά ή παράλληλα). 

- Χρησιμοποιείται μόνο άμμος ποταμίσια, καθαρή, πλυμένη, απαλλαγμένη από ξένα 

υλικά οποιασδήποτε κοκκομετρίας. 

- Η ποσότητα της άμμου πρέπει να είναι περίπου 15 – 20m3 / γήπεδο.  

- Ενσωματώνουμε οργανικά και χημικά λιπάσματα. 

- Διανέμουμε με αμμοδιανομέα το ομοιόμορφα ομογενοποιημένο μίγμα της ποταμίσι-

ας άμμου. 

- Στρώνουμε ομοιόμορφα με ειδική σβάρνα. 

- Συχνά πρέπει να ελέγχονται οι υψομετρικές στάθμες του γηπέδου, μετά από top - 

dressing, προκειμένου να διατηρούνται οι προβλεπόμενες στάθμες και κλίσεις του 

χλοοτάπητα. 

7. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου 

Στο Παράρτημα Α της ΕΤΕΠ 1501-10-08-01-00: Εγκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων, περι-
γράφονται γενικά οι απαιτούμενες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται, προκειμέ-
νου να συντηρείται σωστά το αρδευτικό δίκτυο. Οι εργασίες και τα αντίστοιχα υλικά που 
περιγράφονται είναι ευθύνη του αναδόχου που ανακατασκεύασε το αρδευτικό δίκτυο στα 
δύο γήπεδα στο τμήμα του δικτύου όπου κατασκεύασε, έως την οριστική παραλαβή του εν 
λόγω έργου. Όμως, σε συνεργασία με τον προηγούμενο ανάδοχο, τον έλεγχο και τις αποκα-
ταστάσεις προβλημάτων του αρδευτικού δικτύου από χρήση, καθώς και την ευθύνη συντή-
ρησης του υπόλοιπου αρδευτικού δικτύου (πρωτεύον, δευτερεύον δίκτυο), θα είναι ευθύνη 
του αναδόχου που θα αναλάβει και την τακτική συντήρηση του χλοοτάπητα. Επίσης ο τελευ-
ταίος, θα έχει την ευθύνη άρδευσης με άλλο τρόπο (π.χ. με παροχές), και στα τμήματα του 

χλοοτάπητα που δεν αρδεύονται ικανοποιητικά από την αλληλοεπικάλυψη των εκτοξευτή-
ρων (ιδιαίτερα στο κεντρικό γήπεδο), είτε σε τμήματα των προαναφερθέντων τοπικών απο-
καταστάσεων χλοοτάπητα, καθώς και ότι άλλες εργασίες και υλικά απαιτούνται για την ορ-
θή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, που δεν προδιαγράφονται στην παραπάνω ΕΤΕΠ. 

20PROC007788574 2020-12-07



46 

 

 

8. Γραμμογράφηση 

Πριν από κάθε αγώνα σχεδόν και συνήθως μετά από τα κουρέματα, πραγματοποιούμε 
γραμμογράφηση με ειδικό πλαστικό χρώμα. 

9. Καθαρισμός Χλοοτάπητα 

Ο χλοοτάπητας πρέπει να καθαρίζεται από ξένα υλικά, μετά από κάθε αγώνα (και κατά 
τη διάρκεια του ημιχρόνου καμία φορά), καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θεω-

ρηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-10-06-07-00: Καθαρισμός Χώρων Πρασίνου. 

10. Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου γηπέδων 

Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του κεντρικού γηπέδου, του βοηθητικού γηπέδου, 
και του γηπέδου ρίψεων του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου από την ανάπτυξη βλάστη-
σης (αγριόχορτα),  χειρωνακτικά και με φορητά μηχανήματα κοπής για να είναι δυνατή η 
αποψίλωση. Κατά την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης του ενός (1) έτους θα πραγματο-
ποιηθούν περίπου 24 εφαρμογές. Οι εφαρμογές πρέπει να είναι τακτικές ώστε να αποφεύ-
γεται η μεταφορά ξένων υλικών στους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων.  

Επίσης να διευκρινιστεί, ότι ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος της περιγραφόμενης τακτικής συ-
ντήρησης χλοοτάπητα, πρέπει απαραίτητα να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ειδικό 
επιστημονικό (γεωτεχνικό γεωπονικής κατεύθυνσης) και εξειδικευμένο προσωπικό (άδεια 
χρήσης μηχανημάτων, ψεκασμού φυτοφαρμάκων), καθώς και όλο τον απαραίτητο μηχανο-
λογικό εξοπλισμό. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Α/Α Γενική Περιγραφή Εργασιών Ανάλυση Εργασιών 
Επαναλήψεις 

ετησίως 
Έκταση 

(στρ.) 

1 Κούρεμα χλοοτάπητα Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή κατά προτίμηση κυλινδρικού 
τύπου 48 758,00 

2 Λίπανση χλοοτάπητα Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 8 126,40 

3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα με ψεκαστικό μηχάνημα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, 
διαφυλλικά λιπάσματα) 

6 158,00 

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά μέσα 6 56,88 

4 Ζιζανιοκτονία χλοοτάπητα 
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων 2 31,60 

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια (τοπικές επεμβάσεις όπου χρειάζεται με υπολογισμένο 
ετήσιο σύνολο έκτασης επεμβάσεων όσο η συνολική έκταση των γήπεδα) 

1 15,80 

5 Τοπικές Αποκαταστάσεις Χλοοτάπητα 

Αντικατάσταση χλοοτάπητα μπροστά από τα τέρματα (περίπου 200 η
2
) 1 0,10 

Εγκατάσταση "ταπών" χλοοτάπητα με ειδικό εξωλκέα (εοά ρΙυςςθΟ σε "κενά" που 
δημιουργούνται από τη χρήση (περίπου 200 "τάπες" μετά από χρήση) 

24 - 

Επανασπορά κυρίως στο "τμήμα ταπών" χλοοτάπητα που δεν χρησιμοποιείται εξωτερικά 
του αγωνιστικού χώρου (περίπου 250 πι2) 

1 0,33 

6 Αερισμός εδάφους χλοοτάπητα Αερισμός χλοοτάπητα κατά προτίμηση με συμπαγή εξαρτήματα (νθΐϋ-ά^ίη) 3 106,40 

7 

Επιχωμάτωση (Ιορ ά^55ίη§) 

- Συνδυάζεται με τον αερισμό εδάφους 
του χλοοτάπητα 

Προμήθεια καθαρής άμμου χειμάρου (περίπου 15 -20 η
3
 σε κάθε το γήπεδο) 6 347,63 

Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων (χουμικά λιπάσματα π.χ. μαύρη τύρφη, 

περίπου 2 - 3 η
3
 σε κάθε γήπεδο) και χημικών λιπασμάτων 

3 47,49 

Ομογενοποίηση - Διανομή - Διάστρωση - Σβάρνισμα μίγματος άμμου στοων χλοοτάπητα 6 106,40 

 

8 Προγραμματισμός - Έλεγχος - Συντήρηση 

αρδευτικού δικτύου 

Προγραμματισμός, έλεγχος και συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης 
του χλοοτάπητα με τους υπόγειους εκτοξευτήρες 

36 572,89 

Επιπλέον άρδευση χλοοτάπητα από παροχές με λάστιχο σε μεμονωμένα σημεία του 
χλοοτάπητα (υπολογίζουμε περίπου ένα στρέμμα ανά εβδομάδα) 

- 48,00 

9 Γραμμογράφηση χλοοτάπητα Γραμμογράφηση ενός (1) γηπέδου ποδοσφαίρου (περίπου 50 επαναλήψεις για το κεντρικό 
γήπεδο και 30 για το βοηθητικό) 

80 - 

10 Καθαρισμός χλοοτάπητα Καθαρισμός χλοοτάπητα σε μεμονωμένα σημεία του χλοοτάπητα (υπολογίζουμε περίπου 
ένα στρέμμα ανά εβδομάδα) 

- 36,00 

 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρων Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του κεντρικού γηπέδου, του βοηθητικού γηπέδου, 
και του γηπέδου ρίψεων του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου 

- 24,00 
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Να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός με την καλύτερη δυνατή προ-

σέγγιση, καθώς κατά την διάρκεια μίας τακτικής συντήρησης χλοοτάπητα, γι’ αυτό το λόγο μπορεί να 
απαιτηθεί αναπροσαρμογή του προγράμματος συντήρησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, στον προϋπολογισμό 
που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιπλέον απαραίτητες εργασίες 
και υλικά κρίνονται για την ολοκληρωμένη τακτική την συντήρηση του χλοοτάπητα. 

 

Μαρούσι 17 Ιουνίου  2020 

Ο Συντάξας 
 

  Μανδηλαράς Δημήτριος 

   ΠΕ Γεωπόνων 

 

 

 

Η παρούσα αποτελεί την αρχική Μελέτη από τον κ. Μανδηλαρά, η οποία τροποποιήθηκε από τον κ. 
Χρηστόπουλο Χρήστο, ΠΕ Γεωπόνο, ο οποίος ορίστηκε με το 5833/836/163/4-4-2019 υπ΄ αριθμ. έγ-
γραφο της Γ.Γ.Α. , προκειμένου να συνδράμει στην διενέργεια του διαγωνισμού (οι τροποποιήσεις έ-
γιναν σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία από 2/10/2020 έως και 20/10/2020) 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα. 

ΕΡΓΟ : Ετήσια Τακτική Συντήρηση Χλοοτάπητα Καυτανζογλείου Σταδίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
A/A 

 
Είδος Εργασιών Κωδικός 

Άρθρου 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 

 
Α.Τ. Μον. 

Mετρ. 

 
Ποσότητα 

Τιμή Μο-
νάδας (Ευ-

ρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Τακτική Συντήρηση 

1 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκί-
νητη χλοοκοπτική μηχανή 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.8.1 

ΠΡΣ 5530 1 στρ. 758,00 27,50 20.845,00  

2 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτι-
κή 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 ΠΡΣ 5540 2 στρ. 126,40 11,25 1.422,00 

3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.3 ΠΡΣ 5560 3 στρ. 94,80 

 

25,00 2.370,00 

4 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογι-
κά σκευάσματα 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.6 ΠΡΣ 5560 4 στρ. 56,88 

 

32,50 1.848,60 

5 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση 
ζιζανιοκτόνων 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.2 ΠΡΣ 5372 5 στρ. 31,60 

 

20,00 632,00 

6 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 ΠΡΣ 5371 6 στρ. 15,80 

 

25,00 395,00 

7 Εγκατάσταση προπα-
ρασκευασμένου χλοο-
τάπητα 

ΝΑΠΡΣ Ε13.2 ΠΡΣ 5510 7 στρ. 0,10 5.500,00 550,00 

8 Εγκατάσταση "ταπών" έτοιμου 
χλοοτάπητα στα "κενά" 

ΠΡΣ Β\5510.1 ΠΡΣ 5580 8 Γήπεδο 
Ποδ. 

24,00 234,15 5.619,60 

9 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
σπορά 

ΝΑΠΡΣ Ε13.1 ΠΡΣ 5510 9 στρ. 0,33 2.000,00 666,67 

10 Αερισμός χλοοτάπητα ΝΑΠΡΣ ΣΤ10 ΠΡΣ 5580 10 στρ. 126,40 15,00 1.896,00 

11 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή 
ορυχείου 

ΝΑΠΡΣ Δ16 ΝΟΔΟ 1510 11 m3 347,63 15,00 5.214,45 

12 Προμήθεια οργανικών φυτικών 
υποστρωμάτων 

ΝΑΠΡΣ Δ11 ΠΡΣ 5340 12 m3 47,49 85,00 4.036,94 

13 Εργασίες Επιχωμάτωσης (top 
dressing) Χλοοτάπητα Γηπέδου 

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Γ04.01 

ΠΡΣ 1620 13 στρ 106,40 40,00 4.256,00 

14 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευ-
τήρες (αυτοματοποιημένο σύ-
στημα) 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ02.2.5 

ΠΡΣ 5522 14 στρ. 572,89 0,95 544,24 

15 Άρδευση χλοοτάπητα από παρο-
χές 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ02.2.2 

ΠΡΣ 5522 15 στρ. 48,00 8,75 420,00 

16 Γραμμογράφιση γηπέδου 
ποδοσφαιρου 

ΠΡΣ Β\5580 ΠΡΣ 5580 16 Γήπεδο 
Ποδ. 

80,00 89,30 7.144,00 

17 Καθαρισμός χλοοτάπητα ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.3 ΠΡΣ 5570 17 στρ. 36,00 17,50 630,00 

18 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου 
γηπέδων 

  18  24,00 14,50 348,00 

 Σύνολο: Τακτική Συντήρηση  Άθροισμα 58.838,50 58.838,50 

 Φ.Π.Α. 24,00% 14.121,24 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  72.959,74 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ποσότητες και οι αντίστοιχες επιμέρους δαπάνες είναι ενδεικτικές, συναρτώνται με 

τις εκάστοτε ανάγκες της αναθέτουσας Αρχής και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησής τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Για το συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης …………../2020 και αντικείμενο την ανάθεση 

υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του Βοηθητικού Γηπέδου και 

του Γηπέδου Ρίψεων του Κ.Ε.Σ., με προϋπολογισμό 58.838,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (72.959,74 € με 

Φ.Π.Α. 24%)  

Προσφέρω έκπτωση ___ % (μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία)* 

Ολογράφως: (______________________________________ επί τοις εκατό) 

Η τελική οικονομική προσφορά είναι: 

Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)  -------------------------- € 

Μείον έκπτωση ( ποσό x ___% ) ……......................... € 

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α ……......................... € ** 

Φ.Π.Α. 24 % ........................... € 

Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. ............................. € 

Ολογράφως: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Επισυνάπτεται πίνακας ανάλυση της προσφερόμενης τιμής ανά είδος εργασιών και ως σύνολο. 

Ο Προσφέρων 

………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 

 
* Η έκπτωση ισχύει τόσο για τη συνολική προσφερόμενη τιμή όσο και για τα επιμέρους κονδύ-

λια της ανάλυσης προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης 
** Η τιμή που θα ληφθεί υπόψη για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος 
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Ανάλυση προσφερόμενης τιμής (Συνολικής και ανά τμήμα/μονάδα) 

 
A/A 

 
Είδος Εργασιών Μονάδα  

Mέτρησης 
Ποσότητα Προϋπολ. Τιμή  

Μονάδας (Ευρώ) 
Έκπτωση 

 (%) 
Μερική τιμή μετά 

την έκπτωση 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 Τακτική Συντήρηση 

1 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνη-
τη χλοοκοπτική μηχανή 

στρ. 758,00 27,50   

2 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική στρ. 126,40 11,25   

3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα 

στρ. 94,80 

 

25,00   

4 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 
ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά 
σκευάσματα 

στρ. 56,88 

 

32,50   

5 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση 
ζιζανιοκτόνων 

στρ. 31,60 

 

20,00   

6 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια στρ. 15,80 

 

25,00   

7 Εγκατάσταση προπαρα-
σκευασμένου χλοοτάπητα 

στρ. 0,10 5.500,00   

8 Εγκατάσταση "ταπών" έτοιμου χλοο-
τάπητα στα "κενά" 

Γήπεδο Ποδ. 24,00 234,15   

9 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρ. 0,33 2.000,00   

10 Αερισμός χλοοτάπητα στρ. 126,40 15,00   

11 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή 
ορυχείου 

m3 347,63 15,00   

12 Προμήθεια οργανικών φυτικών 
υποστρωμάτων 

m3 47,49 85,00   

13 Εργασίες Επιχωμάτωσης (top 
dressing) Χλοοτάπητα Γηπέδου 

στρ 106,40 40,00   

14 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτή-
ρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) 

στρ. 572,89 0,95   

15 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές στρ. 48,00 8,75   

16 Γραμμογράφιση γηπέδου 
ποδοσφαιρου 

Γήπεδο Ποδ. 80,00 89,30   

17 Καθαρισμός χλοοτάπητα στρ. 36,00 17,50   

18 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου 
γηπέδων 

 24,00 14,50   

 Σύνολο : Τακτική Συντήρηση    Άθροισμα  

     ΦΠΑ 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ άλλου φορέα έκδοσης: ……………………..) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.Σ.) 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:  ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Τ.Κ. 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….… ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ1  ………………………………………………………… (€ 1.176,77) υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμός/ ημερομηνία) .............. Διακήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 

της σύμβασης: “Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του 

Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του Κ.Ε.Σ.”  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 

                                                           
1
   Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς) 

ή 

η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ άλλου φορέα έκδοσης: ……………………..) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.Σ.) 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:  ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Τ.Κ. 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….… ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ2  ………………………………………………… (€ ……………) 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....………………………………….. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. ............... σύμβασης “Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του 

χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του 

Κ.Ε.Σ.”, σύμφωνα με την (αριθμός/ ημερομηνία) .............. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

της Αναθέτουσας Αρχής 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ....................... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 

της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

                                                           
2
 Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ……-9-2020 
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………… 
ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Τ.Κ. 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310200082, 2310205534 
FAX:  2310219719 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: kaftanzoglio@otenet.gr 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ……………./202… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΤΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……….-202…, στα Γραφεία της Διοίκησης του Καυτανζόγλειου 
Εθνικού Σταδίου (Κ.Ε.Σ.) οι συμβαλλόμενοι:  

Αφενός το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο (Ν.Π.Δ.Δ.), με Α.Φ.Μ. …………………………. (Δ.Ο.Υ. ……  
Θεσσαλονίκης), με έδρα τη Θεσσαλονίκη (εφεξής: Κ.Ε.Σ./ αναθέτουσα Αρχή), που εκπροσωπείται 
νόμιμα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης κα Καλυψώ Γούλα (Φ.Ε.Κ. 651/20-8-2020, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.), και  

Αφετέρου η εταιρεία/ επιχείρηση με την επωνυμία « …………………………………» και διακριτικό τίτλο 
« …………………………..….». με Α.Φ.Μ. …………………………. (Δ.Ο.Υ. …………………….), με έδρα τ… 
…………………… (εφεξής: ο ανάδοχος), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………. 
(πιστ/κό ΓΕΜΗ υπ’ αριθ. ……………../………-2020),  

λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την υπ’ αριθ. 17/θ. 2ο/2-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑ: 
………………………., ΑΔΑΜ: 20REQ007289646), με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη της σχετικής 
δαπάνης και η διενέργεια του κάτωθι αναφερόμενου συνοπτικού διαγωνισμού. 

β) την υπ’ αριθ. …………-…-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑ: 
………………………., ΑΔΑΜ: …………………..), με την οποία εγκρίθηκε το αναλυτικό τεύχος της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, με τα παραρτήματα και την περίληψη αυτής. 

γ) την υπ’ αριθ. ………./2020 (αριθ. πρωτ. ………/….-9-2020) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 
του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑ: ………………………., ΑΔΑΜ: …………………..), και τις διατάξεις στις οποίες αυτή 
παραπέμπει, 

δ) την από ……………………/2020 προσφορά του αφετέρου συμβαλλόμενου, 

ε) την υπ’ αριθ. …………-…-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. (ΑΔΑ: 
………………………., ΑΔΑΜ: …………………..), με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στον αφετέρου συμβαλλόμενο,  

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:  

Α.  Την ……………-2020 διενεργήθηκε από αρμόδια Επιτροπή συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Κ.Ε.Σ. υπ’ αριθ. ………./2020, για την ανάδειξη αναδόχου 
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παροχής υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του Βοηθητικού 
Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου, προϋπολογισμού 
58.838,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%: 72.959,74 ευρώ), για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.  

Με υπ’ αριθ. …………-…-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. εγκρίθηκε η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στον αφετέρου συμβαλλόμενο και η 
ανάδειξή του ως αναδόχου.  

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, η συνολική τιμή κατακύρωσης για δώδεκα 
(12) μήνες ανέρχεται σε ……………… ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εν όλω σε ……………… ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, το Κ.Ε.Σ. αναθέτει στον ανάδοχο την εκτέλεση της σύμβασης που 
αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης υπ’ αριθ. 
…………/2020, την προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν αμφότερα αναπόσπαστο μέρος του 
συμφωνητικού αυτού, καθώς και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  

1.  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του 
Κεντρικού Γηπέδου, του Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του Καυτανζόγλειου 
Εθνικού Σταδίου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στα έγγραφα της διαδικασίας 
ανάθεσης και το παρόν συμφωνητικό.  

2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την επομένη της 
υπογραφής του παρόντος. 

2.2. Παράταση της σύμβασης είναι δυνατή με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, υπό 
τους αυτούς όρους, εφόσον κατά τη λήξη της δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό της 
αντικείμενο και μέχρι την εξάντληση αυτού, μέσα στα όρια της συνολικής συμβατικής τιμής, 
χωρίς υπέρβαση αυτής.  

2.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι του 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολο-
γημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν παρέλθει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

3.1. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου για τη δωδεκάμηνη ισχύ της σύμβασης και την 
εκτέλεση του συνόλου των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε ……….………… ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
24%, ήτοι εν όλω σε …………………… ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία κόστους για την 
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης (ενδεικτικά: αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, 
κόστος εξοπλισμού και αναλωσίμων, στολές εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, διοικητικό 
κόστος κ.λπ.). Πέραν της συμβατικής αμοιβής, ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση βαρύνει το 
Κ.Ε.Σ. έναντι του αναδόχου.  

3.2. Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την καταβολή του 100% της 
συμβατικής αξίας των εργασιών που εκτελέστηκαν, μετά την οριστική παραλαβή εκάστης μερικής 
παράδοσης, και πάντως για χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μήνα.  

Η εξόφληση του εκάστοτε τμήματος της αμοιβής προϋποθέτει ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου λόγω παράβασης 
συμβατικών του υποχρεώσεων.  
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3.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμό-
διες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος των εργασιών τις 
οποίες αφορά η πληρωμή, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί από την 
αναθέτουσα Αρχή.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

3.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με 
τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

3.5. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής, 
εφόσον τούτο έπεται χρονικά.  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Κ.Ε.Σ. και του 
αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και 

β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του Π.Δ. 4412/2016. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.). 

4.1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης υπ’ αριθ. …………./2020, τις τυχόν συμπληρωματικές 
οδηγίες των υπεύθυνων του Κ.Ε.Σ. και, πάντως, σε συνεργασία με την αναθέτουσα Αρχή όσον 
αφορά τον κατά περίπτωση προγραμματισμό των εργασιών.   

4.2. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που 
τυχόν προκληθεί στο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Σ. ή/ και σε οποιονδήποτε τρίτο, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδίου, του προσωπικού του ή άλλων προστηθέντων 
από αυτόν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

4.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του προσωπικού του ή τρίτων για την τήρηση 
των κείμενων διατάξεων σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. 
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4.4. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα λοιπά τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου, διατηρούνται με μέριμνα του αναδόχου σε άριστη κατάσταση, με σκοπό την 
άρτια εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

5.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα γίνεται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρ. 6.1 της διακήρυξης.  

5.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6.3 της διακήρυξης.  

6.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή της κοινοποιούμενη στον 
Ανάδοχο προ δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερών, να προβεί σε μείωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικείμενο της εργολαβίας σε ποσοστό μέχρι 30%, εφόσον συντρέχουν 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ή έκτακτες ανάγκες, καθώς και σε περίπτωση κατά 
την οποία, στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν καταστεί εφικτή η πλήρης χρηματοδότησή 
της ή μειωθεί ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.Σ.  

7.  Όλοι οι όροι της διακήρυξης υπ’ αριθ. …..…../2020, της παρούσας σύμβασης, καθώς  και το 
περιεχόμενο της προσφοράς του αναδόχου θεωρούνται ουσιώδη, σε περίπτωση δε παράβασης 
οιουδήποτε εξ αυτών από τον ανάδοχο, το Κ.Ε.Σ. δικαιούται να προβεί στην κήρυξή του έκπτωτου 
και να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

8.  Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό του αναδόχου, την ακρίβεια του 
οποίου αυτός εγγυάται, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος να ζητήσει αύξηση της αμοιβής.  

Ο ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι παραιτείται των δικαιωμάτων εκ των άρθρων 178 και 179 και του 
άρθρου 388 του Α.Κ., καθόσον στην προκειμένη σύμβαση δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.  

9.1.  Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτους στην εκτέλεση του έργου.  

9.2. Ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση, 
εν όλω ή εν μέρει, της συμβατικής του αμοιβής προς αναγνωρισμένες τράπεζες ή εταιρίες 
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) μετά από έγγραφη έγκριση της 
αναθέτουσας Αρχής.  

10. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της αστικής του ευθύνης έναντι 
του Κ.Ε.Σ., του προσωπικού του Κ.Ε.Σ. και του ιδίου ή/ και τρίτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης από (ενδεικτικά): ατυχήματα, λάθη, παραλείψεις, αμέλεια, κακοτεχνίες κτλ., που 
ενδεχομένως θα συμβούν με δική του υπαιτιότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα προβλέπονται στην παράγραφο 6.6 της διακήρυξης.  

11.1.  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτόν έργου, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι 
του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις.  

11.2. Ως εγγύηση και ασφάλεια για την πλήρη εκτέλεση των συμφωνηθέντων, ο δεύτερος 
συμβαλλόμενος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας (ή άλλου 
πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………….…. με αριθμό …………, αξίας …………………… ευρώ και 
ημερομηνία λήξης την ………………………  

Η εγγύηση αυτή μπορεί να καταπίπτει υπέρ του Κ.Ε.Σ. με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη 
και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της 
αναθέτουσας Αρχής η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν συμφωνηθεί.  
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Η κατάπτωση της εγγύησης δεν αποκλείει την επιβολή εις βάρος του αναδόχου των λοιπών οι 
κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.  

12.1.  Η προκείμενη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» 
(ΦΕΚ Α΄ 147/2016), τις ισχύουσες για το Κ.Ε.Σ. ειδικές διατάξεις και, συμπληρωματικά, από τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

12.2. Για κάθε διαφορά που αφορά την προκείμενη σύμβαση ή απορρέει από αυτήν, 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της αναθέτουσας Αρχής και τόπου 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η παρούσα υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παραμένουν στο 
αρμόδιο Τμήμα του Κ.Ε.Σ. και το ένα (1) παραλαμβάνει ο ανάδοχος.  

 

              Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης     Ο ανάδοχος 

                                      του Κ.Ε.Σ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.Σ.) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221365 

- Ταχ. διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Τ.Κ. 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σιούλα Μαρία  

- Τηλέφωνο: 2316002632, 2310200082 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@kaftanzoglio.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://www.kaftanzoglio.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Κεντρικού Γηπέδου, του 

Βοηθητικού Γηπέδου και του Γηπέδου Ρίψεων του Κ.Ε.Σ. – CPV: 77310000-6 «Φύτευση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………….…] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Διακήρυξη …./2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β)  Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxi: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

3) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxiv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxv όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

 

 

α)[......................................……] 
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ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

β) [……] 

6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxvi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iii
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
viii

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xix

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xx

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxix

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxx

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxi

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxiii

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxiv

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xxxv

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών. 
xxxvi

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxxvii

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

20PROC007788574 2020-12-07


