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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE  

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για το 

έργο της επιθεώρησης και εκτίμησης αγωνιστικών χώρων γηπέδων της Super 

League.   

  

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών 

ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League) με την επωνυμία «Super League 

Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» ή η 

«Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο το έργο της 

επιθεώρησης και εκτίμησης αγωνιστικών χώρων γηπέδων όπου αγωνίζονται οι ΠΑΕ – 

μέλη της στο πλαίσιο του πρωταθλήματος «Super League – Σουρωτή 2017-18».   

 

 

Α. ∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών 

προσώπων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της 

Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

 

 

Β. Αποκλείεται από συµµετοχή:  

 

(α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο,  

 

(β) Νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή εκινήθη 
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εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία,  

 

(γ) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις 

σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, καθώς και των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

(δ) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει (το ίδιο ή συνδεδεμένη με αυτό 

επιχείρηση κατά τον ορισμό του άρθρου 42
ε
 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 για νομικά 

πρόσωπα ή συγγενής αυτού μέχρι και β΄ βαθμού για φυσικά πρόσωπα) σύμβαση 

συντήρησης ή / και αντικατάστασης αγωνιστικού χώρου με ΠΑΕ – μέλος της Super 

League.  

 

(ε) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι (απευθείας ή απώτεροι) ή μέλη Δ.Σ. 

ΠΑΕ – μέλους της Super League.   

 

 

 Γ. ∆ικαιώµατα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων    

 

(α) Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  γίνεται µε ευθύνη του 

προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα.   

 

(β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το 

σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή 

αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο.   

 

(γ) Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές µε 

τη συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη 

αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.    

 

(δ) Οι προσφέροντες όπως και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την 

υποβολή της προσφοράς τους.  

 

           

Δ. Το έργο  

 

(α) Ο Ανάδοχος κατ΄ εντολή της Super League θα οφείλει να επισκέπτεται επιτόπια 

οποιοδήποτε γήπεδο όπου αγωνίζεται ή πρόκειται να αγωνιστεί ΠΑΕ – μέλος της 

Super League εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της οικείας εντολής 

προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση του χλοοτάπητα. Εντός πρόσθετων δύο (2) 
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εργασίμων ημερών από την επίσκεψη του θα οφείλει να υποβάλλει στη Super League 

έγγραφη αναλυτικά αναφορά στην οποία (αναλόγως του αιτήματος της Super 

League) θα πρέπει να μνημονεύεται με λεπτομέρειες: (α) η υφιστάμενη κατά το 

χρόνο της επίσκεψης κατάσταση του χλοοτάπητα, (β) η γνώμη του Αναδόχου περί 

της καταλληλότητας του χλοοτάπητα για τη διεξαγωγή αγώνων Super League άμεσα 

ή στο εγγύς μέλλον, (γ) η γνώμη του Αναδόχου περί των ενδεικνυόμενων μέτρων 

προς βελτίωση ή αντικατάσταση του χλοοτάπητα όταν διαπιστώνεται ότι αυτός δεν 

είναι κατάλληλος ή ότι επίκειται η χειροτέρευση αυτού, (δ) η γνώμη του Αναδόχου 

περί των πιθανών αιτίων που οδήγησαν στην τυχόν μη κατάλληλη κατάσταση του 

χλοοτάπητα. Το σύνολο των ως άνω αναφορών του Αναδόχου θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται εγγράφως με αναφορά στις αρχές της γεωπονικής επιστήμης.   

 

(β) Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την αγωνιστική περίοδο 2017-18.  

 

(γ) Η Super League διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο σε ένα (1) ή σε 

περισσότερους αναδόχους.  

 

(δ) Ο Ανάδοχος ή συνδεδεμένα / συγγενικά με αυτόν πρόσωπα (κατά την έννοια των 

όρων Β.[δ] και [ε] ανωτέρω) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης δε θα δικαιούται 

να αναλαμβάνει το έργο συντήρησης ή αντικατάστασης αγωνιστικού χώρου τον 

οποίο επιθεώρησε.   

 

 

Ε.   Αμοιβή του Αναδόχου 

 

Με την προσφορά του κάθε Υποψήφιος οφείλει να αναφέρει το ποσό αμοιβής που 

αξιώνει ανά επίσκεψη – επιθεώρηση γηπέδου. Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών 

με διαφορετικό ποσό αμοιβής ανάλογα με την τοποθεσία του κάθε γηπέδου. Στο 

ζητούμενο ποσό αμοιβής θα πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο της οικονομικής 

επιβάρυνσης της Super League (όπως λ.χ. οδοιπορικά, αμοιβές και ασφαλιστικές 

εισφορές προσωπικού ή τρίτων υπεργολάβων, έξοδα διανυκτέρευσης, φόροι, τέλη, 

εισφορές κλπ). 

 

 

ΣΤ.      Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών   

 

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ. 

Μεσογείων 174, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο 

«Προσφορά για τα έργο της επιθεώρησης και εκτίμησης αγωνιστικών χώρων 

γηπέδων της Super League», το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 29/9/2017 και 

ώρα 16:00 µµ.  
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(β) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων  εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από τη Super League.   

 

(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League.  

 

(δ) Δεκτές γίνονται προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ ή άλλων 

φορέων ταχυμεταφορών υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τη Super League εντός 

της ως άνω προθεσμίας.  

 

(ε) ∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε 

προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία 

θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά.   

 

(στ) Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τεχνικοί όροι μπορούν να έχουν διατυπωθεί στην 

αγγλική γλώσσα. Λόγω του ατύπου και επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης δεν 

απαιτείται (αν και συνίσταται) η υποβολή των εγγράφων σε διακριτούς υποφακέλους 

(δικαιολογητικά, οικονομική προσφορά).   

 

(ζ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις θετικές προϋποθέσεις της παραγράφου Α 

της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και 

πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων της παραγράφου Β της 

παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως 

το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο μπορούν να βεβαιωθούν και 

με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος (με εξαίρεση την υποβολή 

των ενημεροτήτων της παρ. Β.[γ] που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν 

πριν την υπογραφή της σύμβασης). 

 

(η) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) υποβολής αυτών. Εάν 

ζητηθεί, µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.   

 

 

Ζ. Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής 

αναδόχου.  

 

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων εκκινεί 

άτυπη διαδικασία χωρίς καμία νομική δέσμευση της Super League έναντι των 

προσφερόντων ή / και τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου η Super League δύναται να 
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μην αναθέσει το έργο ή να το αναθέσει  με όρους διαφορετικούς της παρούσης ή και 

κατά παρέκκλιση όρων της παρούσης ή ακολουθώντας διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης ή με συνδυασμό αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου κάθε πρόσωπο που υποβάλλει 

προσφορά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τα ως άνω και παραιτείται του δικαιώματος να 

εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super League.  

         

       Μαρούσι, 13/9/2017, 

    


