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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Εργασία: "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου                              
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                              για το 2012"    
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                 CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές εργασίες ) & 
                                                                  CPV 85210000-3 (Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)        

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 
 

Ο Δήμαρχος  Δράμας έχοντας υπόψη: 
Έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του 

άρθρου 209 
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα 
& ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 
2012 με  Κ.Α.  70.6162.01  

6) Την …/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 
δημοπράτησης. 

  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται   σε   ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η εργασία "Λειτουργία δημοτικού 
κυνοκομείου για το 2012" σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α (Συγγραφή 
υποχρεώσεων)  και με τους παρακάτω όρους. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 

Δράμας (Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου -2
ος

 όροφος - αίθουσα διαγωνισμών) την Τετάρτη 19 
Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00π,μ,, ενώπιον της επιτροπής εργασιών που έχει οριστεί με 
την αριθμ. 150/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Λεπτομέρειες για την υποβολή 
των προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  

 
        

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Προϋπολογισμός εργασίας 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργασίας ανέρχεται στο ποσό 

των 99.000.00 ευρώ  με το ΦΠΑ (23%), και περιλαμβάνει τις εργασίες  που αναλυτικά 
αναφέρονται στα παράρτημα Α (Συγγραφή υποχρεώσεων), που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας . 

 Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Δράμας   και η συνολική δαπάνη 
θα βαρύνει τον   Κ.Α.  70.6162.01 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2012.   

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
  

Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κτηνίατροι ατομικά ή σε κοινοπραξία ή σε οποιοδήποτε 

εταιρικό σχήμα, αποδεικνυόμενης της  ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου 
επιμελητηρίου.   
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
ΟΙ δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά στο άρθρο 7 
περιγράφεται. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Για 

φυσικά πρόσωπα για τον επιχειρηματία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον 

διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο). Σε περίπτωση 

που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων 

που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που 

προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική 

απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για 

όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη   ανάλογη διαδικασία. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), για όλα τα ταμεία 
ασφάλισης του προσωπικού τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 

6. Πιστοποιητικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των   προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και 
ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 180 ημερών. 

8. Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 
κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου μέλους σε 
αυτή και ότι σε περίπτωση ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί νόμιμη 
Κοινοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. ‘Όλα τα κατά νόμον και περίπτωση νομιμοποιητικά της συμμετοχής τους έγγραφα 
(π.χ. πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις του για 
νομικά πρόσωπα κλπ)  

    
ΑΡΘΡΟ 5

ο
  

Προσφερόμενη τιμή 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη   για τις ανακοινώσεις, 

δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων. 
Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο  μέχρι και την οριστική 

παραλαβή της εργασίας. 
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Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του 
αναδόχου πέραν  της  τιμής της προσφοράς του. 

 Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται η εργασία σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, βαρύνει το Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
  

Χρόνος ισχύος προσφορών 
              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, εάν αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
          Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστημα εξ (6) μηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό   
 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. 
Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 1610,00 

Ευρώ 
 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ημερομηνία έκδοσης 

2.  Τον εκδότη 

3.  Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (Δήμος 
Δράμας). 

4.  Τον αριθμό της εγγύησης 

5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση. 

7.  Τη σχετική δημοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθμ. πρωτοκόλλου) και την 
ημερομηνία διαγωνισμού. 

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε τρεις (3)  ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ημέρες 
συνολικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία  λήξης της 
εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συνάπτεται  στο τέλος της παρούσας. 
 
 ΑΡΘΡΟ 8

ο
  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
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Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης 
όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως 
μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 
1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν   

αυτοπροσώπως αιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν, την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισμένης ώρας καμιά προσφορά δε θα 
γίνει δεκτή. 

2. Οι προσφορές   υποβάλλονται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον 
επιχειρηματία, σε περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από νόμιμο 
εκπρόσωπό τους (ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόμενος με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο) και σε περίπτωση εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.   
        3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (ΔΗΜΟΣ 

ΔΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός 
πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφημερίδα)  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,  
e-mail) . 
 

        4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τη   
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της 
διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά. 
       5. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισμένo, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
        Στον  κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 
η εγγύηση συμμετοχής.   Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
        Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα 
περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο τέλος 
της παρούσας. 
             
       6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.   
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και  μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής διαγωνισμού. 
       7. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από 
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίδονται 
από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον 
της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ'  όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
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       8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
       9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
     10. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων   δεν γίνονται δεκτές.  
     11. Στη δημοπρασία δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία 
εταιρείες ή κοινοπραξίες, όπως επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του 
όποιος εκπροσωπεί συμμετέχουσα εταιρεία ή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα παραπάνω πολλαπλές προσφορές 
αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι τις αποσύρουν όλες, εκτός από μία. 
      12. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού σε 
μυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους 
υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι οικονομικής προσφοράς 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Μαζί με τον φάκελο οικονομικής προσφοράς 
επιστρέφονται και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς.  Αν οι 
ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους,   οι 
φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν μέχρι την έκδοση απόφασης επί των 
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους.  Προσφορά 
που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή ασαφής ή προσφορά για την οποία 
δεν θα παρασχεθούν από τον διαγωνιζόμενο μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οι παραπάνω 
διευκρινίσεις, χαρακτηρίζονται από την επιτροπή απορριπτέα στο στάδιο αυτό. 

  
13. Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθούν (άρθρο 20 του ΠΔ 

28/80), κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
διαγωνιζόμενου σε αυτόν,  μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των 
προσφορών. Κατατίθενται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου 
σταδίου.  Οι κατατιθέμενες στο δήμο ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 
αυθημερόν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται 
τελικά. 

  
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 -    

Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 

 

  1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

από την δημοσιευθείσα περίληψη της διακήρυξης.   

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που γίνεται με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  μονογράφονται   από το 

παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της  προσφοράς. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται   από το παραπάνω 

όργανο μέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι σύμφωνη με την  περιγραφή της διακήρυξης, να    

ελεγχθεί και να γίνει η πιθανή απόρριψη των προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης. 

   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 

υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    

           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, και της συμφωνίας των  προσφορών με τα 

αιτούμενα, ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες  οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον 

διαγωνισμό και καλούνται οι διαγωνιζόμενοι για την αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών. 

          4.Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 
5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών(γενικών και οικονομικών) 

δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, αποδεικνυόμενης 
της ιδιότητάς τους με τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως: 

- η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις   προδιαγραφές της διακήρυξης 
- ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 
  
        Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση τους καθοριζόμενους στις   προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,  και 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 
 
 

 
 ΑΡΘΡΟ 12ο  
  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού της εργασίας στον ανάδοχο, θα γίνει με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ή του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση υποβολής ένστασης, 
ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 4025,00 ευρώ, (ίσης με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
ΦΠΑ). Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο τέλος της 
παρούσας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% 
υπέρ ΤΠΔΚΥ). 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από  γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου,  με τις νόμιμες γι' αυτόν συνέπειες. 

 
  
  
ΑΡΘΡΟ 13

ο
   

Πληρωμή 
Η χρηματοδότηση της εκτέλεσης της εργασίας θα γίνει από πιστώσεις  του δήμου 

Δράμας. 
Η πληρωμή θα γίνει με τμηματική μηνιαία καταβολή του τιμήματος, μετά την ανάλογη 

παραλαβή. 
Σε περίπτωση που η  πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-
2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  

 . 
 
   ΑΡΘΡΟ 14ο   
  Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δημοσίευση   στον ελληνικό τύπο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163
 
Α’/04-

09-2009).- 
 
                                                       
                                                                    Η συντάξασα 
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                                                                     Σαμαρά Ιορδάνα 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η λειτουργία του κυνοκομείου του Δήμου Δράμας και 
η εν γένει διαχείριση των αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Ειδικότερα 
περιλαμβάνονται η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων,  εισαγωγή και καταγραφή τους στις 
εγκαταστάσεις του κυνοκομείου, φιλοξενία – διατροφή τους, κτηνιατρική εξέταση – 
αποπαρασιτισμός – εμβολιασμός – στείρωση, ηλεκτρονική σήμανσή τους με microchip, 
επιστροφή των δεσποζόμενων ζώων στους ιδιοκτήτες τους, προσπάθεια υιοθεσίας των 
αδέσποτων και επανατοποθέτηση στο φυσικό περιβάλλον των μη υιοθετηθέντων, 
καθαρισμός και απολύμανση των χώρων φιλοξενίας των ζώων και όλων των εγκαταστάσεων. 

  
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Οι παραπάνω εργασίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3170/2003/ΦΕΚ191Α/29-7-
2003 και όλων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.  

 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 Η εργασία θα ανατεθεί μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και  μέχρι την έκδοσή τους, 
των αντίστοιχων του Π.Δ. 28/80, των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, που θα εγκρίνει η Oικονομική Επιτροπή.  Το κριτήριο κατακύρωσης 
είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή των διαγωνιζομένων . 

 Η τήρηση των όρων της παρούσας, η εν γένει καλή λειτουργία του κυνοκομείου, η 
παρακολούθηση της διαβίωσης των φιλοξενούμενων ζώων ως προς την υγεία, τη διατροφή 
και την αξιοπρεπή αντιμετώπισή τους και γενικά ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της εργασίας 
θα γίνεται από τον οριζόμενο επιβλέποντα σε συνεργασία με Τριμελή Επιτροπή όπως ορίζει η 
παρ. 1 του άρθρου 7 της 280239/2003 απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία θα 
απαρτίζεται από κτηνίατρο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από 
μέλος της Φιλοζωικής Εταιρείας και από ορισμένο από το Δήμο μέλος.  Τα μέλη της 
Επιτροπής θα επισκέπτονται το κυνοκομείο όποτε το επιθυμούν, σε    πλήρη σύνθεση, για  
ενημέρωση, έλεγχο και λήψη στατιστικών στοιχείων.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται σε όποια παρατήρηση ή υπόδειξη του γίνεται από τον επιβλέποντα , η οποία 
θα κινείται μέσα στα πλαίσια των νομίμων διατάξεων. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να 
μεταφέρει   με δικό του όχημα τον επιβλέποντα στο χώρο του  κυνοκομείου  για έλεγχο, όποτε 
του   ζητηθεί. 
 Δεσμευτικός  όρος για την οριστική παραλαβή της εργασίας είναι να 
πραγματοποιηθούν μέσα στη συμβατική περίοδο τουλάχιστον 350 στειρώσεις  αδέσποτων 
σκύλων, κατανεμημένες ισάριθμα μέσα στη χρονική διάρκεια της σύμβασης.  

Ειδικότερα στον τομέα της περισυλλογής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
ενεργήσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.3170/2003 και να 
διαθέτει κατάλληλο δικό του όχημα για τη μεταφορά των ζώων. Υποχρεούται επίσης να έχει 
και κάθε μέσο και όργανο περισυλλογής που θα τον υποβοηθήσουν στο έργο του. 
 Για τους επικίνδυνους σκύλους, αυτούς που πάσχουν από ανίατη ασθένεια και γενικά 
για ειδικές κατηγορίες ζώων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 
3170/2003. 
 Οι σκύλοι που φιλοξενούνται στο κυνοκομείο καταγράφονται στο προβλεπόμενο από 
το νόμο βιβλίο με αύξουσα αρίθμηση και συντάσσεται ξεχωριστό ατομικό δελτίο καταγραφής 
τους από τον κτηνίατρο που τα εξετάζει και τα παρακολουθεί.   
 Σε όλες τις περιπτώσεις  υιοθεσιών  αδέσποτων σκύλων από  το κυνοκομείο αυτά θα 
πρέπει να είναι  εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, στειρωμένα, ηλεκτρονικά σημασμένα με 
microchip και εφοδιασμένα με ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για τα κουτάβια που υιοθετούνται και 
είναι αδύνατη  η στείρωσή τους λόγω της μικρής ηλικίας τους, εξακολουθεί να υφίσταται η 
υποχρέωση στείρωσής τους από τον ανάδοχο, όταν αυτά φτάσουν στην απαιτούμενη ηλικία. 
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Για το λόγο αυτό είναι  απαραίτητο να κρατείται πλήρες ενημερωμένο αρχείο υιοθεσιών, με 
όλα τα στοιχεία αυτών που υιοθετούν σκυλιά από το κυνοκομείο ( ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π.). 
 Κατά την επανένταξη αδέσποτων σκύλων στο φυσικό τους περιβάλλον θα πρέπει να 
προηγείται ενημέρωση του Δήμου για τον αριθμό, τις περιοχές επανένταξης και την  
ημερομηνία. Κατά την επανένταξη δύναται  να είναι παρών, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής 
ή ο επιβλέπων του έργου, αν το επιθυμεί. Όλα τα σκυλιά που επανεντάσσονται θα φέρουν 
ηλεκτρονική σήμανση  για να είναι δυνατός ο μελλοντικός επανέλεγχός τους, και θα είναι 
εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα  και στειρωμένα. Θα φέρουν επίσης περιλαίμιο με 
μεταλλική πλακέτα που θα αναγράφει ‘’Κυνοκομείο Δήμου Δράμας’’ κόκκινου χρώματος τα 
θηλυκά και μπλε τα αρσενικά,  ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται μακροσκοπικά από τους 
πολίτες. 
 Υποχρέωση του αναδόχου επίσης είναι  και η ορθή τήρηση των απαιτούμενων  για τη 
λειτουργία του κυνοκομείου  βιβλίων όπως αυτά ορίζονται από το νόμο, δηλαδή βιβλίο 
επιθεώρησης, βιβλίο καταχώρησης διαγιγνωσκομένων νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, 
βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών, βιβλίο πραγματοποιηθεισών 
απολυμάνσεων και βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχομένων και εξερχόμενων ζώων. 
  Στο κυνοκομείο θα φιλοξενείται ανά πάσα στιγμή αριθμός ζώων που δεν θα 
υπερβαίνει τη δυνατότητα των εγκαταστάσεων, ενώ τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας 
τους θα παραμένουν στους ατομικούς τους χώρους, απαγορευμένης της ελεύθερης 
περιφοράς τους ή της συνύπαρξης δύο ή περισσοτέρων σε κάθε ενδιαίτημα.   
 
                       
                                                       Η συντάξασα 
 
 
                            Σαμαρά Ιορδάνα 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012 
 

 

 

    
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
                                                 

            Έκπτωση  …………………………..   τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                            …………………………… (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ.................................…  

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 1.610,00 

  
΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, για  ποσό των χιλίων εξακοσίων δέκα ευρώ και μηδέν λεπτών  
(1.610,00)  υπέρ  τ……………………………………………………………………………, 
Δ/νση........................................................................... για τη συμμετοχή τ..  στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της.................................. για την εργασία ‘’Λειτουργία 
του δημοτικού κυνοκομείου για το 2012’’,   σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .....   
..../..../..2011 περίληψη διακήρυξης. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 
απορρέουν από τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες    ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Εκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 4.025,00 

 

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν 
λεπτών (4.025,00) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση 
…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης που αφορά την εργασία ΄΄Λειτουργία  δημοτικού κυνοκομείου  για το 
2012’’ 
  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω  που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες, από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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