
      

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ημερομηνία: 07-06-2017 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 23363 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης 

Τηλ.: 2541026355 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση 

Ζωοτροφών και είδη περισυλλογής ζώων συντροφιάς.  

 

 

 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Π-5/2017 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητα Ζωής του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 16780/28-04-2017 πρωτογενούς αιτήματος, 

ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Ζωοτροφής και ειδών περισυλλογής για 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης.  

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 

Παρασκευή 16/06/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο 

Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να υποβάλλετε:   

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους 

οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση 

της υπηρεσίας. 

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 

(άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

 

                                                                   Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης 

 

 

 

      Κυριάκος Παπαδόπουλος 

 

Συνημμένα: 

 Την με αριθ. Π-5 /2017 Τεχνική Περιγραφή 

Της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής του Δήμου Ξάνθης. 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    
Διεύθυνση Περιβάλλοντος    
και Ποιότητα Ζωής                                                        
Τμήμα Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 
Γραφείο Αδέσποτων Ζώων 
 
 

Ξάνθη, 15/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης: Π5/2017 «Προμήθεια ζωοτροφής και ειδών 
περισυλλογής για αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου 
Ξάνθης έτους 2017»  
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ζωοτροφής και ειδών περισυλλογής-επαναφοράς για τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017, με βάση το Ν. 

4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 

τ.Α΄αρθρ.46).  

Μετά την στείρωση ή κατά την διάρκεια θεραπευτικής αγωγής, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 

φιλοξενούνται προσωρινά σε κατάλληλους χώρους μέχρι την αποθεραπεία τους. Στην συνέχεια 

επαναφέρονται στο φυσικό τους περιβάλλον.  

Κατά την προσωρινή φιλοξενία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δημιουργούνται ανάγκες σίτισης 

των ζώων αυτών, που στην μεγάλη τους πλειοψηφία είναι σκύλοι. Για μεσαίου μεγέθους σκύλους 

(10-20kg), η δοσολογία είναι περίπου 0,3 κιλά ανά ημέρα ζωοτροφής. Εκτιμάται ότι θα σιτίζονται 70 

σκύλοι ανά ημέρα, επομένως απαιτούνται περίπου 20 κιλά ζωοτροφής ανά ημέρα. Η συσκευασία της 

ζωοτροφής αυτής είναι σε σακιά 20 κιλών, οπότε η παραπάνω ποσότητα αντιστοιχεί σε 7 σακιά ανά 

εβδομάδα.  



Ένα ποσοστό των παραπάνω σκύλων είναι κουτάβια όπου τρέφονται με ειδική ζωοτροφή 

διαφορετικής σύστασης και υψηλότερης ποιότητας από τα ενήλικα ζώα, καθώς και κάποια ενήλικα 

άρρωστα ζώα που δεν μπορούν να τραφούν με ζωοτροφή για ενήλικα. Εκτιμάται πως γι’ αυτές τις 

περιπτώσεις απαιτείται  1 σακί των 20 κιλών ανά εβδομάδα.  

Επομένως συνολικά απαιτούνται 6 σακιά ανά εβδομάδα ζωοτροφή για ενήλικους σκύλους και 1 σακί 

ανά εβδομάδα ζωοτροφή για κουτάβια. Σε ετήσια βάση αντιστοιχούν σε περίπου 310 σακιά των 20 

κιλών ζωοτροφή για ενήλικους σκύλους και 55 περίπου σακιά των 20 κιλών ζωοτροφή για κουτάβια 

(σύνολο 7300 κιλά). 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι από πλαστικό σάκο των 20 κιλών, στην οποία θα αναγράφεται η 

σύνθεση της ζωοτροφής και η απαιτούμενη δοσολογία ανά βάρος σκύλου. 

Επιπλέον απαιτείται μια ποσότητα ζωοτροφής σε κονσέρβα για την χορήγηση της φαρμακευτικής 

αγωγής που λαμβάνουν κάποια αδέσποτα ζώα, καθώς και να μπορέσει το συνεργείο περισυλλογής 

να τα δελεάσει για να τα προσεγγίσει, όταν αυτά βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Η δαπάνη για την προμήθεια της ζωοτροφής προϋπολογίζεται στις 6.658,80€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%.   

Επίσης θα απαιτηθεί η προμήθεια ειδών περισυλλογής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως θηλιά 

σύλληψης, κλουβιά μεταφοράς, λουριά, φίμωτρα, κλπ.  

Ειδικότερα υπολογίζεται μια ποσότητα αντιπαρασιτικών μασώμενων δισκίων που είναι εύκολη η 

χορήγησή τους με την τροφή, έχει μεγάλη διάρκεια δράσης και δεν απομακρύνεται με το νερό όπως 

τα αντιπαρασιτικά σε αμπούλες, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικά για αδέσποτα ζώα που θα 

επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό τα κάνει λιγότερο ευπαθή σε αρρώστιες που 

μεταδίδονται από εξωπαράσιτα όπως οι σκνίπες, οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια. Μερικές από τις 

αρρώστιες αυτές είναι η λεϊσμανίωση, η ερλιχίωση και η διροφιλαρίωση. Ιδιαίτερα η θεραπεία της 

λεϊσμανίωσης είναι αρκετά δαπανηρή χωρίς να είναι σίγουρο το αποτέλεσμά της. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών περισυλλογής προϋπολογίζεται στις 15.085,03€ 

συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 

Η συνολική δαπάνη των παραπάνω προμηθειών ανέρχεται στις 21.743,83€ συμπεριλαμβανομένου 

των αντίστοιχων Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6474.01 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 

2017 με τίτλο «Ανάθεση λειτουργίας Κυνοκομείου – Περισυλλογή, Περίθαλψη, Στειρώσεις, 

Εμβολιασμοί, Τροφές, Φάρμακα, Επανένταξη». 

 



  

Ξάνθη, 15/05/2017 
 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Τσακμάκης Ιωάννης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
 

Γκίκας Ηλίας 
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής 

 
 
 

Μπαμπάτσος Αθανάσιος 
ΤΕ Γεωπόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    
Διεύθυνση Περιβάλλοντος    
και Ποιότητα Ζωής                                                        
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Γραφείο Αδέσποτων Ζώων 
 
 
Αρ. Μελέτης:  Π5/2017 

Ξάνθη, 15/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΟΜΑΔΑ Α (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ) 

 

 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ. (€)

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20%  (ΤΟ ΈΝΑ 

ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΛΙΠΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 10%

ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 7%:

ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 10%

ΥΓΡΑΣΙΑ: ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 10%

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ 

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 30%  (ΤΟ ΈΝΑ 

ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΛΙΠΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 15%

ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5%:

ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 10%

ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (ανά κιλό): ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 15000 IU

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (ανά κιλό): ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1000 IU

3 ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

1,25 ΚΙΛΩΝ
150 1,10 165,00

4 ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

0,4 ΚΙΛΩΝ
150 0,50 75,00

5.370,00

1.288,80

6.658,80

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

2

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 

20 ΚΙΛΩΝ

55 20,00 1.100,00

1

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 

20 ΚΙΛΩΝ

310 13,00 4.030,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ) 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ.

1 310

2 55

3
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

150

4
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

150

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. 
(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΚΡΟΚΕΤΕΣ 
ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 
20 ΚΙΛΩΝ

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20%  (ΤΟ 
ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΪΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΛΙΠΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 10%

ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 7%:

ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
10%

ΥΓΡΑΣΙΑ: ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 10%

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΣΚΥΛΩΝ 
ΣΕ ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 
20 ΚΙΛΩΝ

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 30%  (ΤΟ 
ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΪΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΛΙΠΗ: ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 15%

ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5%:

ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
10%

ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (ανά κιλό): ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
15000 IU

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (ανά κιλό): ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
1000 IU

ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
1,25 ΚΙΛΩΝ

ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
0,4 ΚΙΛΩΝ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΟΜΑΔΑ Β (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ) 

 
 

 
 
 
 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ. (€)

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΓΑΝΤΙΑ LATEX XL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100τεμ. ΠΑΚΕΤΟ 50 5,00 250,00

2
ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 

60 PROFESSIONAL (91x61x66,5)

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 130,00 260,00

3
ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 

50 (81x55,5x58)

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 120,00 240,00

4
ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 

40 (68x49x45,5)

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80,00 160,00

5
ΘΗΛΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΣΚΥΛΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 300,00

6 MICROCHIP ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 3,00 600,00

7 ΦΙΜΩΤΡΟ NYLON-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΚΥΛΩΝ (M) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,00 12,00

8 ΦΙΜΩΤΡΟ NYLON-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΚΥΛΩΝ (L) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 16,00

9 ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (M) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20,00

10 ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (L) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,00 24,00

11
VIRBAC EFIPRO ΣΠΡΕΫ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ 500ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 60,00

12 ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ PUBEX L 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 50,00

13 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 30,00

14 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,00 300,00

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 80,00

16 ΜΠΟΤΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ PVC (ΜΕΓΕΘΟΙ Νο42-45) ΖΕΥΓΟΣ 5 10,00 50,00

17
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΟΙ M, L ΚΑΙ XL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 30,00 150,00

18
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ 

(ΜΕΓΕΘΟΣ L ΚΑΙ ΧL)

ΖΕΥΓΟΣ 2 60,00 120,00

2.722,00

653,28

19
BRAVECTO ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 

ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 10-20kg

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 25,00 3.750,00

20
BRAVECTO ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 

ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 20-40kg

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 28,00 4.200,00

21
ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΩΣ 10kg ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00

22 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 10-20kg ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,50 225,00

23 CALMIVET ΚΟΥΤΙ 20 ΔΙΣΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 12,00 1.800,00

10.175,00

1.322,75

24 ΣΑΠΟΥΝΙ BETADINE SCRUB 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10,00 200,00

200,00

12,00

15.085,03ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ:



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ) 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ.

1 ΓΑΝΤΙΑ LATEX XL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 100τεμ. ΠΑΚΕΤΟ 50

2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2

3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2

4 ΤΕΜΑΧΙΟ 2

5 ΘΗΛΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2

6 MICROCHIP ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200

7 ΦΙΜΩΤΡΟ NYLON-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΚΥΛΩΝ (M) ΤΕΜΑΧΙΟ 2

8 ΦΙΜΩΤΡΟ NYLON-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΚΥΛΩΝ (L) ΤΕΜΑΧΙΟ 2

9 ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (M) ΤΕΜΑΧΙΟ 2

10 ΛΟΥΡΙ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (L) ΤΕΜΑΧΙΟ 2

11 ΤΕΜΑΧΙΟ 2

12 ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ PUBEX L 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5

13 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

14 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2

16 ΜΠΟΤΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ PVC (ΜΕΓΕΘΟΙ Νο42-45) ΖΕΥΓΟΣ 5

17 ΤΕΜΑΧΙΟ 5

18 ΖΕΥΓΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 24%

19 ΤΕΜΑΧΙΟ 150

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 150

21 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΩΣ 10kg ΤΕΜΑΧΙΟ 50

22 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 10-20kg ΤΕΜΑΧΙΟ 50

23 CALMIVET ΚΟΥΤΙ 20 ΔΙΣΚΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 150

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 13%

24 ΣΑΠΟΥΝΙ BETADINE SCRUB 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ. (€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 60 
PROFESSIONAL (91x61x66,5)

ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 50 
(81x55,5x58)

ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ FERPLAST ATLAS 40 
(68x49x45,5)

VIRBAC EFIPRO ΣΠΡΕΫ ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ 500ml

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΟΙ M, L ΚΑΙ XL)

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ 
(ΜΕΓΕΘΟΣ L ΚΑΙ ΧL)

BRAVECTO ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ ΓΙΑ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 10-20kg

BRAVECTO ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ ΓΙΑ 
ΣΚΥΛΟΥΣ 20-40kg



ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

 
 
      

 
 
 
 
Η προαναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχες προμήθειες, τις προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

προηγούμενα έτη και τις προβλέψεις για το έτος 2017. Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται 

στο ποσό των 21.743,83€ συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων Φ.Π.Α.  

 
 
 

Ξάνθη, 15/05/2017 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Τσακμάκης Ιωάννης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
 

Γκίκας Ηλίας 
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής 

 
 
 

Μπαμπάτσος Αθανάσιος 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α: 6.658,80 €

ΟΜΑΔΑ Β: 15.085,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.743,83 €



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    
Διεύθυνση Περιβάλλοντος    
και Ποιότητα Ζωής                                                        
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Γραφείο Αδέσποτων Ζώων 

 
Ξάνθη, 15/05/2017 
 
 
 
 
 
 

 

Αρ. Μελέτης:  Π5/2017 «Προμήθεια ζωοτροφής και ειδών 
περισυλλογής για αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς από οικισμούς του 
Δήμου Ξάνθης έτους 2017» 

 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 
Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την παράγραφο 
1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 
3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

 Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η πραγματοποίηση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46). 

 
 
Άρθρο 2ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α. Διακήρυξη 

β. Το τιμολόγιο μελέτης 

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη 

 
Άρθρο 3ο :     Προμήθεια 

 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358#_blank


 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια ζωοτροφής και ειδών 
περισυλλογής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017». 

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες. Στην Ομάδα Α που αφορά την προμήθεια 
ζωοτροφών και στην Ομάδα Β που αφορά την προμήθεια ειδών περισυλλογής και διάφορων 
αναλωσίμων. Ο συμμετέχων στη δημοπρασία μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία από τις δύο 
Ομάδες ή και για τις δύο. 

Η δαπάνη για την προμήθεια της Ομάδας Α προϋπολογίζεται στις 6.658,80€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%.  

Η δαπάνη για την προμήθεια της Ομάδας Β προϋπολογίζεται στις 15.085,03€ 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 21.743,83€ συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
Φ.Π.Α. 

Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων την συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα.  

 

 
Άρθρο 4ο :     Εγγυήσεις 
 

1. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να 
προσκομίσει εγγύηση ίση προς 5% (πέντε τοις εκατό) του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς 
την δαπάνη του Φ.Π.Α, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016) και θα κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και θα επιστραφεί μετά την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και 
οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 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 δικαιώματος 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

4. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης προγενέστερης 
ημερομηνίας από την καθοριζόμενη, δεν γίνονται δεκτές. 

5. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή 
της σύμβασης που ενάγεται σε βάρος του, τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού 
και την υπέρ του Δήμου κατάπτωσή της, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατεθείσας 
εγγύησης. 

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τον χρόνο εγγύησης και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

 
 
Άρθρο 5ο :     Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

    
Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης. Το χρονικό διάστημα 
θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Τα είδη που θα προσφερθούν από τον 
ανάδοχο είναι σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 
 
Άρθρο 6ο :     Παραλαβή των ειδών 
 
Το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής 
 
Για την παραπάνω προμήθεια η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο προσφερόμενο ποσό  
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α., για το διάστημα ισχύος της εντολής.  

Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή 
βαρύνει τον Δήμο.  

Η έκδοση τιμολογίου των προμηθειών του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά.  

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.  
 
 
Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος 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. 

 



Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.   
 
 
Άρθρο 10ο: Ποιότητα Προσφερόμενων Ειδών  
 
Η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 
νομοθεσία, καθώς και τις προδιαγραφές που αναφέρονται  στην συγκεκριμένη μελέτη. 
 
 
Άρθρο 11ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται 
εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση 
του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας. 
 
 
Άρθρο 12ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

 Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, 
σχετικά με την εκτέλεσή της.  

 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που 
θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της 
σύμβασης.  

 
 
Άρθρο 13ο :    Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 



Άρθρο 14ο :     Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.    
 
 
 
                

     Ξάνθη, 15/05/2017 
    
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Τσακμάκης Ιωάννης 

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 
 
 

Γκίκας Ηλίας 
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής 

 
 
 

Μπαμπάτσος Αθανάσιος 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 φορέαi  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: [ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6220] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΣ/ΞΑΝΘΗ/67132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2541026355] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)  [http://www.cityofxanthi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017] 15700000-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC006299629] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] ΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ  

(ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ) 

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

[ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ Π-5/2017] Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

 

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 

[   ] 

http://www.cityofxanthi.gr/


εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 



περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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:  

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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 άλλουςvi; 

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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. 

 



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).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτηxii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 



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;  

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

 

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 

ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 

 

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 

δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

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:  

[..........……] 

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 συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 

[] Ναι [] Όχι 



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;  

 

 

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 

εγκατάστασήςxxxii; 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 

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 xxxiii: 

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):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

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

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

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

 

 

 

 

 



2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) 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: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) 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):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 



 

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 αναφοράςxxxvii, 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 ιδιωτικούςxxxviii: 

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 

υπηρεσίεςxxxix, 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: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

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) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) 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 ελέγχωνxl όσον αφορά το 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 



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; 

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) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) 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 

υπεργολαβίαςxli το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 



προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(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 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

αναφέρονταιxlii, 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 

δωρεάνxliii. 

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

σύνολο αυτών 

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

iii 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. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

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

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

στην διακήρυξη.  

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix 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. 

xl 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. 

xli 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.  

xlii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xliii 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.  


