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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
1. Εισαγωγή 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει την  προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα με πλήρωση χαλαζιακής  άμμου και οικολογικού πράσινου καουτσούκ τύπου coated green 
rubber, υψηλών προδιαγραφών, νέας τεχνολογίας σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πελασγίας .  
Αναλυτικά, οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 39293400-6                   Τεχνητός  χορτοτάπητας   
 
 
2. Γενικά στοιχεία 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών, 

νέας τεχνολογίας για γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΑΣ συνολικού εμβαδού  830 m2. 

Πρόκειται για γήπεδο ποδοσφαίρου, που βρίσκεται, στην Τ.Κ. Πελασγίας.  

Με την τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα ο Δήμος προσδοκά να προσφέρει στην νεολαία του Δήμου 

σύγχρονες συνθήκες άθλησης και ψυχαγωγίας. 

 

i. να αναβαθμισθούν και εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να καταστούν, 
ανθεκτικές στην χρήση και λειτουργικές σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και σήματα διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας για όλους τους χρήστες  
 
ii. να καταστούν οίκοθεν διατηρήσιμες σε άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση, δια της εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναμικού και της απομείωσης του απαραίτητου συνολικού κόστους συντήρησής τους  

iii. να δοθεί μέριμνα για λιγότερο δυνατόν κόστος σε κατανάλωση πόρων και ενέργειας   

iv. να έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τον κύκλο ζωής τους και το μικρότερο 
οικονομικό αντίκτυπο μετά το πέρας της επιχειρησιακής τους ζωής για τον Δήμο.  
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v. Να καταστεί εφικτή η μελλοντική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 2725/1999, 
όπως αυτός ισχύει.  
Η χρήση των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων έχει σχεδιαστεί και προορίζεται να είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική από άποψη έντασης χρήσεως από αθλούμενους κάθε ηλικίας και κυριότερα από παιδιά, 

γεγονός που ελήφθη ειδικά υπ’ όψιν κατά την σύνταξη των προδιαγραφών της μελέτης. 

 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ : 

 
Την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. 

 
 

3.Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

Ο  συνθετικός χλοοτάπητας δημιουργήθηκε από την ανάγκη να μειωθεί το κόστος συντήρησης των γηπέδων 

με φυσικό χόρτο. Έχει μικρότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και πολλαπλάσιες ώρες χρήσης, 

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. 

Το χρώμα του συνθετικού χλοοτάπητα είναι πράσινο (δίχρωμο,) προσομοιάζει του φυσικού χόρτου και 

μπορεί να διατηρεί για πολλά έτη τα χαρακτηριστικά του, εάν εφαρμόζονται οι οδηγίες του κατασκευαστή. 

Εξασφαλίζει άμεση απορροή των όμβριων μέσω ενός συστήματος οπών που υπάρχουν στο κάτω μέρος του 

τάπητα, με αποτέλεσμα το γήπεδο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  κατά τη διάρκεια είτε αμέσως μετά τη 

βροχή. 

Λόγω της ειδικής κοκκομετρίας και της μηχανικής σύστασης της άμμου (χαλαζιακή άμμος 0,8-1,2mm),  με 

την οποία γίνεται η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, το γήπεδο δεν λασπώνει μετά την βροχή. 

Θερμοκρασιακές μεταβολές δεν το επηρεάζουν. Σε αντίθεση με το φυσικό χόρτο, δεν χρειάζεται συντήρηση 

(80-90% λιγότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης) και κατά συνέπεια το γήπεδο μπορεί να 

χρησιμοποιείται  περισσότερες ώρες (σε σχέση με το φυσικό χόρτο), επιθυμητό στοιχείο, λόγω της χρήσης 

από περισσότερα από ένα σωματεία.   

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 47.960,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Ο                                  
Συντάξας 

Στυλίδα, 22  /03  / 2021 
 
 
 

 
 

Γόνης Γεώργιος 
Γεωπόνος M.Sc. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Στυλίδα,  22  / 03  / 2021 

Ο  Αν. Προϊστάμενος Τ.Π. & Τ. Ο. Α. 
 
 
 
 
 

Τσέλιος Ιωάννης 
Γεωπόνος  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1.Γενικά 

1.1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

Ο αγωνιστικός χώρος στην παρούσα φάση βρίσκεται σε υποβαθμισμένη κατάσταση λόγω παλαιότητας, 

εντατικής χρήσης και ελλιπούς συντήρησης τα τελευταία  έτη. 

Το γήπεδο είναι πολύ σκληρό και το καουτσούκ συμπυκνωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, με ιδιαίτερα 

χαμηλή απορρόφηση κραδασμών. Οι κόκκοι καουτσούκ, λόγω  παλαιότητας, μη ανανέωσης και συνεχής 

έκθεσης στον  ήλιο έχουν σκληρύνει αρκετά και προκαλούν γδαρσίματα και άλλους τραυματισμούς στο 

δέρμα τον αθλούμενων.   

Η ίνα (τρίχα) του χλοοτάπητα έχει χάσει τελείως τις χημικές- μηχανικές ιδιότητες και παραμένει συνεχώς σε 

κυρτή θέση.  

Συνέπεια αυτού είναι τα τελευταία έτη να διαμορφώνονται συνθήκες ακατάλληλες για την χρήση του 

γηπέδου από τους αθλητές και τα μικρά παιδιά που χρησιμοποιούν τις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις.  

1.2. Μεθοδολογία 

Αρχικά θα αποξηλωθεί ο υπάρχον συνθετικός χλοοτάπητας και θα μεταφερθεί σε αδειοδοτημένο λήπτη. 

Ακολούθως σε ήδη διαμορφωμένη και ομαλή  επιφάνεια, θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας  με 

πλήρωση χαλαζιακής άμμου και οικολογικού πράσινου καουτσούκ τύπου coated green rubber.  

Τα απαιτούμενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα περιγράφονται 

αναλυτικά στις ακόλουθες παραγράφους.  
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Όλες οι εργασίες τοποθέτησης του χλοοτάπητα θα γίνουν με την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος 

για εξασφάλιση της έντεχνης και καλής εκτέλεσης της προμήθειας. 

1.3. Σκοπιμότητα επιλογής συνθετικού χλοοτάπητα 

Ως γνωστόν ο συνθετικός χλοοτάπητας δημιουργήθηκε από την ανάγκη να μειωθεί το κόστος συντήρησης 

των γηπέδων με φυσικό χόρτο. Έχει μικρότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και πολλαπλάσιες ώρες 

χρήσης, Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.  

Το χρώμα του συνθετικού χλοοτάπητα είναι πράσινο προσομοιάζει του φυσικού χόρτου και μπορεί να 

διατηρεί για πολλά έτη τα χαρακτηριστικά του, εάν εφαρμόζονται οι οδηγίες συντήρησης του 

κατασκευαστή. Εξασφαλίζει άμεση απορροή των όμβριων μέσω ενός συστήματος οπών που υπάρχουν στο 

κάτω μέρος του τάπητα, με αποτέλεσμα το γήπεδο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια είτε 

αμέσως μετά τη βροχή.  

Λόγω της ειδικής κοκκομετρίας και της μηχανικής σύστασης της άμμου (χαλαζιακή άμμος 0,8 - 1,2 mm), με 

την οποία γίνεται η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, το γήπεδο δεν λασπώνει μετά την βροχή. Επίσης 

δεν επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές.  

Τέλος, σε αντίθεση με το φυσικό χόρτο, δεν χρειάζεται συντήρηση (80-90% λιγότερα έξοδα λειτουργίας και 

συντήρησης) και κατά συνέπεια το γήπεδο μπορεί να χρησιμοποιείται περισσότερες ώρες (σε σχέση με το 

φυσικό χόρτο), επιθυμητό στοιχείο, λόγω της χρήσης από περισσότερα από ένα σωματεία. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ 

2.1. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού 

χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών, νέας τεχνολογίας, σύμφωνου με τις προδιαγραφές της FIFA για τα 

γήπεδα, που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και αφορούν το Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ.  

Το προς προμήθεια είδος θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, 

διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, είναι 

υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες των γηπέδων.  

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω, περιγράφει νήματα πολυαιθυλενίου που 

προσομοιάζουν με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση, μη περιλαμβανομένων των 

υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού χλοοτάπητα θα είναι διπλή και αποτελείται από 100% 

πολυπροπυλένιο με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων με επένδυση από δύο συστατικών 

πολυουρεθάνης.  

Τα υλικά πληρώσεως θα είναι χαλαζιακή άμμος(0,8-1,2mm) και οικολογικοί κόκκοι πράσινου 

καουτσούκ (1-2,5mm) τύπου coated green rubber. Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, 

με ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές, πάχους πέλους 60mm, σύμφωνα με την μελέτη και 

επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. 
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Προδιαγραφές Συνθετικού Χλοοτάπητα 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Tύπος (δομή) ίνας Μονόφυλλο- monofilament με 7 Ίνες/κόμβο 

Αντοχή νήματος 13.200 dtex (απόκλιση 5%) 

Σύνθεση ίνας 100% Πολυαιθυλένιο 

Ελάχιστο πάχος ίνας 365micron (απόκλιση 6%) 

Ύψος πέλους  60 mm   

Αριθμός Κόμπων ανά m2 8.400/m2 (απόκλιση 10%) 

Ελάχιστο ολικό βάρος ινών 1.420 gr/m2 (απόκλιση 10%)  

Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα 2.385 gr/m2
  (απόκλιση 10%)  

Διαπερατότητα νερού (ΕΝ 12616) 360 L/H  

Χρώμα Δίχρωμο (ανοιχτό και σκούρο πράσινο) 

Υπόστρωμα  Ιστός  υποστρώματος, διπλός   πολυπροπυλενίου πρωτογενούς 
με  βάρος  υπόβασης  με  επένδυση  από PU 

 
Υλικά πλήρωσης 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Χαλαζιακή άμμος 
Στρογγυλή και άνυδρη στην διάρκεια της τοποθέτησης 
διαμέτρου ύψους και βάρους, σε ποσότητα περίπου 15kgr/m2 

Κόκκοι ελαστικού 

Οικολογικό ελαστικό τρίμμα πράσινου χρώματος  
(απαλλαγμένου από οποιοδήποτε ξένο σώμα) διαμέτρου 1 -2,5 
mm και ύψους 15-20 mm πάνω από την στρώση της άμμου. 
 

 
 
 

Υλικά γραμμογράφησης 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Συνθετικός χλοοτάπητας ίδιων 
προδιαγραφών (όπως ανωτέρω) σε 
λωρίδες πλάτους 10cmχρώματος 
λευκού 

Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου 
χλοοτάπητα θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, 
ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και 
γήρανση, όμοια με τα τεμάχια χλοοτάπητα ή θα είναι 
ενσωματωμένη από τον κατασκευαστή στο χλοοτάπητα. 

Ταινία συγκόλλησης Ελάχιστου πλάτους 300 mm 

Κόλλα συγκόλλησης PU δύο συστατικών 
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Επισημαίνεται ότι το συνολικό πάχος της άμμου και των οικολογικών κόκκων καουτσούκ, πρέπει να είναι 

τέτοιο ώστε να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 12-15mm. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών, νέας τεχνολογίας, 

προϋποθέτει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης των σχετικών πιστοποιητικών 

και του δείγματος, τα οποία θα κατατεθούν εγκαίρως στην Υπηρεσία. 

 
 

Ο                                  
Συντάξας 

Στυλίδα, 22  / 03  / 2021 
 
 
 

 
 

Γόνης Γεώργιος 
Γεωπόνος M.Sc. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Στυλίδα,  22  / 03  / 2021 

Ο  Αν. Προϊστάμενος Τ.Π. & Τ. Ο. Α. 
 
 
 
 
 

Τσέλιος Ιωάννης 
Γεωπόνος  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ σε 
ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 

m2 830 
 

46,60€ 38.678,00€ 

    Φ.Π.Α. 24 % 9.282,72€ 

    ΣΥΝΟΛΟ: 47.960,72€ 

 
 
 
 

 

Ο                                  
Συντάξας 

Στυλίδα, 22  /03  / 2021 
 
 
 

 
 

Γόνης Γεώργιος 
Γεωπόνος M.Sc. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Στυλίδα,  22  / 03  / 2021 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Π. & Τ. Ο. Α. 
 
 
 
 
 

Τσέλιος Ιωάννης 
Γεωπόνος  

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

                                  

 
Τίτλος : 

 
 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5, ΣΤΗΝ Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Προυπ.: 47.960,72 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 
CPV : 39293400-6 
 

 ΧΡΗΣΗ: 2021 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   33/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

 

 
Τίτλος 

 
 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5, ΣΤΗΝ Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Προυπ.47.960,72Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 
CPV :39293400-6 
 

   ΧΡΗΣΗ: 2021 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   33/2019 
 

  

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Α.Τ. 1 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

Την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρωση χαλαζιακής άμμου και οικολογικού 

πράσινου καουτσούκ τύπου coated green rubber , υψηλών προδιαγραφών, νέας τεχνολογίας, σε γήπεδο 

5Χ5, στην Πελασγία συνολικής έκτασης 830m2, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΑΣ, και την παράδοσή του έτοιμου για 

χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
 
Τιμή ανά m2: Σαράντα έξι ευρώ  και εξήντα λεπτά (46,60 €) 
 
 
 

Ο                                  
Συντάξας 

Στυλίδα, 22  / 03  / 2021 
 
 
 

 
 

Γόνης Γεώργιος 
Γεωπόνος M.Sc. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Στυλίδα,  22  / 03  / 2021 

Ο Αν.  Προϊστάμενος Τ.Π. & Τ. Ο. Α. 
 
 
 
 
 

Τσέλιος Ιωάννης 
Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος & 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
 
 

 

 
Τίτλος 

 
 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5, ΣΤΗΝ Κ. 
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Προυπ.47.960,72Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

CPV :39293400-6 
 

 ΧΡΗΣΗ: 2021 
     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   33/2019 
 

  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο)  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του 

γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5, συνολικής έκτασης 830 m2,  στην Πελασγία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα  με πλήρωση χαλαζιακής άμμου και οικολογικού 

πράσινου καουτσούκ τύπου coated green rubber υψηλών προδιαγραφών, νέας τεχνολογίας στον 

αγωνιστικό χώρο, σε ήδη διαμορφωμένη υπόβαση. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: (Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης)  

Όλες οι μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή 

προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους 

προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: (Επεξηγήσεις – Διορθώσεις – Συμπληρώσεις)  

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη Δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και 

κατανοήσει τα Συμβατικά τεύχη. Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από τον Δήμο, ούτε η 

υπηρεσία, ούτε κάποιος υπάλληλός της έχει την δικαιοδοσία να εξηγήσει σε οικονομικοί φορείς που θα 

υποβάλλουν προσφορές, ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κλπ. ή 

ότι πρέπει ή ότι δεν πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε 

άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει το Δήμο ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Υπαλλήλου του Δήμου 

ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 

υπαλλήλων του Δήμου ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την προσφορά του.  
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει τροποποιήσει κάποια σημεία των 

τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την υποβολή 

των προσφορών. Για τον λόγο αυτό τυχόν ερωτήματα για διευκρινήσεις γίνονται δεκτά εάν υποβληθούν 

τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Μετά την προθεσμία αυτή η Υπηρεσία δεν θα 

απαντά στα τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών. 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Ισχύουσες διατάξεις)  

Η παρούσα  προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ισχύουν όπου απαιτούνται οι διεθνείς ISO, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα του συνθετικού 

χλοοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά που ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίζει κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης: 

 1.       Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκίμων σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα 
με Πρότυπο EN 15330-1 (έλεγχος επιφανειών που χρησιμοποιούνται  κυρίως για  ποδόσφαιρο) 

              2.       Πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001  του οίκου παρασκευής του συνθετικού 
χλοοτάπητα 

3.       Πρωτότυπη βεβαίωση του παραγωγού οίκου σχετικά με την προμήθεια του προσφερόμενου 
συστήματος για το συγκεκριμένο έργο. 

4.       Πιστοποιητικό εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001, ISO14001 της 
εργοληπτικής επιχείρησης 

5.       Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 8 ετών για τα υλικά και την διατήρηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό. 

6.   Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα. 

7.   Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

8.   Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα  πρέπει έως πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν τον 
διαγωνισμό να έχει επισκεφθεί οπωσδήποτε το γήπεδο ποδοσφαίρου που αναφέρεται 
προσκομίζοντας ως αποδεικτικό στοιχείο, έγγραφο που να αποδεικνύει την επίσκεψη του στο 
γήπεδο με την υπογραφή του αρμόδιου υπάλληλου που ορίζεται ως υπεύθυνος για τον λόγο τούτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Συμβατικά στοιχεία)  

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούνται από το φάκελο της μελέτης με όλα τα συνοδευτικά 

του έγγραφα.  

ΑΡΘΡΟ 6ο (Τρόπος εκτέλεσης)  

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο (Σύμβαση)  

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός  10 

ημερών για υπογραφή της σύμβασης .  

ΑΡΘΡΟ 8ο (Εγγύηση)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

ΑΡΘΡΟ 9ο (Προθεσμία εκτέλεσης)  

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο (Τρόπος Πληρωμής)  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα 

σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

ΑΡΘΡΟ 12ο (Παραλαβή)  

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

 

 
 

Ο                                  
Συντάξας 

Στυλίδα, 22  / 03  / 2021 
 
 
 

 
 

Γόνης Γεώργιος  
Γεωπόνος M.Sc. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Στυλίδα, 22  / 03  / 2021 

Ο Αν.  Προϊστάμενος Τ.Π. & Τ. Ο. Α. 
 
 
 
 
 

Τσέλιος Ιωάννης  
Γεωπόνος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

 

 
Τίτλος 

 
 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5, ΣΤΗΝ Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Προυπ.47.960,72Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 
CPV :39293400-6 
 

   ΧΡΗΣΗ: 2021 
  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   33/2019 
 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ σε 
ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 

m2 830 
 

  

    Φ.Π.Α. 24 %  

    ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
 

 

 





 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

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 φορέα1  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: Δήμος Στυλίδας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6289 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών, Στυλίδα, 35300 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Νικόλαος Σαλιβέστρος  

- Τηλέφωνο: 2238350132 

- Ηλ. ταχυδρομείο: salivestros@stylida.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.stylida.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5, ΣΤΗΝ Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ,  39293400-6  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6289] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Όχι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

[Η αρ. πρωτ.: 3822/27-4-2021 διακήρυξη]  

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

 
 

 

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 αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[………] 

[………] 

[………] 

 

[………] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

……….. 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[ ] 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) [……] 

 





 

 
 

 

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 …): 

……… 

 





 

 
 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

- - 

- - 

 





 

 
 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

- - 

- - 





 

 
 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου14 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): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

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 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

  





 

 
 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
18; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 

 





 

 
 

 

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 

ασφάλισης20, 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 ;21 

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): 22 

[……][……][……] 

 





 

 
 

 

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 δικαίου23; 

[] 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  

καταστάσεις24 : 

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 συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσεις25  

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 

 

 

 

[] Ναι [Χ] Όχι 





 

 
 

 

επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.......................] 

 

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 συμφερόντων27, 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 

σύμβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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 

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 

 

 





 

 
 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 





 

 
 

 

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 

εγκατάστασής30
 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): 

[……][……][……] 

 

 





 

 
 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

- - 

- - 

 





 

 
 

 

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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς31, 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 ιδιωτικούς32: 

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 

υπηρεσίες33, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[…….] 

 

 

 

 

[…….] 

6) 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 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

 

 





 

 
 

 

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, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

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): [……][……][……] 

 

 





 

 
 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

- - 

- - 

 





 

 
 

 

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 

αναφέρονται34, 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 

δωρεάν35. 

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 Δήλωσης 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): [……] 

 

 





 

 
 

 

 

                                                           
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 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. 

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

5  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.” 

6 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.  

7 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). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 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). 

10 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. 

11 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. 

12 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”. 





 

 
 

 

                                                                                                                                                                                              
13 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.". 

14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 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)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 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).  

21 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 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  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 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. 

31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 





 

 
 

 

                                                                                                                                                                                              
32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

33 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. 
34 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

35 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.  




