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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  24
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27-9-2011 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27 του µηνός Σεπτεµβρίου  2011 και ώρα 13.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.51251/21-9-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Ο κ. Νικολαίδης 
Φώτιος ενηµερώθηκε ως αναπληρωτής αλλά δήλωσε ότι δε µπορεί να παρευρεθεί  
,έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα      

Μήτρου Γεώργιος 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 10o θέµα της ηµερήσιας παρουσιάζει στα µέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθµ 51136/20-9-2011 έγγραφο του Γραφείου ∆ασικών και 
Αγροτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  σχετικά µε την 
έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012» το οποίο λέει τα εξής: 

 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας του θέµατος, προϋπολογισµού 

99.000,00€ (ποσό µε το ΦΠΑ)  και παρακαλούµε  για την έγκρισή τους. Η δαπάνη που θα προκύψει 

θα βαραίνει τον Κ.Α. 70.6162.01 του οικονοµικού έτους 2012.   

Η έγκριση της σχετικής δαπάνης και η ψήφιση της  ανάλογης πίστωσης σε βάρος του 

Κ.Α.70.6162.01 «Λειτουργία κυνοκοµείου», του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 

έτους 2012, θα ακολουθήσουν  µετά την ψήφιση αυτού (προϋπολογισµού οικ. έτους 2012). 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
Τον λόγο πήρε ο κ. Π. Ζαχαριάδης ο οποίος είπε τα εξής: 



Στο άρθρο 1 όπου αναφέρεται «ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής   
διαγωνισµού , την Oικονοµική Επιτροπή» να γραφεί «ενώπιον της επιτροπής εργασιών 
που έχει οριστεί µε την αριθµ.150/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής» 
Η παραπάνω παρατήρηση έγινε αποδεκτή από όλους. 
 Επίσης οι κ. Α. Χαραλαµπίδης και Χρ. Μαµσάκος είπαν ότι δεν θα καταψηφίσουν το θέµα 
εφόσον ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι έγινε συζήτηση µε την Φιλοζωική Εταιρεία ∆ράµας και 
συµφωνούν µε το θέµα. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας, είδε  τις διατάξεις των σχετικών 
νόµων  και  των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους ,µετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

  

1.ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012»,όπως  αυτοί  συντάχθηκαν από το 
Γραφείο ∆ασικών και Αγροτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
και που είναι οι παρακάτω: 

 

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

 
  CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές εργασίες ) & 

                                                                  CPV 85210000-3 (Σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)        

 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ράµας έχοντας υπόψη: 
Έχοντας υπόψη: 

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

άρθρου 209 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 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.∆. 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 ∆ηµοσίου 
τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 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 ∆ηµοτικό κατάστηµα 
∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου -2ος όροφος - αίθουσα διαγωνισµών) σε ηµέρα και ώρα 
που θα καθορισθεί µε τη περίληψη της διακήρυξης, 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 ∆ήµου ∆ράµας   και η συνολική 
δαπάνη θα βαρύνει τον   Κ.Α.  70.6162.01 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2012.   

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
  

∆εκτοί 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.   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

∆ικαιολογητικά 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 Π∆ 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 ∆ήλωση 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 ∆.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. 
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 ∆ήµο. 
 

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.∆. 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. (∆ήµος 
∆ράµας). 

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 

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 (∆ΗΜΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ) 
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.  
∆ιευκρινίσεις 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. 
       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 ∆ιοικητικού 
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 Π∆ 
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 ∆ηµοτικό 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. 

 

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 ∆ηµοτικού 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 ΤΑ∆ΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% 
υπέρ ΤΠ∆ΚΥ). 

 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 
∆ράµας. 

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.∆. 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   

  ∆ηµοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δηµοσίευση   στον ελληνικό 
τύπο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π∆ 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).- 
 

                                                       
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η λειτουργία του κυνοκοµείου του ∆ήµου ∆ράµας 

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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 



 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.∆. της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και  µέχρι την έκδοσή 
τους, των αντίστοιχων του Π.∆. 28/80, των διατάξεων του Π.∆. 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 ∆/νσης Κτηνιατρικής 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από µέλος της Φιλοζωικής Εταιρείας και από ορισµένο 
από το ∆ήµο 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. 
 ∆εσµευτικός  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. 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου 
∆ράµας’’ 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.   
 
                       
     
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

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

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

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……………………………………………………………………………, 

∆/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 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

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

Έχουµε 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… ……………………………………………………., ∆/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 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 



όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

2.  Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 215/2011 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


