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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μόιρα
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail:moira@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 04/09/2017
Αριθ. Πρωτ : 26568
Αριθ.Αποφ: 2330

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Α∆ΕΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ » και συγκεκριµένα για την οµάδα
Β «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.400,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
85210000-3 (σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την
παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
4. Την 105/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια των εργασιών .
5. Την υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών που ενσωµατώθηκε
στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
6. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών , το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ: 17REQ006271751 (παλιό ΚΗΜ∆ΗΣ),17REQ001531726 (νέο ΚΗΜ∆ΗΣ)
7. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
17REQ001534318
8. Την 150/12-06-2017
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων
∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ,
µε χρέωση ποσού 24.414,40 ευρώ στον ΚΑ 15.6142.0001 µε τίτλο “Αµοιβή για
την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων “ του προϋπολογισµού
του ∆ήµου ο.ε. 2017 και µε χρέωση ποσού 49.985,60 ευρώ σε αντίστοιχο ΚΑ
του ο.ε. 2018 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών
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β)η υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών γ) οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της
εργασίας «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»
9. Την 164/04.07.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
ανακηρύχθηκε η οµάδα Β» Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ως άγονη και
ορίσθηκε η επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού.
καλεί
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω εεργασίας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος ∆ιονύσου
Οδός: Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Άγιος Στέφανος
Ταχ.Κωδ.:14565
Τηλ.:2132030613,600
Telefax:2132030630
E-mail:moira@dionysos.gr
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε :
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού :Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 2132030613 (13:00-15:00)
ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: moira@dionysos.gr.
β. Τεχνικές προδιαγραφές : Τµήµατος Προµηθειών, τηλ. – 2132030613 (13:0015:
00)
ή
εναλλακτικά
µέσω
ηλεκτρονικού
µηνύµατος,
e-mail:
moira@dionysos.gr.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού
δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1
, Άγιος Στέφανος, τη ∆ευτέρα 18/09/2017 , ώρα 10.00π.µ., ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ'
αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) η υπ’αρθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών
δ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο
www.dionysos.gr και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

στην

ιστοσελίδα

Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός αφορά την φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου
οµάδα Β , όπως περιγράφονται στην 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
2. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που
συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της
σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα
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µεταβολής υφίσταται,
Ν.4412/2016.

µόνο

υπό

τις

προϋποθέσεις

του

άρθρου

132

του

Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης
ΟΜΑ∆Α Β

A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φιλοξενία
αδέσποτου
ζώου

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ/ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

6,00

Φ.Π.Α.
24%

1,44

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

7,44

Ο προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται για την οµάδα Β στο ποσό των
12.4000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ.
Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου

1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο ∆ιονύσου και βαρύνει τον
ΚΑ 15.6142.0001 µε τίτλο «Αµοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση
αδέσποτων ζώων»
προϋπολογισµού έτους 2017 (υπ’ αριθ. 150/12.06.2017
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση
της πίστωσης)
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται από
τη
νοµοθεσία,
περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παρ 3 του Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
4. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€),µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή.
Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα
Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
5. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται ανά µήνα, προσκοµίζοντας πρωτότυπο
τιµολόγιο, αναλυτική κατάσταση χρεώσεων ανά παρεχόµενη υπηρεσία και ανά ζώο
και τις ατοµικές καρτέλες ζώων .
6. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες
το επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60)
ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά
νόµιµα δικαιολογητικά.
7. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα
νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.).
8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
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Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών).
9. Τον ανάδοχο των υπηρεσιών βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ
∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που
αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
10. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε
περίπτωση µεταβολής της νοµοθεσίας

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –
Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισµό, ορίζεται η ∆ευτέρα 18/09/2017 ηµέρα ∆ευτέρα Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 3 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να
ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των
δύο προηγούµενων εδαφίων.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών όπως συγκροτήθηκε µε την αριθ.150/12.06.2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δηλαδή :

Τακτικά Μέλη
α/α

Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

1

ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2

ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΜΕΛΟΣ

3

ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωµατικά Μέλη
α/α
1

Ονοµατεπώνυµο
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΕΙΑ - ΤΟΥΛΑ

Ιδιότητα
ΜΕΛΟΣ
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2

ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΟΣ

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το
αργότερο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας και ώρας διεξαγωγής
του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα,
ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο,
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά του …………..1
για την «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών…..
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 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).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

1

Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων
των µελών αυτής.
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συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί
ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
περιέχει το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της
παρούσας.
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα
οποία να προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό
σύµφωνα µε την 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών.
4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της διακήρυξης.
Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
1. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ και για τις υπηρεσίες που
αναφέρονται αναλυτικά στην µελέτη και σύµφωνα µε το υπόδειγµα αυτής.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στην οµάδα Β του
προϋπολογισµού .Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε
άλλη
επιβάρυνση,
σύµφωνα
µε
την
κείµενη
νοµοθεσία,
µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή
ολογράφως.
2. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική
ολοκλήρωση της σύµβασης . Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την
οριστική παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου της προσφοράς
3. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να
µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε
αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
5. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
6. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
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Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –
Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου
7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο
όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική
καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για
την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους
αποκλεισµού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε
τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β'
οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε
µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12,
13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της
σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από
τις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία
ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
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εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της υπηρεσίας και που είναι εγκατεστηµένα
σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων
αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης
οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου 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/∆ΕΥ 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 απόφασης-
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πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται 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,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
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 ή/και
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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.∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή
των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή
τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και
2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
(διαγωνισµό), όταν ο οικονοµικός φορέας 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

Σελίδα 10 από 66

17PROC001892293 2017-09-04
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.
6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικού φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασής απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της διακήρυξης.
Άρθρο 15: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά
της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το
τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα)
2

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων
διευκρινίζονται τα εξής:
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1. ∆ικαιολογητικά
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την
σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά
αυτά
2. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού
µητρώου (ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους 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
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου
4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη
επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας
(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου
4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
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ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του
κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον
οικονοµικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση
Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα
νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου
6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν
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 της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.
δ. πιστοποιητικό οικείο επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης , όπου θα
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους (ειδικό
επάγγελµα).
ε. αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) (β) και (γ) τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1,2 και του άρθρου 13, 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.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στα υπό 1 2 και 4 του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
στ. για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα διακοσίων σαράντα
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(240) ηµερολογιακών ηµερών ,προθεσµία που αρχίζει από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016),
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240
ηµέρες.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από
την υπηρεσία, πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα
στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
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 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.
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
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Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία
αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 ∆ηµοσίου ποσού
ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η
ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της
παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,
θα είναι νόµιµα επικυρωµένα3, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.

3

Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε
την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο
1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του
Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της

Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό
Α∆ΑΜ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια εφηµερίδα,
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» .
Τα έξοδα δηµοσίευση βαρύνουν τον ανάδοχό.
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες
που
συµµετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης
σύµβασης
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συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23/06/2017
Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών.
Άρθρο 26: ∆ιάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης εργασίας καθορίζεται για 12 µήνες ή µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο.
Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη
εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης προµήθειας και η δέσµευση της
σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε τις υπ’αριθ. 150/12.06.2017
&
164/04.07.2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.

O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

74.400,00 Ευρώ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

4/2017

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00 Ευρώ
: 14.400,00 Ευρώ
: 74.400,00 Ευρώ

:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

74.400,00 Ευρώ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014, όπως
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, οι δήµοι υποχρεούνται
να µεριµνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.
Επειδή ο δήµος µας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών
υπηρεσιών, ούτε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο στην
περισυλλογή και αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς , όπως επίσης δεν διαθέτει όχηµα
κατάλληλο για την ασφαλή µεταφορά των ζώων, η εργασία αυτή δεν µπορεί να
γίνει από το υπάρχον προσωπικό του δήµου και θα πρέπει να ανατεθεί σε
κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική που θα πληρεί τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας
που ισχύουν. Επίσης δεν διαθέτει χώρους προσωρινής φιλοξενίας για ζώα που
χρίζουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση, όπως ζώα συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των
πέντε µηνών , επιθετικά κλπ. .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Οι εργασίες που ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτίθεται να εκτελέσει µε την παρούσα
µελέτη, περιλαµβάνει 2 οµάδες και έχουν ως εξής :
ΟΜΑ∆Α Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
(Οµάδα Α του προϋπολογισµού)
CPV:85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες )
Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαµβάνει την σήµανση, την
καταγραφή, τον κτηνιατρικό και αιµατολογικό έλεγχο, τον εµβολιασµό , την
αποπαρασίτωση, τη στείρωση κλπ, θα παρέχεται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί
νόµιµα το επάγγελµα σε κτηνιατρείο που θα διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και
άδεια , βάσει της νοµοθεσίας (Ν604/77,ΦΕΚ163Α΄/13-6-77 και το Π∆469/78,
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το αρθ. 14 του Ν3170/03 και του
άρθ. 9 του Ν3049/12 ,το αρθ.46 του Ν4235/14).
Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα
υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, θα εµβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν
απαιτείται , θα ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά µε την τοποθέτηση µικροπλακέτας
(microchip) ως αδέσποτα του ∆ήµου και θα καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση
( αρθ. 1 του Ν.4039/12- ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14).Αν διαπιστωθεί
από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο
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νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι
είναι υγιή θα επανεντάσσονται άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον (παρ. 10 του
άρθ. 9 του Ν4039/12 ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14).
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή
χειρουργική επέµβαση παραµένουν στο κτηνιατρείο για εύλογο χρονικό διάστηµα
µέχρι την αποθεραπεία τους.
Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που
περισυλλέχθηκε είναι επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια
ή είναι πλήρως ανίκανο να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η
διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του και
αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την
εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του , υποβάλλεται σε ευθανασία (παρ. 4,12,
αρθ. 9 του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθ. 46, του
Ν4235/14).
Επιπλέον , σύµφωνα µε την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (Α∆Α ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ)
«Πρόγραµµα επιτήρησης και καταπολέµησης λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ.
3, αναφέρεται ότι « Στην περίπτωση των αδέσποτών σκύλων και γατιών άνω των
3 µηνών , επιβάλλεται η διασφάλιση του αντιλυσσικού εµβολίου στις περιπτώσεις
που αυτά δεν έχουν ιστορικό εµβολιασµού κατά της λύσσας , µέχρι την στιγµή της
εξέτασής τους, ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία του επαναληπτικού τους
εµβολιασµού».
Η αντιµετώπιση των ενδεχόµενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α ΒΕΖΕΘ-Ω06) και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(Α∆Α 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται µε ενέργειες του αναδόχου . Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται άµεσα σε αιτήµατα του ∆ήµου σε
κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση καθ’ όλο το 24ωρο,όλες της ηµέρες του
χρόνου. Η παραλαβή θα γίνεται σε µέρες και ώρες που θα συµφωνηθούν µεταξύ
∆ήµου και Αναδόχου εκτός απροόπτου (π.χ. τροχαίο ατύχηµα, δηλητηριασµένο
κ.α.), όπου τότε ο ανάδοχος θα κληθεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη, το αργότερο ,
εντός 40 λεπτών από την κοινοποίηση από το ∆ήµο.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και
να προσκοµίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού :
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
β) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα
αναφέρεται:
• Ότι αναλαµβάνει αδαπανώς την περισυλλογή και
µεταφορά των
αδέσποτων ζώων στο ιατρείο/κλινική του µε το δικό του µέσον και
προσωπικό καθώς και την επανένταξη αυτών στον φυσικό τους χώρο.
•

Ότι οι εργασίες κτηνιατρικής µέριµνας των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου µας
, θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης.

•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής,
διαµονής και διαφύλαξης.
Έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη
νοσηλεία, καθαριότητα και την σίτιση των αδέσποτών ζώων
Κτηνίατρο για τον καθηµερινό έλεγχο αυτών
Ότι θα εκτελεί άµεσα τις υπηρεσίες , όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’
αριθ.04/2017 µελέτη, στον χώρο του κτηνιατρείου του , το οποίο θα πρέπει
να διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή ώστε να µπορούν να γίνονται οι
χειρουργικές επεµβάσεις στα ζώα και να φιλοξενούνται προσωρινά για
εύλογο χρονικό διάστηµα , µέχρι την αποθεραπεία τους.
Ότι διαθέτει όχηµα, για την ασφαλή µεταφορά ζώων ,µε ειδικά ατοµικά
κλουβιά. Τα κλουβιά µεταφοράς να έχουν το κατάλληλο µέγεθος και

•
•
•

•
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•
•

αντοχή ώστε να είναι ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο
αερισµό.
Ότι είναι ενήµερος των επιτόπιων συνθηκών, µε εκτίµηση των ιδιαίτερων
τυχόν προβληµάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας.
Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση θα ανταποκρίνεται καθ’ όλο
το 24ωρο.

γ)Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα
αναφέρεται:
Ένα τουλάχιστόν άτοµο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωµένο µε την κάλυψη
των αναγκών του ∆ήµου και διαθέσιµος οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας να
επικοινωνήσει µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο.
Επίσης ότι θα ενηµερώσει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση το ∆ήµο για κάθε αλλαγή
του σχετικού ατόµου, ώστε να µη δηµιουργείται το παραµικρό κενό στην κάλυψη
των αναγκών του ∆ήµου.
δ) Κατάσταση µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία
αυτή,
ε) Κατάσταση µε το εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στην αιχµαλωσία ζώων
συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την
εργασία αυτή καθώς και περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει.
στ) Οικονοµική προσφορά µε αναλυτική τιµολόγηση για κάθε µια κτηνιατρική
υπηρεσία ξεχωριστά, βάση του υποδείγµατος
Σύµφωνα µε άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριµένη ρύθµιση
και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι
ευανάγνωστα και ευκρινή.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά , ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπίπτουν στη ρύθµιση.
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες. Οι
υποχρεωτικές υπηρεσίες είναι:
1. Περισυλλογή, µεταφορά και επανένταξη
2. Εξέταση σκύλων για λεϊσµανίαση
3. Στείρωση (προ εγχειρητική κλινική εξέταση, στείρωση µε αναισθησία,
απορροφήσιµα ράµµατα, παροχή µετεγχειρητικής ιατροφαρµακευτικής
αγωγής 4-5 ηµ. µε αντιβίωση για την παρακολούθηση υγείας ζώου,
αποπαρασίτωση εσωτερική και εξωτερική)
4. Αποπαρασίτωση εσωτερική και εξωτερική (χωρίς στείρωση του ζώου)
5. Εµβολιασµοί
6. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Κατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων , ο ∆ήµος αντιµετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας , τον
οποίων ο αριθµός αποδείχθηκε µη προβλέψιµος. Ως εκ τούτου , κρίνεται σκόπιµο
να µην προσδιοριστούν αριθµητικά οι ανά είδος ζητούµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες
, αλλά η παροχή αυτών να εφαρµόζεται κατά περίπτωση που ανακύπτει, σύµφωνα
µε τις ενδεικτικές τιµές µονάδος της µελέτης και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού του
προϋπολογισµού. Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό
62.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
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ΟΜΑ∆Α Β : ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Οµάδα Β του
προϋπολογισµού)
CPV:85210000-3 (σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)
Αφορά την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων ζώων του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4039/2012 και την τροποποίησή του από το
Ν.4235/2014.Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 9 « Ζώα
συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των (5) µηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί ,
παραµένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι ∆ήµοι ή τα
∆ιαδηµοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά
σωµατεία και ενώσεις ως και τη συµπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) µηνών,
έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα».
Επίσης , για λόγους δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, ζώα µε επικίνδυνη ή
προβληµατική συµπεριφορά, η οποία θα πιστοποιείται µε κτηνιατρική γνωµάτευση,
θα οδηγούνται στο καταφύγιο για εύλογο χρονικό διάστηµα και έως ότου η
πενταµελής επιτροπή του ∆ήµου αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες που
προβλέπονται από την νοµοθεσία.
Η µεταφορά των ζώων θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει
το κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά των ζώων , από την κτηνιατρική κλινική ή
από άλλο χώρο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία µας, προς το καταφύγιο
και αντίστροφα.
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να
προσκοµίσει τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού :
α)Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήµατος µικρών ζώων εν ισχύ
β)Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για
σωµατείο,
γ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα
αναφέρεται:
• Ότι αναλαµβάνει αδαπανώς την περισυλλογή και
µεταφορά των
αδέσποτων ζώων
στο χώρο φιλοξενίας µε το δικό του µέσον και
προσωπικό καθώς και την επανένταξη αυτών στον φυσικό τους χώρο.
•
•
•
•

•

•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής,
διαµονής και διαφύλαξης.
Έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη
φιλοξενία, καθαριότητα και την καθηµερινή σίτιση των αδέσποτών ζώων
Κτηνίατρο για τον καθηµερινό έλεγχο αυτών
Ότι έλαβε γνώση της µελέτης και την αποδέχεται πλήρως καθώς και ότι
είναι ενήµερος των επιτόπιων συνθηκών, µε εκτίµηση των ιδιαίτερων τυχόν
προβληµάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας.
Ότι διαθέτει όχηµα, για την ασφαλή µεταφορά ζώων ,µε ειδικά ατοµικά
κλουβιά. Τα κλουβιά µεταφοράς να έχουν το κατάλληλο µέγεθος και
αντοχή ώστε να είναι ασφαλή για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο
αερισµό.
Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση θα ανταποκρίνεται καθ’ όλο
το 24ωρο.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα
αναφέρεται:
• Ένα τουλάχιστόν άτοµο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωµένο µε την
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και διαθέσιµος οποιαδήποτε στιγµή της
ηµέρας να επικοινωνήσει µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, σε σταθερό και
κινητό τηλέφωνο. Επίσης ότι θα ενηµερώσει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση
το ∆ήµο για κάθε αλλαγή του σχετικού ατόµου, ώστε να µη δηµιουργείται
το παραµικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.
•

Τα πλήρη στοιχεία του κτηνίατρου µε τον οποίο συνεργάζεται.
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ε) Κατάσταση µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία
αυτή,
στ) Κατάσταση µε το εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στην αιχµαλωσία ζώων
συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την
εργασία αυτή καθώς και περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει.
ζ)Οικονοµική προσφορά βάση του υποδείγµατος.
Σύµφωνα µε άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριµένη ρύθµιση
και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι
ευανάγνωστα και ευκρινή.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά , ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπίπτουν στη ρύθµιση.
Κατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων ο ∆ήµος έχει κληθεί να αντιµετωπίσει περιστατικά των οποίων ο αριθµός
αποδείχθηκε µη προβλέψιµος, όπως µη προβλέψιµες αποδείχτηκαν και οι µέρες
παραµονής σε φιλοξενία. Ως εκ τούτου , κρίνεται σκόπιµο να µην προσδιοριστούν
αριθµητικά ούτε οι ηµέρες φιλοξενίας ,ούτε ο αριθµός των αδέσποτων, αλλά η
παροχή να εφαρµοστεί µέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού το
οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 12.400,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%)
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

28/4/2017

28/04/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Κεϊσίδου ∆ήµητρα
Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών
Θεωρήθηκε
28/04/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταµένη Οικονοµικής ∆/νσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

74.400,00 Ευρώ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ
Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου
αντισωµάτων κατά της λεϊσµανίασής , σύµφωνα µε το άρθρο 17α του Ν.
4235/14.
Τιµή εφαρµογής : 8€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
2. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτοµή και ράµµατα
απορροφήσιµα στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά . Συµπεριλαµβάνεται προ
εγχειρητική κτηνιατρική κλινική εξέταση ,αναισθησία ζώου ,αντιβιοτική
αγωγή και το τάισµά των εγχειρισµένων ζώων για τουλάχιστον 5 ηµέρες
ανάλογα το χρόνο που θα κρίνει ο κτηνίατρος , αρκεί να διαφυλάσσεται
και να εξασφαλίζεται η µετέπειτα καλή υγεία του ζώου και η εσωτερική και
εξωτερική αποπαρασίτωση.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση,
επιστέφει για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς
πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 60€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Θα εφαρµόζεται η µέθοδος της ορχεκτοµής µε ή χωρίς αφαίρεση του
όσχεου, σύµφωνα µε την κρίση του χειρούργου κτηνιάτρου κατά
περίπτωση, προς αποφυγή του οιδήµατος µετεγχειρητικά, κυρίως για τα
µεγαλόσωµα ζώα. Συµπεριλαµβάνεται προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική
εξέταση ,αναισθησία ζώου ,αντιβιοτική αγωγή και το τάϊσµα των
εγχειρισµένων ζώων για τουλάχιστον 4 ηµέρες ανάλογα το χρόνο που θα
κρίνει ο κτηνίατρος , αρκεί να διαφυλάσσεται και να εξασφαλίζεται η
µετέπειτα καλή υγεία του ζώου και η εσωτερική και εξωτερική
αποπαρασίτωση.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση,
επιστέφει για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς
πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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4. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
α)Εµβολιασµός νεαρών σκύλων , ηλικίας 5 έως 8 εβδοµάδων , µε εµβόλιο
κατά του ιού Corre (µόρβα) και κατά του ιού Pavvo-io(ιογενούς
γαστρεντερίτιδας), µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
β) Εµβολιασµός σκύλων , ηλικίας άνω των 8 εβδοµάδων, µε εµβόλιο κατά
της Νόσου Corre , της Λοιµώδους Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L.
Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, µε κλινική
εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
γ)Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων
µε εµβόλιο κατά της Νόσου Corre , της
Λοιµώδους
Ηπατίτιδας,
των
Λεπτοσπειρώσεων
(L.
Canicola,
L.
Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας, µε
κλινική εξέταση
Τιµή εφαρµογής : 20€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
δ) Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο κατά της Λύσσας, µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
5. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ζώου)

ΣΚΥΛΟΥ (χωρίς στείρωση του

Στην εσωτερική αποπαρασίτωση συµπεριλαµβάνεται η χρήση ειδικών
κτηνιατρικών σκευασµάτων σε µορφή χαπιού ή αλοιφής για την
καταπολέµηση παρασίτων του πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.) ενώ
αντίστοιχα στην εξωτερική , περιλαµβάνεται η εφαρµογή ειδικών
σκευασµάτων για την καταπολέµηση ακάρεων και άλλων.
Τιµή εφαρµογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά
την
τοποθέτηση
microchip
συµβατό
µε
τη
νοµοθεσία.
Πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του
τραχήλου του σκύλου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι
παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για αναγνώριση και
καταχώριση στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσής και καταγραφής
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
Τιµή εφαρµογής : 15€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
7. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείου µε παραµονή έως 15
ηµέρες και µε ακτινογραφία.
Τιµή εφαρµογής : 130€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
8. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά σε έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε
παραµονή έως 20 ηµέρες µε ακτινογραφία.
Τιµή εφαρµογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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9. ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν
χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµέρες µε ακτινογραφία.
Τιµή εφαρµογής : 300€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

ορθοπεδικά

10. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ
α) Αφορά την φαρµακευτική αγωγή για ζώα βάρούς µέχρι και 10 κιλά επί
καθηµερινής βάσεως για ένα µήνα.
Τιµή εφαρµογής : 180€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
α) Αφορά την φαρµακευτική αγωγή για ζώα βάρούς πάνω από 10 κιλά επί
καθηµερινής βάσεως για ένα µήνα.
Τιµή εφαρµογής : 300€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
11. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι
επικίνδυνος ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι
πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά
σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας του , εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
12. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ
Θεραπεία αφροδίσιου µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος µε
ηµερών
Τιµή εφαρµογής : 110€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

παραµονή

28

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από
εκπαιδευµένο προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14
ηµέρες απαραίτητα και εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσιποπτα. Η
αντιµετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’ αριθ.
Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α
ΒΕΖΕΘ-Ω06)
και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-12015(Α∆Α 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
14. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ
Θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας µε παραµονή 28ηµερών
Τιµή εφαρµογής : 110€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ
∆ιενεργείται σε πιστοποιηµένο εργαστήριο
Τιµή εφαρµογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
16. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ
Θεραπεία ερλιχιωσης µε παραµονή 28ηµερών
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Τιµή εφαρµογής : 130€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
17. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Κάθε επιπλέον ηµέρα πέραν των πέντε ηµερών παραµονής και θεραπείας
εφόσον κριθεί απαραίτητο για ανάρρωση του αδέσποτου.
Τιµή εφαρµογής : 6€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
18. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος µε ή χωρίς τη χρήση
ηρεµιστικού φαρµάκου
Τιµή εφαρµογής : 17€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
19. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ
Θα περιλαµβάνονται κατά περίπτωση, µεµονωµένα ή σε διάφορούς συνδυασµούς
βιοχηµικοί παράµετροι, σύµφωνα µε την κρίση του εκάστοτε θεράποντα
κτηνιάτρου.
Τιµή εφαρµογής : 3€ ανά παράµετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

20. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Περιλαµβάνει χειρουργικές µικροεπεµβάσεις , όπως η συρραφή τραυµάτων, η
διάνοιξη και καθαρισµός αποστηµάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση
αναισθησίας.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
21. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ
Θα περιλαµβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέµβαση
ακρωτηριασµού άκρου και 5ήµερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου
Τιµή εφαρµογής : 200€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

22. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Εξέταση µε ενδοσκόπιο οισοφάγου, στοµάχου, τραχείας και ρινικών
κοιλοτήτων.
Τιµή εφαρµογής : 70€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
24. ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΚΥΛΟΥ
Χρήση υπέρηχου
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Τιµή εφαρµογής : 30€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
25. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οροθεραπεία
Τιµή εφαρµογής : 15,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
26. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Γενική αίµατος
Τιµή εφαρµογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
27. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ορολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 18,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
28. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 18,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

29. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα µε το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασµένου ζώου
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
30. ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτοµής και θα συνοδεύεται
από γνωµάτευση.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
31. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ
Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτοµή και ράµµατα
απορροφήσιµα στις θηλυκές αδέσποτες γάτες . Συµπεριλαµβάνεται προ
εγχειρητική κτηνιατρική κλινική εξέταση ,αναισθησία ζώου ,αντιβιοτική
αγωγή και το τάϊσµα των εγχειρισµένων ζώων για τουλάχιστον 5 ηµέρες
ανάλογα το χρόνο που θα κρίνει ο κτηνίατρος , αρκεί να διαφυλάσσεται
και να εξασφαλίζεται η µετέπειτα καλή υγεία του ζώου και η εσωτερική και
εξωτερική αποπαρασίτωση.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση,
επιστέφει για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς
πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 60€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
32. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ
Θα εφαρµόζεται η µέθοδος της ορχεκτοµής . Συµπεριλαµβάνεται προ
εγχειρητική κτηνιατρική κλινική εξέταση ,αναισθησία ζώου ,αντιβιοτική
αγωγή και το τάϊσµα των εγχειρισµένων ζώων για τουλάχιστον 4 ηµέρες
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ανάλογα το χρόνο που θα κρίνει ο κτηνίατρος , αρκεί να διαφυλάσσεται
και να εξασφαλίζεται η µετέπειτα καλή υγεία του ζώου και η εσωτερική και
εξωτερική αποπαρασίτωση.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και
παρουσιάσει προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση,
επιστέφει για αποκατάσταση της υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς
πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
33. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
α) Εµβολιασµός γατιών µε εµβόλιο κατά της Λύσσας, µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
β) Εµβολιασµός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως
ρινοτραχειιτιδάς , µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
34. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ζώου)

και

ΓΑΤΑΣ (χωρίς στείρωση του

Στην εσωτερική αποπαρασίτωση συµπεριλαµβάνεται η χρήση ειδικών
κτηνιατρικών σκευασµάτων σε µορφή χαπιού ή αλοιφής για την
καταπολέµηση παρασίτων του πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.) ενώ
αντίστοιχα στην εξωτερική , περιλαµβάνεται η εφαρµογή ειδικών
σκευασµάτων για την καταπολέµηση ακάρεων και άλλων.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
35. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ
Αφορά
την
τοποθέτηση
microchip
συµβατό
µε
τη
νοµοθεσία.
Πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του
τραχήλου της γάτας συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι
παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για αναγνώριση και
καταχώριση στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσής και καταγραφής
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
Τιµή εφαρµογής : 15€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΑΣ
36. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείου µε παραµονή έως 15
ηµέρες και µε ακτινογραφία.
Τιµή εφαρµογής : 110€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
37. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΑΤΑΣ
Αφορά σε έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία µε
παραµονή έως 20 ηµέρες µε ακτινογραφία.
Τιµή εφαρµογής : 240€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
38. ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΑΤΑΣ
Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν
χειρουργεία µε παραµονή έως 30 ηµέρες µε ακτινογραφία.

ορθοπεδικά
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Τιµή εφαρµογής : 290€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
39. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Γενική αίµατος
Τιµή εφαρµογής : 5,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
40. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ορολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 18,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
41. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 18,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

42. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι
επικίνδυνη ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή είναι
πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά
σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία
υιοθεσίας της , εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιµή εφαρµογής : 30€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

43. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΙΩΝ
Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από
εκπαιδευµένο προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14
ηµέρες απαραίτητα και εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσιποπτα. Η
αντιµετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’ αριθ.
Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α
ΒΕΖΕΘ-Ω06)
και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-12015(Α∆Α 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
44. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ
Κάθε επιπλέον ηµέρα πέραν των πέντε ηµερών παραµονής και θεραπείας
εφόσον κριθεί απαραίτητο για ανάρρωση του αδέσποτου.
Τιµή εφαρµογής : 6€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
45. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ
Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος µε ή χωρίς τη χρήση
ηρεµιστικού φαρµάκου
Τιµή εφαρµογής : 17€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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46. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ
Θα περιλαµβάνονται κατά περίπτωση, µεµονωµένα ή σε διάφορούς
συνδυασµούς βιοχηµικοί παράµετροι, σύµφωνα µε την κρίση του εκάστοτε
θεράποντα κτηνιάτρου.
Τιµή εφαρµογής : 3€ ανά παράµετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
47. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Περιλαµβάνει χειρουργικές µικροεπεµβάσεις , όπως η συρραφή τραυµάτων,
η διάνοιξη και καθαρισµός αποστηµάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με
χορήγηση αναισθησίας.
Τιµή εφαρµογής : 40€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
48. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ
Θα περιλαµβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη χειρουργική επέµβαση
ακρωτηριασµού άκρου και 5ήµερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου
Τιµή εφαρµογής : 200€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
49. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Εξέταση µε ενδοσκόπιο οισοφάγου, στοµάχου, τραχείας και ρινικών
κοιλοτήτων.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
50. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.
Τιµή εφαρµογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

51. ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΑΤΑΣ
Χρήση υπέρηχου
Τιµή εφαρµογής : 30€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
52. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οροθεραπεία
Τιµή εφαρµογής : 12€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
53. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ
Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα µε το
δηλητήριο στην περίπτωση δηλητηριασµένου ζώου
Τιµή εφαρµογής : 45€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠA
54. ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια
συνοδεύεται από γνωµάτευση.

διαγνωστικής

νεκροτοµής

και

θα
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Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΟΜΑ∆Α Β
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Περιλαµβάνει τη φιλοξενία, καθαριότητα και την καθηµερινή
αδέσποτών ζώων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Τιµή εφαρµογής : 6€/ηµέρα ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

σίτιση των

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

28/4/2017

28/04/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Κεϊσίδου ∆ήµητρα
Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών
Θεωρήθηκε
28/04/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταµένη Οικονοµικής ∆/νσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

74.400,00 Ευρώ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α

9

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
Εξέταση αίµατος σκύλων
για λεϊσµανιαση
Στείρωση θηλυκού
σκύλου
Στείρωση αρσενικού
σκύλου
Εµβολιασµός νεαρών
σκύλων, ηλικίας 5 έως 8
εβδοµάδων
Εµβολιασµός σκύλων,
ηλικίας άνω των 8
εβδοµάδων
Εµβολιασµός ενηλίκων
σκύλων
Εµβολιασµός σκυλιών µε
εµβόλιο κατά της Λύσσας
Αποπαρασίτωση
εσωτερική και εξωτερική
σκύλου (χωρίς στείρωση)
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
σκύλου

10

Ορθοπεδικό περιστατικό
σκύλου χωρίς χειρουργείο
και παραµονή 15ηµερών
µε ακτινογραφία

130,00

31,20

161,20

11

Έκτακτα περιστατικά
σκύλου µε ορθοπεδικό
χειρουργείο και παραµονή
20ηµερών µε
ακτινογραφία

250,00

60,00

310,00

12

Σοβαρά έκτακτα
περιστατικά σκύλου µε
ορθοπεδικό χειρουργείο
και παραµονή 30ηµερών
µε ακτινογραφία

300,00

72,00

372,00

A/A
1
2
3

4

5
6
7

8

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

8,00

1,92

9,92

60,00

14,40

74,40

50,00

12,00

62,00

10,00

2,40

12,40

12,00

2,88

14,88

20,00

4,80

24,80

10,00

2,40

12,40

12,00

2,88

14,88

15,00

3,60

18,60
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13

14
15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

Φαρµακοθεραπεία
σκύλων για λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους µέχρι και
10 κιλά
Φαρµακοθεραπεία
σκύλων για λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους πάνω από
10 κιλά
Ευθανασία ανίατος
πάσχοντος σκύλου
Θεραπεία αφροδίσιου
µεταδοτικού
λεµφοσαρκώµατος και
παραµονή 28ηµερων
Παρακολούθηση
λυσσίποπτων αδέσποτων
σκύλων
Θεραπεία σαρκοκοπτικής
ψώρας µε παραµονή
28ηµερών
Εξέταση ερλιχίωσης
Θεραπεία ερλιχίωσης µε
παραµονή 28ηµερών
Επιπλέον ηµερήσια
νοσηλεία σκύλου
Ακτινογραφία σκύλου
Βιοχηµικές εξετάσεις ανά
παράµετρο
Χειρουργικές
µικροεπεµβάσεις
Ακρωτηριασµός άκρου
Γαστροσκόπηση
Χειρουργείο όγκου
Υπέρηχο σκύλου
Οροθεραπεία
Γενική αίµατος
Ορολογικές εξετάσεις
Κυτταρολογικές εξετάσεις
∆ιαχείριση
δηλητηριασµένου σκύλου
Νεκροψία
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

37

Στείρωση θηλυκής γάτας
Στείρωση αρσενικής
γάτας
Εµβολιασµός γατιών κατά
της Λύσσας

38

Εµβολιασµός γατιών κατά
της πανλευκοπενίας,
καλυκοιώσεως και
ρινοτραχειιτιδάς

36

180,00

43,20

223,20

300,00

72,00

372,00

50,00

12,00

62,00

110,00

26,40

136,40

100,00

24,00

124,00

110,00
12,00

26,40
2,88

136,40
14,88

130,00

31,20

161,20

6,00
17,00

1,44
4,08

7,44
21,08

3,00

0,72

3,72

50,00
200,00
70,00
100,00
30,00
15,00
5,00
18,00
18,00

12,00
48,00
16,80
24,00
7,20
3,60
1,20
4,32
4,32

62,00
248,00
86,80
124,00
37,20
18,60
6,20
22,32
22,32

50,00
100,00

12,00
24,00

62,00
124,00

60,00

14,40

74,40

50,00

12,00

62,00

10,00

2,40

12,40

12,00

2,88

14,88
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40

Αποπαρασίτωση
εσωτερική και εξωτερική
γάτας (χωρίς στείρωση
του ζώου)
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
γάτας

41

Ορθοπεδικό περιστατικό
γάτας χωρίς χειρουργείο
και παραµονή 15ηµερών
µε ακτινογραφία

110,00

26,40

136,40

42

Έκτακτα περιστατικά
γάτας µε ορθοπεδικό
χειρουργείο και παραµονή
20ηµερών µε
ακτινογραφία

240,00

57,60

297,60

290,00

69,60

359,60

30,00

7,20

37,20

100,00

24,00

124,00

6,00
17,00

1,44
4,08

7,44
21,08

3,00

0,72

3,72

40,00
200,00
50,00
80,00
30,00
12,00
5,00

9,60
48,00
12,00
19,20
7,20
2,88
1,20

49,60
248,00
62,00
99,20
37,20
14,88
6,20

39

10,00

2,40

12,40

15,00

3,60

18,60

49
50
51
52
53
54
55

Σοβαρά έκτακτα
περιστατικά γάτας µε
ορθοπεδικό χειρουργείο
και παραµονή 30ηµερών
µε ακτινογραφία
Ευθανασία ανίατος
πάσχουσας γάτας
Παρακολούθηση
λυσσίποπτων αδέσποτων
γατιών
Επιπλέων ηµερήσια
νοσηλεία γάτας
Ακτινογραφία Γάτας
Βιοχηµικές εξετάσεις ανά
παράµετρο
Χειρουργικές
µικροεπεµβάσεις
Ακρωτηριασµός άκρου
Γαστροσκόπηση
Χειρουργείο όγκου
Υπέρηχο γάτας
Οροθεραπεία
Γενική αίµατος

56

Ορολογικές εξετάσεις

18,00

4,32

22,32

57

18,00

4,32

22,32

58

Κυτταρολογικές εξετάσεις
∆ιαχείριση
δηλητηριασµένης γάτας

45,00

10,80

55,80

59

Νεκροψία

100,00

24,00

124,00

43
44

45
46
47
48
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ΟΜΑ∆Α Β

A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φιλοξενία
αδέσποτου
ζώου

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ/ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1,44

6,00

7,44

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

28/4/2017

28/04/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Κεϊσίδου ∆ήµητρα
Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών
Θεωρήθηκε
28/04/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταµένη Οικονοµικής ∆/νσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

74.400,00 Ευρώ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν είτε σε όλες (Α & Β) είτε σε
κάποια (Α ή Β) οµάδα του προϋπολογισµού αλλά για όλες τις υπηρεσίες που
αναφέρονται σε κάθε οµάδα επί ποινή αποκλεισµού.
Άρθρο 2ο
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη τιµή στο
σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών κάθε οµάδας.
Άρθρο 3ο
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης εργασίας καθορίζεται για 12 µήνες ή
µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συµβεί
πρώτο.
Άρθρο 4ο
Η δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου µε
κάθε πρόσφορο µέσο από τους πολίτες, µε φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, µε
τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Για την δήλωση τα ελάχιστα
απαιτούµενα στοιχεία είναι : α)το ονοµατεπώνυµο , η διεύθυνση κατοικίας του
δηλούντος και στοιχεία επικοινωνίας β)η περιγραφή του ζώου και της περιοχής
που κινείται γ)η περιγραφή του περιστατικού και τυχόν ειδικών συνθηκών (ζώο
τραυµατισµένο ή δηλητηριασµένο κ.α.).Τα δηλωθέντα και καταγραφέντα
περιστατικά προωθούνται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου στον Ανάδοχο. Οι
υπηρεσίες του ∆ήµου αξιολογούν την σοβαρότητα των περιστατικών και
καθορίζουν την προτεραιότητα στην αντιµετώπιση αυτών. Η περισυλλογή και η
µεταφορά γίνεται από τον Ανάδοχό και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ζώο
τραυµατισµένο ή δηλητηριασµένου κ.α.) επιτρέπεται η περισυλλογή και µεταφορά
των αδέσποτων στον Ανάδοχο από ιδιώτες ή φιλοζωικούς συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου.
Ο Ανάδοχός αµέσως µετά την περισυλλογή και µεταφορά , είναι
υποχρεωµένος να φωτογραφίζει το αδέσποτο, να συντάσσει ατοµική καρτέλα, να
παρέχει τις υποχρεωτικές από τη σύµβαση υπηρεσίες και να προχωρεί στις
προαιρετικές κατά τη σύµβαση υπηρεσίες αποκλειστικά και µόνον κατόπιν
έγγραφης εντολής των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Άρθρο 5ο
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο , να αποστέλλονται στην
υπηρεσία τα ακόλουθα (για την οµάδα Α) :
I.
Ατοµική Καρτέλα που περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
1711/150664/4.12.2014 Απόφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. &Τρο.,τα εξής:
•

Φωτογραφία του ζώου

•

Το φύλο

•

Τη φυλή

•

Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίµηση)
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II.

•

Το µέγεθος(π.χ. µικρόσωµο, µεσαίου µεγέθους, µεγαλόσωµο)

•

Αριθµός Σήµανσης

•

Ηµεροµηνία περισυλλογής

•

Τοποθεσία περισυλλογής

•

Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου

•

Ηµεροµηνία και είδος εµβολιασµών

•

Ηµεροµηνία στείρωσης

•

Όνοµα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση

•

Είδος παρεχόµενης νοσηλείας και χρονικό διάστηµα νοσηλείας

•

Προορισµός του ζώου (επανένταξη υιοθεσία, ευθανασία)

•

Ηµεροµηνία ευθανασίας

•

Ηµεροµηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής

•

Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήµανση
πιστοποιηµένος κτηνίατρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καταγράφει το ζώο στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

III.

Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσµατα αυτών

IV.

Καταγραφή των φαρµάκων που χορηγήθηκαν στο ζώο και δοσολογία.
Επίσης εντός των συµβατικών του υποχρεώσεων συµπεριλαµβάνεται η
τήρηση βιβλίου νοσηλείας των ασθενών ζώων , στο οποίο θα
περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόµενης νοσηλείας και το χρονικό
διάστηµα νοσηλείας αυτού. Θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο, να
αποστέλλετε στο ∆ήµο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά όταν
ολοκληρωθεί η σύµβαση.
Με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας ανά αδέσποτο , να αποστέλλονται
στην υπηρεσία τα ακόλουθα (για την οµάδα Β) :
Ατοµική Καρτέλα που περιλαµβάνει, ,τα εξής:
• Φωτογραφία του ζώου
•

Το φύλο

•

Τη φυλή

•

Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίµηση)

•

Το µέγεθος(π.χ. µικρόσωµο, µεσαίου µεγέθους, µεγαλόσωµο)

•

Αριθµός Σήµανσης

•

Ηµεροµηνία περισυλλογής

•

Τοποθεσία περισυλλογής

•

Ηµεροµηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής

•

Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου.
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Επίσης εντός των συµβατικών του υποχρεώσεων συµπεριλαµβάνεται η
τήρηση βιβλίου εισερχοµένων-εξερχοµένων ζώων . Θα πρέπει να είναι
ενηµερωµένο, να αποστέλλετε στο ∆ήµο όποτε αυτό ζητηθεί και να
παραδοθεί οριστικά όταν ολοκληρωθεί η σύµβαση.
Άρθρο 6ο
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί πλήρες αρχείο των περιστατικών
που του ανατίθενται από το ∆ήµο κατά τη σύµβαση και να είναι διαθέσιµος
για έκτακτο επιτόπιο έλεγχο συµµόρφωσής προς τις συµβατικές
υποχρεώσεις του από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Άρθρο 7ο
Ο Ανάδοχός υποχρεούται να τιµολογεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες του
ανά µήνα προσκοµίζοντας πρωτότυπο τιµολόγιο, αναλυτική κατάσταση
χρεώσεων ανά παρεχόµενη υπηρεσία και ανά ζώο και τις ατοµικές καρτέλες
ζώων .Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο
ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια
ισχύος της σύµβασης.
Άρθρο 8ο
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, ενώ ο φόρος
προστιθέµενης αξίας βαρύνει των ∆ήµο.
Άρθρο 9ο
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και αφού συγκεντρωθούν
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
Άρθρο 10ο
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων , προµηθειών και υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’
Άρθρο 11ο
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης
,επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

28/4/2017

28/04/2017

Χρυσαφογεώργη Μαρία

Κεϊσίδου ∆ήµητρα
Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών
Θεωρήθηκε
28/04/2017

Φλώρου Βασιλική
Προϊσταµένη Οικονοµικής ∆/νσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

∆ήµος ∆ιονύσου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β

A/A

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φιλοξενία
αδέσποτου
ζώου

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ/ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

………………………………..
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα)
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(TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6075]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος
Στέφανος, 14565 ]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Χρυσαφογεώργη Μαρία]
- Τηλέφωνο: [2132030613]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [moira@dionysos.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.dionysos.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV):«Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου »
οµάδα Β
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.400,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
85210000-3 (σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)
- Η σύµβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος
[ ]
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
[……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το
µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

 δωροδοκίαx,xi·
 απάτηxii·
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·

 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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xx

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Απάντηση:
Πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
αναφερθούν
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
πληροφορίες
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό
[.......................]
παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
πληροφορίες:
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix,

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα
την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας
µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
έτος: [……] κύκλος
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
εργασιών του οικονοµικού φορέα
νόµισµα
στον επιχειρηµατικό τοµέα που
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
καλύπτεται από τη σύµβαση και
νόµισµα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
νόµισµα
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα
και για τον αριθµό ετών που
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
[……],[……][…] νόµισµα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
[…................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
και η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
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φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίε
ς

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων,
µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν
για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί
το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας
προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Σελίδα 63 από 66

17PROC001892293 2017-09-04

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
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xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
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απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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