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Έγκριση όρων δημοπράτησης
της υπηρεσίας << Λειτουργία
Δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για το έτος 2017 >>

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12η Σεπτεμβρίου 2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου,
ως πρώτου πλειοψηφούντα εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής,
μετά από την 35096/05-01-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ.
Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής, 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 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ηλιάδης Νικόλαος
Σολάκης Αγγελος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Ζαχαριάδη Παύλο
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα
για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος
κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου
Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ.
προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. προεδρεύων εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 33623/31-08-2016 έγγραφο του Αυτ.
Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του
Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας <<
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
για το έτος 2017 >> και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 70.02.6162.01 του οικ. Έτους
2017. , και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο όρων δημοπράτησης του ανοικτού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για το έτος 2017», προϋπολογισμού 80.000,00€ 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 2017.
Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρίθμ. 405/2016 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση σε τρίτο της εργασίας «Λειτουργία δημοτικού
κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017» και η
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για το σκοπό αυτό.
Με την ίδια Απόφαση προβλέπεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου
ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 θα υπάρξει η
εγγραφή ανάλογης πίστωσης για την πληρωμή της ανωτέρω αναφερόμενης
εργασίας.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή των όρων
δημοπράτησης.
CPV 85200000-1 (Κτηνιατρικές υπηρεσίες)
Κωδικός Νuts: EL 514»
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:
Αποφασίζει


Ομόφωνα

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δημοπράτησης της υπηρεσίας : << Λειτουργία
δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος
2017 >> , και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από την επιτροπή που ορίστηκε με
την υπ΄ αρ. 405/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Αυτ.
Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του
Δήμου Δράμας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας
Έχοντας υπόψη:
1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες»
και την παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων –
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Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος
Α’), Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
2) Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του
Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4) Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α/7-4-2014)
5) Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
6) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
7) Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
8) Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
9) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας
οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α. 70.02.6162.01
10) Την 405/2016 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΗΩΩ9Μ1ΜΦ), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εργασίας σε τρίτο και η
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.
11) Την 195/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των
όρων δημοπράτησης.
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η υπηρεσία
"Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
για το έτος 2017" με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 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.ΔΗ.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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ
60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
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Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : ΧΧ/ΧΧ/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΧΧ/ΧΧ/2016 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 Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της
εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα προκήρυξη
β) το Παράρτημα Α

ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός εργασίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης υπηρεσίας ανέρχεται
στο ποσό των 80.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%) και περιλαμβάνει τις εργασίες
που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Δράμας και η συνολική
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.02.6162.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 4ο
α. Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κτηνίατροι ατομικά ή σε κοινοπραξία ή σε
οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα, αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κτηνιατρείο μικρών ζώων.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:


Όσοι βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1, 2
και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

β. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό :
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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.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 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 Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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.
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.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (προκήρυξη) :
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.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.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως
εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Α. Περιεχόμενα
προσφορά»

(υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά

συμμετοχής-τεχνική

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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. Δικαιολογητικά 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Α1α) υπεύθυνες δηλώσεις κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
79: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1, 3 και
των εδαφίων β) και στ) του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην διακήρυξη να αποκλεισθούν ήτοι:
1. «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
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της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. «δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και
β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.»
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
3) «δεν τελώ υπό πτώχευση δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν
έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και δεν βρίσκομαι σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου και β) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις»
Α1β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, ήτοι:
«α. ότι είναι εγγεγραμμένος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο με το ειδικό επάγγελμα
του κτηνιάτρου β. ότι διαθέτει κτηνιατρείο μικρών ζώων και την σχετική άδεια
λειτουργίας»
Α1γ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της
διακήρυξης
Α1δ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψήφιου νομικού προσώπου: 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 Διευθύνων 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.
Α1ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α'
και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93
Ν.4412/16).
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
(όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο
Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
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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 «Δικαιολογητικά 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 Α1γ και Α1δ, 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 «Δικαιολογητικά 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
Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους
όρους της προκήρυξης και
του Παραρτήματος Α

Απαίτηση

Απάντηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παραπομπή

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».
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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 - αξιολόγηση προσφορών
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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και ώρα 8:00 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100,
παρ.2, Ν.4412/16).
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά 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.
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.
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
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υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Τα αποτελέσματα των κατά τα ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, ήτοι την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους,
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη,
που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση
με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί
(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας
σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα
αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
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αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα
αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 9ο
Απόρριψη προσφορών
1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 6 «Περιεχόμενο Προσφορών»
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 10ο
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
προκήρυξης. 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 Δήμο.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν
επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή
αρνητικές εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1
Ν.4412/16).
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4
Ν.4412/16).
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Εγγυήσεις
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). Για το σύνολο του
προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής
είναι 1290,33 € (χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (στην
προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες
μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,

ΑΔΑ: 7ΔΤΞΩ9Μ-72Β

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες
σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής
2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται
από την Οικονομική επιτροπή.
3. Ως προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται αυτός που θα προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή ή σε περίπτωση ισότιμων προσφορών αυτός που θα
προκύψει μετά από την κλήρωση.
1.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») ήτοι αυτόν που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/16). Για την παρούσα διακήρυξη τα
δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. 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. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
5. Πιστοποιητικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
6. Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων. Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος διαθέτει περισσότερα από ένα, απαιτείται
προσκόμιση όλων των σχετικών αδειών.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά 1-4, αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του
Ν. 4412/2016.
Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα
73 και 74 του Ν. 4412/2016, την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές
ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77 του
ιδίου νόμου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που
αναφέρονται στο άρθρο 80 του ιδίου νόμου.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. (άρθρο 103 παρ.2
Ν.4412/16)
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή
ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.
4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται (άρθρο 103 παρ.3 Ν.4412/16).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
72 Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
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προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/16)
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
τα άρθρα 75, 76 και 77 του ιδίου νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του ιδίου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο
1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.5 Ν.4412/16)
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 Ν. 4412/2016
(άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/16).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ενστάσεις
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16).
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο
127 παρ.2 Ν.4412/16).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να
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αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. (άρθρο 127 παρ.3
Ν.4412/16).
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η
προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου
98, των υποπεριπτώσεων αα' της περίπτωσης β', της υπουποπερίπτωσης βββ'
της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς και της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 100: «4.Τα αποτελέσματα των
ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική
προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ).».
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία
που προβλέπεται 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 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί
ηλεκτρονικού παράβολου» 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 16ο
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 17ο
Γενικοί και ειδικοί όροι, περιγραφή φυσικού αντικειμένου και
τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Η ακριβής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), η ποσότητα και η περιγραφή των υπηρεσιών, ο
τρόπος της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, η
προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης, καθώς
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και άλλα χαρακτηριστικά, όπως επίσης όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι για την
εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τμηματικά. Σε
περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον Δήμο.
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.
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα µε το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
(άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του
Ν.4412/16).
Ο Aνάδοχος βαρύνετε από φόρο εισοδήματος 8% υπέρ ΔΟΥ (παροχής
υπηρεσιών), κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% υπέρ
ΤΠΔΚΥ) και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4013/15-9- 2011 (Α'204). Επί της ανωτέρω κράτησης βαρύνετε ο ανάδοχος με
τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήμου.
Στην παρούσα σύμβαση επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του
Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών (παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 19ο
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο
σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο
από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. β) Παραλήφθηκαν
οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. γ)
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
(άρθρο 202 Ν.4412/16).

ΑΔΑ: 7ΔΤΞΩ9Μ-72Β

ΑΡΘΡΟ 20ο
Εμπιστευτικότητα αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες
παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Επίσης
ο Ανάδοχος διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή
εκτέλεση της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 21ο
Εφαρμοστέα νομοθεσία – διαιτησία
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του
Ν. 4412/16, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16).
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 Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Δημοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:




τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.
την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο
για δημοσίευση στο τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την
καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν.
3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).
Δράμα, 31/8/2016
Ο Συντάκτης
Λαλές Ευστράτιος
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66133 Δράμα, ΑΦΜ 997784894
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 1290,33
΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
η οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ
και τριάντα τριών λεπτών (1290,33) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου),
Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον
διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την ………… για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017», σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου Δράμας.
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 εντός πέντε (5) ημερών, 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 στο
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 66133 Δράμα, ΑΦΜ 997784894
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η
οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των ……………………………
(…………….) ευρώ υπέρ τ… …………………………………………………….,
Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την
υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων
ζώων συντροφιάς για το έτος 2017», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .....
..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου Δράμας.
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 εντός πέντε (5) ημερών, 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 στο
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της λειτουργίας του
δημοτικού κυνοκομείου και η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος
2017.
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 ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται η υποχρέωση των Δήμων 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.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της εργασίας είναι:








Η λειτουργία του κυνοκομείου του Δήμου Δράμας σε συμφωνία με τις διατάξεις
του Π.Δ. 463/1978 και ιδιαίτερα των άρθρων 4-7.
Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων, η μεταφορά στο κυνοκομείο 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 επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων.
Η επίβλεψη και η φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων σκύλων,
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφή τους.
Η ενεργός συμμετοχή στο δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ζώα
που διατίθενται προς υιοθεσία.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπετε από τις ακόλουθες διατάξεις:



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.Δ. 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.».

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τόπος παροχής της εργασίας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας
(Κωδικός Νuts: EL 514). Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι το
ημερολογιακό έτος 2017 ή ένα ημερολογιακό έτος μετά την υπογραφή της
σύμβασης σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα μετά την 1/1/2017.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης) ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 216, παρ.1 του Ν.4412/16).
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν:




στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
στη λήψη των επιβεβλημένων µμέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω
όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 132 του Ν.4412/16 (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/16).

Η αρμόδια υπηρεσία µε απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα
καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του
αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που
διοικεί τη σύμβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του
Ν.4412/16)
Δεσμευτικός όρος για την οριστική παραλαβή της εργασίας είναι να
πραγματοποιηθούν μέσα στη συμβατική περίοδο 170 τουλάχιστον στειρώσεις
αδέσποτων σκύλων 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. Η κατοχή και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και μεταφορικού
μέσου για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι υποχρέωση
του αναδόχου.
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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.
Οι αδέσποτοι σκύλοι, που περισυλλέγοντα ι, 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.
Στους αδέσποτους σκύλους που περισυλλέγοντα ι, 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.
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 και τόπος 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, τόπος επανένταξης 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 «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του
υπευθύνου του κυνοκομείου και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
«Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 4 του Ν. 4039/2012. Ο ανάδοχος
διατηρεί πλήρες ενημερωμένο αρχείο υιοθεσιών το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε
στιγμή στον επόπτη 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. Δεν 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.
Ο ανάδοχος τηρεί ενημερωμένο βιβλίο επισκέψεων κτηνιάτρου στο
κυνοκομείο στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία επίσκεψης του κτηνιάτρου,
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τυχόν παρατηρήσεις και υπογραφή αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
παραλαβή της εργασίας είναι η πραγματοποίηση τεσσάρων επισκέψεων
μηνιαίως, ήτοι 48 επισκέψεων κατά την συμβατική περίοδο.
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 1200 χιλιόγραμμων.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (64.516,13 ευρώ)
συν Φ.Π.Α. 24% δηλαδή συνολικά 80.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
3
4

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΚΥΛΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ)

5
6

7
8
9
10
11
12

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΖΩΑ)

Μον.
Μέτρ.
ανά ζώο
ανά ζώο
ανά ζώο

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
170
170
170

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
95
25
12

ΔΑΠΑΝΗ
16.150,00
4.250,00
2.040,00

κιλα

7.200

0,74

5.328,00

κιλα

2.600

0,74

1.924,00

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ –
κατ'
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
2.520,00
αποκοπή
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ
άτομο
1
18.900,00 18.900,00
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ άτομο
1
8.100,00 8.100,00
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΧΡΗΣΗ
km
20.000
0,15
3.000,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ
κατ'
304,13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ αποκοπή
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ανά ζώο
100
20
2000
ΚΑΤΑ ΤΗΣ Leishmania spp
Σύνολο
64.516,13
Φ.Π.Α
15.483,87
Γενικό σύνολο
80.000,00
δαπάνης:
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 2017
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.
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Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 64.516,13 ευρώ συν
Φ.Π.Α. 24% (15.483,87 ευρώ)
δηλαδή συνολικά 80.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 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.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221
(άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16).
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/16).
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες (άρθρο 219 παρ.3 του
Ν.4412/16).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η ακαταλληλότητα,
µε αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/16).
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην απόφαση (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/16).
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια (άρθρο
219 παρ.5 του Ν.4412/16).
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και
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τα µέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 219 παρ.6 του Ν.4412/16).
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 Ν.4412/16).
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

