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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

679/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης 
της εργασίας  << Λειτουργία ∆η-

µοτικού κυνοκοµείου και διαχείρι- 
ση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
για το έτος 2015 >> 

  

 

     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Οκτωβρίου  2014, ηµέρα  
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
53434/7-10-2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 

 

 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  

γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 52818/06-10-2014 έγγραφο του Αυτ. 
Τµήµατος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  & Αλιείας του  
∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την  έγκριση  όρων  δηµοπράτησης της εργασίας  << 
Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
για το έτος 2015 >> και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 70.02.6162.01  του οικ. Έτους 
2015. , και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :     

  Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

“Θέµα: Έγκριση όρων δηµοπράτησης της εργασίας «Λειτουργία δηµοτικού 

κυνοκοµείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015». 
 

 Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα σχέδιο όρων δηµοπράτησης του ανοικτού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της 

εργασίας «Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 2015», προϋπολογισµού 100.000,00€ µε το ΦΠΑ  και 
παρακαλούµε  για την έγκρισή τους. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαραίνει τον 

Κ.Α. 70.02.6162.01  του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2015.  

 Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ αρίθµ. 241/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση σε τρίτο  της εργασίας «Λειτουργία δηµοτικού 

κυνοκοµείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015» και η 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για το σκοπό αυτό. 

 Με την ίδια Απόφαση προβλέπεται η δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 θα υπάρξει η 

εγγραφή ανάλογης πίστωσης για την πληρωµή της ανωτέρω αναφερόµενης 

εργασίας. 

 Παρακαλούµε να λάβετε Απόφαση για την έγκριση των όρων 

δηµοπράτησης και την διεξαγωγή του διαγωνισµού από την επιτροπή που 

ορίστηκε µε την υπ’αριθµ. 24/2014 Απόφαση σας.” 

 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και το σχέδιο όρων  
 

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

•             ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους  όρους δηµοπράτησης της εργασίας : << Λειτουργία 
δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 
2015 >> , και τη διεξαγωγή του διαγωνισµού από την επιτροπή που ορίστηκε µε 
την υπ΄ αρ. 24/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί  συντάχθηκαν από το Αυτ. 
Τµήµατος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  & Αλιείας του  
∆ήµου ∆ράµας 

  

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

 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ράµας 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και 

την παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοιπές 
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µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), 

∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

2) Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων 

Ν.3463/2006». 

3) 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». 

4) Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».  

5)  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

7) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 

έτους 2015 µε  Κ.Α.  70.02.6162.01 

8) Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-

4-2014),   

9) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

10) Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

11) Την 241/2014 Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (Α∆Α: ΒΙΗΧΩ9Μ-8ΜΜ), 

µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εργασίας σε τρίτο και η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισµού.  

12) Την ????? Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων 
δηµοπράτησης (Α∆Α: ????).  

  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή η εργασία "Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015" µε τους παρακάτω όρους: 

  

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07.  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ : χχ/χχ/χχχ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

χχ/χχ/2014 και ώρα 17:00               

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και 

το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας 

κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) το τιµολόγιο µελέτης 

δ) η τεχνική περιγραφή 

        

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Προϋπολογισµός εργασίας 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης εργασίας ανέρχεται στο 

ποσό των 100.000,00 ευρώ  µε το ΦΠΑ (23%) και περιλαµβάνει τις εργασίες  που 

αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας. 

 Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας   και η συνολική 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  70.02.6162.01  του προϋπολογισµού του οικονοµικού 

έτους 2015.   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

 

α. ∆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. 

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει κτηνιατρείο µικρών ζώων.  

 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:  

• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο.  

ΑΔΑ: 7Ξ0ΑΩ9Μ-ΤΡΒ



• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 

µε τις παραπάνω κυρώσεις.  

 

β. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : 

 

 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

  

1. Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 

σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 

για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 

συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
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2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 

λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 

(διακήρυξη) : 

 

1. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 

οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο                                                

ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων   δεν γίνονται δεκτές.  

4. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από 

µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος 

διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, 

για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι 

πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για 

δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια 

δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. 

Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου 

συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια 

τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί 

επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος 

εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από 

αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  

5. 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 6
ο
  

Περιεχόµενο προσφορών 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος
1
 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
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Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου 

.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω : 

 

1.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 8 και σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

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. 

(Στην περίπτωση νοµικών προσώπων απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.∆. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας). Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

3.  Όσον αφορά τους έλληνες πολίτες: Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί 

σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  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. 

 

Επιπλέον, στην περίπτωση νοµικών προσώπων: 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα). 
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- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή 

ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο 

τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  

επιχείρησης ή ΓΕΜΗ, Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα 

πιστοποιητικά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι 

δυνατό να αντικατασταθεί, για τα σηµεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω 

πιστοποιητικά, από  Ένορκη ∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

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 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 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων, του τιµολογίου µελέτης και της τεχνικής περιγραφής 

και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

8.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 

των ΟΤΑ και του δηµοσίου και ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 180 

ηµερών. 
9.  Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν 

µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

10. 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. 
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11. Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου µικρών ζώων. Σε περίπτωση που ο 

διαγωνιζόµενος διαθέτει περισσότερα από ένα, απαιτείται προσκόµιση όλων 

των σχετικών αδειών. 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες 

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε 

την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά 1-6 και 

9-11, όπως αναφέρονται και απαριθµούνται ανωτέρω.
 
  

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 

διαγωνισµού. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται 

από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, 

τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Α2. Τεχνική προσφορά 
 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
 

Η Τεχνική Προσφορά. συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές η ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συµµόρφωση ως προς τους 

όρους της διακήρυξης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων, του 

τιµολογίου µελέτης και της 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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τεχνικής περιγραφής 

 

Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 17:00 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

   

ΑΡΘΡΟ 8ο  

∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
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• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 

χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 

των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Προσφερόµενη τιµή 

 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν 

κρατήσεις και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της περίληψης της 

διακήρυξης. 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 10
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 σε περίπτωση που 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 έξι (6) µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

  

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής.  Η εγγύηση 

συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014).  Για το σύνολο του προϋπολογισµού της 

παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 1626,02 €. Οι 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή 
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πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα (Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων). 

Στην εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 

2. Ο εκδότης 

3. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος 

∆ράµας) 

4. Ο αριθµός της εγγύησης 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

7. Η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 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. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 210 

ηµέρες).  

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 ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 

εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

Απόρριψη προσφορών  

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

Ανακήρυξη αναδόχου - κατακύρωση 

 

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής 

2. Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη 
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τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή. 

4. 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 το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτοί 

ορίζονται (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται 

και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρούσας 

διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 

τελική βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας.  

5. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη διακήρυξη. 

6. Η σύµβαση συνάπτεται για το πραγµατικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως 

προκύπτει από την τιµή της προσφοράς του µειοδότη κατά τη δηµοπρασία. 

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 

µέσα στην καθορισµένη προθεσµία ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, 

υποκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας από το Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η εγγύηση που έχει καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος 

του εργοδότου ∆ήµου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαµβάνεται ο 

διαγωνισµός διατηρουµένου του δικαιώµατος αποκαταστάσεως οποιασδήποτε 

τυχόν ζηµίας του ∆ήµου από την επανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να 

υπογράψει την σύµβαση αναδόχου (άρθρο 26, παρ.1 του Π∆ 28/80). 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

Ενστάσεις 
 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης µπορούν να υποβληθούν, µέσα στο µισό του 

χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν προκύπτει 

κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

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.  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 στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται 

τελικά. 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 20 του Π.∆. 28/80 µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή 

αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( 
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ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 

ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 

της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των προβλεπόµενων διαδικασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που 

ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
   

Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις 

 

Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τµηµατικά. Σε 

περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον ∆ήµο.  

Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε την πιστοποίηση 

εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, ανά ηµερολογιακό µήνα.  Οι ποσότητες που 

αναφέρονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο δεν είναι δεσµευτικές, θα απορροφηθούν όσες 

είναι απαραίτητες και υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης του ενός είδους σε βάρος του 

άλλου. 

Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του 

Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  

Ο Aνάδοχος βαρύνεται από φόρο εισοδήµατος 8% υπέρ ∆ΟΥ (παροχής 

υπηρεσιών), κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% υπέρ 

ΤΠ∆ΚΥ) και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9- 

2011 (Α'204). Επί της ανωτέρω κράτησης βαρύνεται ο ανάδοχος µε τέλος χαρτοσήµου 

3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήµου. 

 

Αρθρο 17
ο
  

Εµπιστευτικότητα αναδόχου 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 18
ο
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Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  

    

ΑΡΘΡΟ 19
ο
   

∆ηµοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα: 

• τη δηµοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόµενες εφηµερίδες, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π∆ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 

3548/2007.   

• την ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης σε εµφανές µέρος του ∆ήµου. 

(παρ. 5, άρθρο 15, του Π∆ 28/80, άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06) 

την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο 

για δηµοσίευση στο τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ.6βΝ.2741/99) (Ελ.Συν. Τµ VI Απόφαση 

29/2012) (Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ πράξη 62/2012,100/2012) 

• την αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, 

Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

• τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της περίληψής της (παρ. 3, άρθρο 15 του Π∆ 28/80) 

• την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τη δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια, την 

καταχώρηση  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆.Σ.) και στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ). 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 

όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 
 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

 Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  

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

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 1626,02 
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΄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 είκοσι έξι ευρώ και δύο λεπτών  (1626,02)  

υπέρ  τ……………………………………………………………………………, 

∆/νση........................................................................... για τη συµµετοχή τ..  στον 

διενεργούµενο διαγωνισµό της.................................. για την εργασία «Λειτουργία 

δηµοτικού κυνοκοµείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 

2015»,   σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. .....   ..../..../..2014 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 ?????. 

 

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 …………………………… (…………….) ευρώ υπέρ τ… 
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……………………………………………………., ∆/νση 

…………………………………………………….. για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης ………. συνολικής αξίας ………..  που αφορά την εργασία «Λειτουργία 

δηµοτικού κυνοκοµείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 

2015». 

  

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. 

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. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

 

 

Αρ. Μελέτης 1/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ :  

 

 

 

Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου  και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

για το έτος 2015 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της λειτουργίας του δηµοτικού 

κυνοκοµείου  και η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Με το άρθρο 9 «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του 

Ν. 4039/2012  (ΦΕΚ 15/02.02.2012, τεύχος Α’) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα 
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ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη 

χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» προβλέπεται η υποχρέωση των ∆ήµων να 

µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η λειτουργία του δηµοτικού 

κυνοκοµείου  και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αντικείµενο της εργασίας είναι: 
 

• Η λειτουργία του κυνοκοµείου του ∆ήµου ∆ράµας σε συµφωνία µε τις διατάξεις  
του Π.∆. 463/1978 και ιδιαίτερα των άρθρων 4-7. 

• Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η µεταφορά στο κυνοκοµείο 

(όσον αφορά τους σκύλους) και στο κτηνιατρείο που διαθέτει ο ανάδοχος. 

• Η κτηνιατρική εξέταση των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται, η 

κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι 
τραυµατισµένοι ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, η αποπαρασίτωση, ο 

εµβολιασµός, η στείρωση, η ηλεκτρονική σήµανση και η καταγραφή τους στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. 

• Η κτηνιατρική εξέταση των αδέσποτων γατών που περισυλλέγονται, η κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι τραυµατισµένες ή 

πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, η αποπαρασίτωση, ο εµβολιασµός και η στείρωση 

τους. 

• Η επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

• Η επίβλεψη και η φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφή τους. 

• Η ενεργός συµµετοχή στο δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε τα ζώα που 

διατίθενται προς υιοθεσία. 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι παραπάνω εργασίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 «Για τα 

δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό». και του Π.∆. 463/1978 

(ΦΕΚ 96 Α) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών 
ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτηµάτων ζώων, καθορισµού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων 
και τηρουµένων βιβλίων.». 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εργασία θα ανατεθεί µετά από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό σε εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» 

και της παραγράφου 1, του άρθρου 271 του Ν. 3463/06, του Π.∆. 60/2007, του Π.∆. 

28/80  και των όρων δηµοπράτησης όπως αυτοί θα εγκριθούν από την Oικονοµική 

Επιτροπή.  Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφερόµενη χαµηλότερη τιµή των 

διαγωνιζοµένων. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 Η τήρηση των όρων της παρούσας και ο έλεγχος, συνολικά, της ορθής εκτέλεσης 

της εργασίας θα πραγµατοποιείται από τον οριζόµενο επιβλέποντα. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συµµορφώνεται στις παρατηρήσεις και υποδείξεις του επιβλέποντα 

εφόσον αυτές εντάσσονται εντός των ορίων της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 ∆εσµευτικός  όρος για την οριστική παραλαβή της εργασίας είναι να 

πραγµατοποιηθούν µέσα στη συµβατική περίοδο 220 τουλάχιστον στειρώσεις θηλυκών, 

κατά απόλυτη προτεραιότητα, αδέσποτων σκύλων και 50 θηλυκών, κατά απόλυτη 

προτεραιότητα, αδέσποτων γατών, κατανεµηµένες οµοιόµορφα, κατά το δυνατόν και 

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, µέσα στη χρονική διάρκεια της σύµβασης.  

Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πραγµατοποιείται από 

άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα 

συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόµενες µεθόδους 

σύλληψης και αιχµαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο του Τµήµατος 

Κτηνιατρικής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει ανάλυσης 

κινδύνου. Η κατοχή και χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και µεταφορικού µέσου για 

την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απασχολεί ένα τουλάχιστον άτοµο µε πλήρη 

απασχόληση για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ένα 

τουλάχιστον άτοµο µερικής απασχόλησης µε κύριο καθήκον την υποδοχή και 

ενηµέρωση των επισκεπτών του κυνοκοµείου σχετικά µε τα σκυλιά που διατίθενται 

προς υιοθεσία και τη δηµιουργία και λειτουργία, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου, δικτύου ενηµέρωσης των πολιτών για την προώθηση των 

υιοθεσιών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς µε τη χρήση οποιουδήποτε µέσου κρίνεται 

πρόσφορο. 

Οι αδέσποτοι σκύλοι, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στο 

κυνοκοµείο, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την 

κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό 

διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε 

κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση ως αδέσποτα 

και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί από την 

κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, 

υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί από την 

κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη 

ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας 

και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας τους και 

αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και 

τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.  

Η πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου σε 

εφαρµογή της παραγράφου 12, του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (όπως αντικαταστάθηκε 

από την περίπτ. ε' της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14) , αποφασίζει για την 

επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ' του 

άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

Στους αδέσποτους σκύλους που περισυλλέγονται, ανάλογα µε την κλινική εικόνα 

και κατά την κρίση του κτηνιάτρου, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση 

τίτλου αντισωµάτων κατά της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία 

περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή 

στείρωση.  
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Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου 

ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης ευθανασίας σε 

αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαµβάνει ειδική επιστηµονική 

επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµάρχου σε εφαρµογή της 

παραγράφου 12, του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (όπως αντικαταστάθηκε από την 

περίπτ. ε' της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14).  

Για κάθε περισυλλεγόµενη γάτα, η οποία οδηγείται στο κτηνιατρείο που διαθέτει 

ο ανάδοχος, συντάσσεται ξεχωριστό ατοµικό δελτίο καταγραφής από τον κτηνίατρο που 

την εξετάζει και την παρακολουθεί. Στο δελτίο αυτό συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν 

πραγµατοποιηθέντες εµβολιασµοί, φωτογραφία της γάτας κατά τη διαδικασία της 

στείρωσης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιµο από τον κτηνίατρο. Η συγκεκριµένη 

φωτογραφία πρέπει να έχει ληφθεί κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή την εξακρίβωση 

της ταυτότητας της γάτας.  

Σχετικά µε την υποχρέωση τήρησης βιβλίων που αφορούν τη λειτουργία του 

κυνοκοµείου ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 463/1978. Επιπλέον, για 

κάθε περισυλλεγόµενο σκύλο συντάσσεται ξεχωριστό ατοµικό δελτίο καταγραφής τους 

από τον κτηνίατρο που τα εξετάζει και τα παρακολουθεί. Στο δελτίο αυτό 

συµπεριλαµβάνονται η ηµεροµηνία περισυλλογής, η ηλικία, η φυλή, το γένος, το χρώµα, 

ο αριθµός ηλεκτρονικής σήµανσης, η ηµεροµηνία στείρωσης και, επιπλέον, οι 

πραγµατοποιηθέντες εµβολιασµοί, φωτογραφία του σκύλου κατά τη διαδικασία της 

στείρωσης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιµο από τον κτηνίατρο. Η συγκεκριµένη 

φωτογραφία πρέπει να έχει ληφθεί κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή την εξακρίβωση 

της ταυτότητας του σκύλου.  

 Οι σκύλοι που διατίθενται προς υιοθεσία σε πολίτες παραδίδονται σε αυτούς 

µετά από εµβολιασµό, αποπαρασίτωση, στείρωση, ηλεκτρονική σήµανση και µε 

ατοµικό βιβλιάριο υγείας. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η 

«∆ήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» µεταξύ του υπευθύνου του κυνοκοµείου 

και του νέου ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα «∆ήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του 

Παραρτήµατος 4 του Ν. 4039/2012. Ο ανάδοχος διατηρεί πλήρες ενηµερωµένο αρχείο 

υιοθεσιών το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε στιγµή στον επιβλέποντα της εργασίας.  

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που 

επαναφέρονται. ∆εν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, 

αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης 

και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους 

σιδηροδροµικούς σταθµούς και στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους.  

Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η µέριµνα για τη 

φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών τους. Για το λόγο αυτό αποτελεί δεσµευτικό 

όρο για την οριστική παραλαβή της εργασίας η διάθεση, για τα επανεντασσόµενα ζώα, 

κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου ποσότητας ζωοτροφών 2200 χιλιογράµµων.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των ογδόντα µία χιλιάδων 

τριακοσίων ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (81.300,81 ευρώ)  συν Φ.Π.Α. 23% δηλαδή 

συνολικά 100.000 ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

∆ράµα, 6/10/2014 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
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Αρ. Μελέτης 1/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ :  

 

 

Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου  και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

για το έτος 2015 

 

 

 

ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟ  Τ ΙΜΟΛΟΓ ΙΟ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ανά ζώο 242 95 22.990,00 

2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΤΩΝ ανά ζώο 50 55 2.750,00 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ανά ζώο 242 25 6.050,00 

4 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ) ανά ζώο 292 14 4.088,00 

5 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ 

∆ΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ) 

(40x365x0,8) 

κιλα 11680 0,74 8.643,20 

6 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΖΩΑ) 
κιλα 2200 0,74 1.628,00 

7 
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 

κατ' 

αποκοπή 
  1.300,00 

8 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
άτοµο 1 17800 17.800,00 

9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ άτοµο 1 8300 8.300,00 

10 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΧΡΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
km 25000 0,15 3.750,00 

11 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 

κατ' 

αποκοπή 
  251,61 

12 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ Leishmania spp 
ανά ζώο 150 25 3750 

                                                                                                     

 

        

                                                                                                           
 

Η προαναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία 

στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη, τις εργασίες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενα έτη και τις προβλέψεις για το έτος 2015 . 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο δεν είναι δεσµευτικές, 

θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες και υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης του 

ενός είδους σε βάρος του άλλου. 

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 81.300,81 ευρώ συν Φ.Π.Α. 

23% (18.699,19 ευρώ)  δηλαδή συνολικά 100.000 ευρώ,  συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο 81.300,81 

Φ.Π.Α 18.699,19 

Γενικό σύνολο δαπάνης: 
100.000,00 
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∆ράµα, 6/10/2014 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

 

 

Αρ. Μελέτης 1/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ :  

 

 

Λειτουργία δηµοτικού κυνοκοµείου  και 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

για το έτος 2015 

 

 

 

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

 

Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και 

την παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοιπές 

µεταβατικές ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), 

∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

• Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων 

Ν.3463/2006». 

• 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». 

• Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».  

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

• Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

• Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014),   

• Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

 

Η πραγµατοποίηση της εργασίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
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• Το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 

προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε 

κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Π.∆. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτηµάτων ζώων, καθορισµού 

υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουµένων βιβλίων.». 

 

Άρθρο 2ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

α. ∆ιακήρυξη 

β. Το τιµολόγιο µελέτης 

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. Τεχνική περιγραφή – µελέτη 

 

Άρθρο 3ο :     Εργασία 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Λειτουργία δηµοτικού 

κυνοκοµείου  και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015» και αφορά 

στο ηµερολογιακό έτος 2015 ή ένα ηµερολογιακό έτος µετά την υπογραφή της 

σύµβασης σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα µετά την 1/1/2015. 

Αντικείµενο της εργασίας είναι: 

• Η λειτουργία του κυνοκοµείου του ∆ήµου ∆ράµας σε συµφωνία µε τις διατάξεις  
του Π.∆. 463/1978 και ιδιαίτερα των άρθρων 4-7. 

• Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η µεταφορά στο κυνοκοµείο 

(όσον αφορά τους σκύλους) και στο κτηνιατρείο που διαθέτει ο ανάδοχος. 

• Η κτηνιατρική εξέταση των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται, η 

κατάλληλη θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι 
τραυµατισµένοι ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, η αποπαρασίτωση, ο 

εµβολιασµός, η στείρωση, η ηλεκτρονική σήµανση και η καταγραφή τους στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. 

• Η κτηνιατρική εξέταση των αδέσποτων γατών που περισυλλέγονται, η κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι τραυµατισµένες ή 

πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, η αποπαρασίτωση, ο εµβολιασµός και η στείρωση 

τους. 

• Η επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

• Η επίβλεψη και η φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφή τους. 

• Η ενεργός συµµετοχή στο δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε τα ζώα που 

διατίθενται προς υιοθεσία. 

 

Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ράµας. Η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 100.000 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4ο :     Εγγυήσεις 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για 

ποσό που ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί της αξίας της σύµβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
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παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157, παρ.1β 

του Ν.4281/2014). Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. Συντάσσεται κατά τον 

ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 

Άρθρο 5ο :     Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
    

Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ράµας. Το 

χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι το ηµερολογιακό έτος 2015 ή ένα 

ηµερολογιακό έτος µετά την υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση που αυτή λάβει 

χώρα µετά την 1/1/2015. Οι διάφορες εργασίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο ανάλογα 

µε την εποχή και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
 

Άρθρο 6ο :     Παραλαβή των εργασιών 

 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια 

επιτροπή της παρ. 3, του άρθρου 63 του Π.∆. 28/80. 
 

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωµής 
 

  Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου 

καθορίζεται σε 100.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό 

έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος της εντολής.  

Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του 

συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον ∆ήµο.  

Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε την πιστοποίηση 

εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, ανά ηµερολογιακό µήνα. Οι ποσότητες που 

αναφέρονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο δεν είναι δεσµευτικές, θα απορροφηθούν όσες 

είναι απαραίτητες και υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης του ενός είδους σε βάρος του 

άλλου. 

Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του 

Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  
 

Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

Ο Aνάδοχος βαρύνεται από φόρο εισοδήµατος 8% υπέρ ∆ΟΥ (παροχής 

υπηρεσιών), κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% υπέρ 

ΤΠ∆ΚΥ) και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9- 

2011 (Α'204). Επί της ανωτέρω κράτησης βαρύνεται ο ανάδοχος µε τέλος χαρτοσήµου 

3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήµου. 
 

Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .   

Άρθρο 10ο: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών  
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Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια 

που θέτει η σχετική νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 11ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

• Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά µε την εκτέλεσή της.  

• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

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

 

Άρθρο 12ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης 

του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο 

εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 

οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον 

εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για 

να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.      
 

∆ράµα, 6/10/2014 

• ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ  την  επιτροπή  διαγωνισµού  της εν λόγω έργασίας, όπως  
προέκυψε από την κλήρωση της από 27-01-2014 σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 
4024/2011 δηλαδή ως εξής:   
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 ΜΟΧΩΡΙ∆ΟΥ ΡΑΧΙΛΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Α2 ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Α3 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
Π.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 ΠΑΡΑΣΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

Α2 ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡ∆ΑΝΑ Π.Ε. ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 

Α3 ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
 

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