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               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 

φορείς που έχουν ως αντικείμενο την Προμήθεια-

τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας & υπηρεσιών 

άμεσης παρέμβασης και φύλαξης εγκαταστάσεων – 

κτιρίων.  

 

 

Κατόπιν σύνταξης της από 11-04-2018 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 1317/11-01-2018 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης 

ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας & υπηρεσιών άμεσης 

παρέμβασης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης». 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια - υπηρεσία μέχρι 

και την Πέμπτη 3/05/2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο 

Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, 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).  

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο. 

4. Πιστοποιητικά ISO 27001:2013 και EN ISO 9001/2015. 

 

 

                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης 

 

 

 

       Κυριάκος Παπαδόπουλος 

 

Συνημμένα: 

 Την από 11-04-2018 Τεχνική Έκθεση 

Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

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



            EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
                   ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων  ασφάλειας & υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης για τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις Δήμου Ξάνθης. 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας & υπηρεσίες άμεσης 
παρέμβασης, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2017 και του άρθρου 
68 του Ν.3863/2010, από ανάδοχο ανάλογων προσόντων με αντικείμενο: 
Α) Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμών), τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά και μειώνουν 
δραστικά το χρόνο δράσης των διαρρηκτών ειδοποιώντας για την παραβίαση τηλεφωνικά και ηχητικά.  
Β) Τις υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης και νυχτερινής περιπολίας (365 μέρες/έτος). 
Συγκεκριμένα: 
Για την προστασία της περιουσίας του Δήμου είναι απαραίτητη η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. Η 
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και οι υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης και περιπολίας σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρίνεται αναγκαία διότι δεν υπάρχουν δυνατότητες εξασφάλισης νυχτερινής 
φύλαξης με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου. Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα γίνει από πόρους του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να καταθέσουν προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, για 
το σύνολο των υπηρεσιών-προμηθειών. H αναθέτουσα αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 του Ν.4412/2017 

απαιτεί από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Ακόμα, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 
των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι τους. 
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Διάρκεια εργασιών 
Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή, οι εργασίες 
θα διαρκέσουν 365 ημέρες απασχόλησης (12 μήνες). 
 Οι χώροι φύλαξης και ασφάλειας αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα  «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

 

ΞΑΝΘΗ  11/04/2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 
 

                
Ο Συντάξας                               Ο Προϊστάμενος  Τμήματος                 Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  
                                                                      α/α 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ                ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ                                     ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 



            EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
                   ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 

Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων  ασφάλειας & υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις Δήμου Ξάνθης. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘ 

ΕΡΓΑΣ. 
ΕΓΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
& 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΜΕΣΗΣ 
 ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
& 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΥΜΟΙΡΟ 

Π  

 Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL,  

 Δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah,  

 Εννέα (9) ενσύρματους ανιχνευτές  
κίνησης ψηφιακής Διπλής τεχνολογίας  
(υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

 Εξωτερική αυτόνομη σειρήνα, 

  καλώδιο συναγερμού  
(50μ.),  

 Καλώδιο UTP (160μ.),  

 Τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού,  

 Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας συναγερμού 3G,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα. 
 

1601,00 150,00€ Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 
(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 
ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

600,00€/ 
έτος 

ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ  Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL,  

 Μία (1) μπαταρία 12V/12Ah,  

 Δύο (2) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής  
διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

 Εξωτερική αυτόνομη σειρήνα,  

 Καλώδιο συναγερμού (100μ.),  

 Καλώδιο UTP (80μ.),  

 Δύο ζεύγη (2) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών  

(60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό),  

 Τέσσερις (4) βάσεις για beam,  

 Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας συναγερμού 3G,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα. 

1391,00 150,00€ Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 
(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 

600,00€/ 
έτος 



 ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

 
 
ΔΑΚ 

 
 

 Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL,  

 Δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah,  

 Επτά (7) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής διπλής 
τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

 Τέσσερις (4) ασύρματους ανιχνευτές κίνησης,  

 Εξωτερική αυτόνομη σειρήνα,  

 Καλώδιο συναγερμού (130μ.),  

 Καλώδιο UTP (40μ.),  

 Ενα ζεύγος (1) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών  

(60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό),  

 Δύο (2) βάσεις για beam,  

 Τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah,  

 Ασύρματο δέκτη 8 ζωνών,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα 
 

 
 
1670,00 

 
 
150,00€ 

 
 
Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 
(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 
ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

 
 
600,00€/ 
έτος 

Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ  Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL,  

 Δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah,  

 Εννέα (9) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής διπλής 
τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

 Εξωτερική αυτόνομη σειρήνα,  

 Καλώδιο συναγερμού (150μ.),  

 Καλώδιο UTP (200μ),  

 Τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα. 
 

1600,00 150,00€ Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 
(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 
ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

600,00€/ 
έτος 

Φ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ  Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Δύο (2) πληκτρολόγια με οθόνη LCDL,  

 Δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah,  

 Δεκαοκτώ (18) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής  
διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

3850,00 250,00€ Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 

600,00€/ 
έτος 



                                           
 
 
 

                 
 
 
                                                          

ΞΑΝΘΗ  11/04/2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 
                 
Ο Συντάξας                            Ο Προϊστάμενος  Τμήματος                     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
                                                                        α/α 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ            ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ                                        ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ 

 Δύο (2) εξωτερικές αυτόνομες σειρήνες,  

 Καλώδιο συναγερμού (150μ.),  

 Καλώδιο UTP (750μ.),  

 Καλώδιο FTP (50μ.),  

 Ενα ζεύγος (1) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών  
(60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό),  

 Δύο (2) βάσεις για beam,  

 Τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah,  

 Μαγνητική επαφή αλουμινίου βαρέως τύπου (7,62cm),  

 Πλακέτα συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων εξόδων,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα. 
 

(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 
ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡ.  Κεντρική μονάδα 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες,  

 Ενα (1) πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL,  

 Δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah,  

 Δέκα (10) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης  
ψηφιακής διπλής τεχνολογίας  
(υπερύθρων και μικροκυμάτων),  

 Δύο (2) ανιχνευτές τριπλής τεχνολογίας  
υπερύθρων (κραδασμού & θραύσης τζαμιού)  

 Δύο (2) εξωτερικές αυτόνομες σειρήνες,  

 Καλώδιο συναγερμού (100μ.),  

 Καλώδιο UTP (500μ.),  

 Καλώδιο FTP (50μ.),  

 Επτά ζεύγη (7) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών (60m 
εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό),  

 Εξι (6) βάσεις για beam,  

 Τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah,  

 Πλακέτα συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων εξόδων,  

 Καναλάκια & παρελκόμενα. 
 

3960,00 250,00€ Φύλαξη  
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της 
εβδομάδας 
(Δευτέρα-
Κυριακή),  
23:00 -07:00 
με τρεις (3) 
τουλάχιστον 
περιπολίες 
& 
υποχρέωση 
ενεργοποίη
σης (στις 
23.00)-
απενεργοπ. 
(στις 07.00) 
του 
συναγερμ. 
 

600,00€/ 
έτος 

 ΣΥΝΟΛΑ 14.072€ 1.000€  3.600€ 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
18.772€ 

 
ΦΠΑ 24% 

 
4.505,28€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
23.277,28€ 



          EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
                   ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων  ασφάλειας & υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις Δήμου Ξάνθης 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 
 

Άρθρο 1  
Αντικείμενο 

 
Η ανάθεση α) τοποθέτησης άπαξ συστημάτων ασφαλείας (συναγερμών) και β) υπηρεσιών ανά μήνα 
άμεσης παρέμβασης και νυχτερινής περιπολίας, για τη φύλαξη και ασφάλεια των δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, (όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση) και για τη χρονική περίοδο ενός (1) έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

Άρθρο 2 
Διατάξεις 

 
 

  Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 Των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/τ.Β΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

  
 Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του 

άρθρου 22 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/Α΄). 
 

 
Άρθρο 3  

Συμβατικά στοιχεία  
 

    Συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης εργασιών είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
 
1. Η τεχνική έκθεση.   
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς (Υπόδειγμα) 
4. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 4  

Χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή 
της σύμβασης, δηλαδή, οι υπηρεσίες θα διαρκέσουν 365 ημέρες απασχόλησης (12 μήνες).   
 
 
 



 
 
 

 
 

                                                                Άρθρο 5 
Περιγραφή προμηθειών-υπηρεσιών-Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης 

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
 

1. ‘’ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ’’ 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 
Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, 
πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL, δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah, εννέα (9) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής 
διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων), εξωτερική αυτόνομη σειρήνα, καλώδιο συναγερμού (50μ.), 
καλώδιο UTP (160μ.), τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού, σύστημα ασύρματης επικοινωνίας συναγερμού 3G, 
καναλάκια & παρελκόμενα. 
 
2. ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 
Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, 
πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL, μία (1) μπαταρία 12V/12Ah, δύο (2) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής 
διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων), εξωτερική αυτόνομη σειρήνα, καλώδιο συναγερμού (100μ.), 
καλώδιο UTP (80μ.), δύο ζεύγη (2) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών (60m εξωτερικού χώρου και 100m 
εσωτερικό), τέσσερις (4) βάσεις για beam, σύστημα ασύρματης επικοινωνίας συναγερμού 3G, καναλάκια & 
παρελκόμενα. 
 
3.ΑΣΠΙΔΑ 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, 
πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL, δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah, επτά (7) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής 
διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων), τέσσερις (4) ασύρματους ανιχνευτές κίνησης, εξωτερική 
αυτόνομη σειρήνα, καλώδιο συναγερμού (130μ.), καλώδιο UTP (40μ.), ένα ζεύγος (1) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 
2 δεσμών (60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό), δύο (2) βάσεις για beam, τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 
12V 7Ah, ασύρματο δέκτη 8 ζωνών, καναλάκια & παρελκόμενα 

 
4.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, 
πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL, δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah, εννέα (9) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης ψηφιακής 
διπλής τεχνολογίας(υπερύθρων και μικροκυμάτων), εξωτερική αυτόνομη σειρήνα,  
καλώδιο συναγερμού (150μ.), καλώδιο UTP (200μ), τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah,  
καναλάκια & παρελκόμενα. 
 
5.Φ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, δύο 
(2) πληκτρολόγια με οθόνη LCDL, δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah, δεκαοκτώ (18) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης 
ψηφιακής διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων), δύο (2) εξωτερικές αυτόνομες σειρήνες, καλώδιο 
συναγερμού (150μ.), καλώδιο UTP (750μ.), καλώδιο FTP (50μ.), ένα ζεύγος (1) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 



δεσμών (60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό), δύο (2) βάσεις για beam, τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 
12V 7Ah, μαγνητική επαφή αλουμινίου βαρέως τύπου (7,62cm), πλακέτα συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων εξόδων, 

καναλάκια & παρελκόμενα. 
 
6.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός 
Περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 32 ζώνες, ένα 
(1) πληκτρολόγιο με οθόνη LCDL, δύο (2) μπαταρίες 12V/12Ah, δέκα (10) ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης 
ψηφιακής διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και μικροκυμάτων),  
δύο (2) ανιχνευτές τριπλής τεχνολογίας υπερύθρων (κραδασμού & θραύσης τζαμιού) δύο (2) εξωτερικές αυτόνομες 
σειρήνες, καλώδιο συναγερμού (100μ.), καλώδιο UTP (500μ.), καλώδιο FTP (50μ.),  
επτά ζεύγη (7) φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 2 δεσμών (60m εξωτερικού χώρου και 100m εσωτερικό), έξι (6) βάσεις 
για beam, τροφοδοτικό πίνακα συναγερμού 12V 7Ah, πλακέτα συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων εξόδων, 

καναλάκια & παρελκόμενα. 
 

B. ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΥΜΟΙΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 

Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-
απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 
 

ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-
απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 

ΔΑΚ Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-



απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 

ΑΛ.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-
απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 

Φ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-
απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Η φύλαξη κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα 
έως και Κυριακή), από την 23:00 
έως την 07:00 με τρεις (3) 
τουλάχιστον περιπολίες σε κάθε 
χώρο φύλαξης και την υποχρέωση 
ενεργοποίησης (στις 23.00)-
απενεργοποίησης (στις 07.00) του 
συναγερμού 

 
Άρθρο 6 

Παραλαβή των εργασιών  
Η παραλαβή των εργασιών φύλαξης θα γίνεται ανά μήνα από την αρμόδια επιτροπή για τη βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. H oρθή τήρηση των όρων σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης. 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για προσωπικό φύλαξης 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 
 Να εξασφαλίσει τον αριθμό του εργατικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την παροχή των 

υπηρεσιών φύλαξης και να ενημερώνει την υπηρεσία για το πρόγραμμα του προσωπικού. Το 
πρόγραμμα αυτό θα σχεδιάζεται ανάλογα και με τις ανάγκες των εκδηλώσεων που αυτή 
πραγματοποιεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία κατάσταση με τα ονόματα των 
εργαζομένων που θα χρησιμοποιεί για την φύλαξη. 



 Να διαθέτει την άδεια λειτουργίας που προβλέπει ο Ν.2518/1997.Το προσωπικό του να φέρει κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ειδική στολή, με το διακριτικό σήμα της εταιρείας του. 

 Να ελέγχει τους εργαζομένους και να αντικαθιστά άμεσα κάθε εργαζόμενο που απουσιάζει ή 
αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.  

 Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, 
ή όπως το καθεστώς αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. 
Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση 
με τον Ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Να τηρεί βιβλίο συμβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας τα 
τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις κάθε βάρδιας φύλαξης ή περιπολίας. 

 Να συνεργάζεται με το Δήμο Ξάνθης και να ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, 
συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος, έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος. . 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί από το προσωπικό του στους χώρους που 
φυλάσσονται και θα την αποκαθιστά. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη 
που θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για την φύλαξη 
στην επιχείρησή του. Επιπλέον πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία για τυχόν ζημιές που θα εντοπίζει 
στους χώρους που έχει την ευθύνη της φύλαξης. 

 Οι φύλακες θα καλύπτουν την καθημερινή βάρδια που προβλέπεται  στην τεχνική έκθεση ανά 
εγκατάσταση, ανά εικοσιτετράωρο και για όλες τις μέρες και νύχτες της εβδομάδας. Θα περιπολούν 
τους ανωτέρω χώρους. Θα συνεργάζονται στην αντιμετώπιση κάθε παράνομης ενέργειας με το 
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας της αστυνομικής δύναμης οι 
εισβολείς θα εντοπίζονται, θα απωθούνται και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται το Αστυνομικό Τμήμα 
για τη δίωξή τους. Η εταιρεία θα διαθέτει κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού.  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για εγκατάσταση υλικού-εξοπλισμού φύλαξης 
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει το σύνολο του απαραίτητου για τη 

φύλαξη υλικού και εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: καλωδίωση, συστήματα συναγερμών , 
ασύρματης επικοινωνίας κ.λ.π.) αλλά και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια τεχνικής ή/και 
διοικητικής φύσης, αναγκαία για την ολοκληρωμένη παροχή της υπό προκήρυξη υπηρεσίας. 
Προκειμένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου 
θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την μη έγκαιρη ειδοποίηση των 
αρμοδίων αρχών.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επιδιόρθωση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στην 
αντικατάσταση κάθε συσκευής που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.  

 
Άρθρο 8  

Εγγυήσεις 
 

1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού 
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α), διάρκειας πλέον των τριών (3) μηνών από τη λήξη ισχύος της 
σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται υπό 
μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 



2.  Σε περίπτωση ελέγχου ποιότητας των εργασιών, εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών της 
εργασίας με τα προδιαγεγραμμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται να την επανορθώσει με δικές του 
δαπάνες.    
Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί 
προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δε γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται από το Δήμο 
Ξάνθης, για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων εγγυήσεων ή των ποσών που 
του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου 
και εισπράττεται, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των εσόδων. 

3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική περάτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

 
Άρθρο 9  

Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει άπαξ στον ανάδοχο με την οριστική 
παραλαβή τους, ενώ η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά 
μήνα σε ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ (το ποσό που θα προκύψει για το σύνολο της χρονικής 
περιόδου διαιρεμένο με τους μήνες της ιδίας χρονικής περιόδου σε € + ΦΠΑ), με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, μετά από βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Πριν από 
κάθε πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση 
καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης του προσωπικού, 
καταστάσεις προσωπικού θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, μισθολογικές καταστάσεις, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α’ /8-8-16).Κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που 
τον βαρύνουν αποκλειστικά 
 

Άρθρο 10 
Σύμβαση 

 Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και 
για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα 
δικαιώματα που προβλέπονται από το Νόμο, δηλ. σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι συνεπής προς 
τις υποχρεώσεις της , να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
προς την εταιρεία κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε 
παρασχέθηκε από αυτήν, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για την συγκεκριμένη 
περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
 

Άρθρο 11  
Ποινική ρήτρα- Επίλυση διαφορών  

 
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας 

υπηρεσίας πέραν από το συμφωνούμενο χρόνο, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της 
καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 0,5% επί της συμβατικής αξίας όλων 
των υπηρεσιών, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό 
πληρωμής. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η 
προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την 



καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο. 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
  
 
 
ΞΑΝΘΗ  11/04/2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 
 

                 
 
  Ο Συντάξας                              Ο Προϊστάμενος  Τμήματος                   Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  
                                                                       α/α 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ                ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ                                     ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Πλήρη στοιχεία οικονομικού φορέα της επιχείρησης …………………………………………………….…………………………………… µε 
έδρα στ… ………………………………………………………. οδός ………………………..………………… ……….αριθµ. 
……...Τ.Κ………………………. Τηλ.: ………………………………τηλ. Κινητό………………..…………………. Fax: 
……………………………………..  
Αφού έλαβα γνώση της υπ. αριθμ. ………../2018 διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και 
της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.                                                                                                     

1 Αριθμός των εργαζομένων:   

2 Ημέρες και ώρες εργασίας   

3 Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

  

  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

4 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων 

  

5 Ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά 

  

6 Διοικητικό κόστος παροχής των 
υπηρεσιών 

  

7 Αναλώσιμα   

8 Εργολαβικό κέρδος   

9 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις:   

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

  

                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

                                                                               ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 



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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/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): 

[Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων  ασφάλειας & υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης για τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις Δήμου Ξάνθης] 79713000-5, 79715000-9,  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………………….] 

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

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 12233/24-04-2018] 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.cityofxanthi.gr/


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 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 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 



ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

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: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. 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 

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): 

[……][……][……][……]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 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 

 

 



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, 
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: 

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):  

[……][……][……] 

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 παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

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. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(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 

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 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 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 στο Δήμο Ξάνθης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρών Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 

της ανάθεσης με τίτλο: Προμήθεια-τοποθέτηση συστημάτων  ασφάλειας & υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης για τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την από 11-04-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης. 

 

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.  


