
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 4/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 20026
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Διακήρυξης: 14/2020
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας,
Τ.Κ. 57400 Σίνδος
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515)
Fax: 2310-586-849
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα»,

συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με τους κάτωθι όρους:
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13
Πόλη ΣΙΝΔΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 57 400
Τηλέφωνο 2313.300.500
Φαξ 2310.586.849
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.kioseoglou@dimosdelta.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κιοσέογλου Ευδοκία, Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών,

Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, τηλ. 2313.300.515, φαξ 
2310.586.849, e-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimosdelta.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ο Δήμος Δέλτα είναι Ο.Τ.Α., αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(υποτομέας ΟΤΑ).
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Κύρια δραστηριότητα του Δήμου Δέλτα είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.dimosdelta.gr  
β) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:  Γραφείο
Προμηθειών & Αποθηκών, Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 57400 Σίνδος. Τηλ.: 2313.300.500 (εσωτ. 515), Φαξ:
2313.586.849, e-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δέλτα, απόφαση Δημάρχου 1210/30-9-
2020, με υπογράφοντα τον αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών ως διατάκτη δαπανών του Δήμου
Δέλτα.  Η  δαπάνη  για  την  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:  02.70.6142.002 σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020  του  Δήμου  Δέλτα  και  την  αντίστοιχη  έτους  2021.
Χρηματοδότηση:  Ίδιοι πόροι. ΑΑΥ 391/2020

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι  εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Δέλτα.  Το έργο
αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και την
προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γενικά αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του
Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 85200000-1 (=Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
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ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ»,
εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 37.200,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β  : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»,
εκτιμώμενης αξίας  15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 €

ΤΜΗΜΑ  Γ  :  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΤA ΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΔΕ ΑΞΙΟΥ»,
εκτιμώμενης αξίας  15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 18.600,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το
σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος.  Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν
προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3), δηλαδή στο σύνολο των τμημάτων. Προσφορές που δεν καλύπτουν το
σύνολο  των  εργασιών  του  τμήματος  για  το  οποίο  υποβάλλονται  δεν  θα  γίνονται  δεκτές,  αλλά  θα
απορρίπτονται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 €,  ΦΠΑ : 14.400,00 €).
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   σε   12  μήνες  από  την  υπογραφή  της  ή μέχρι  εξαντλήσεως  του
συμβατικού  ποσού.  Αν δεν έχει  εξαντληθεί  εντός των δώδεκα μηνών το συμβατικό ποσό υπάρχει  και
δυνατότητα παράτασης πλέον του έτους,  κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, μόνο βάσει  τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), ανά τμήμα.  Στην
προσφορά θα αναγράφονται και οι τιμές που προκύπτουν σε κάθε εργασία (Τμήμα) μετά την εφαρμογή
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα από ένα (1) τμήματα,
θα πρέπει  να προσφέρονται  τιμές  για κάθε  τμήμα ξεχωριστά.  Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

της παρ. 5 του άρ. 11 του ΠΔ 28/80 το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το   άρθρο 18 του νόμου 4469/2017

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 278,

του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α’/2006)

του  ν.  4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των  ΦΟΔΣΑ  Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α’/2018)

του ν. 3170/2003 Νόμος 3170 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
άλλες διατάξεις»,

του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/ Α /2.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής  και  εθνικής  νομοθεσίας  στους  τομείς  των  τροφίμων,  των  ζωοτροφών  και  της  υγείας  και
προστασίας  των  ζώων  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων.»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των  διατάξεων του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και  αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω και επιπλέον έχοντας υπ’ όψιν:

- Τις υπ’ αριθ. 222, 223/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Π/Υ έτους 2020 οι οποίες
επικυρώθηκαν με τις υπ’ αριθ. 1719 και 69237/23-01-2020 αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. 

- Την  υπ’  αριθ.  2/2020  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών έτους 2020.

- Την υπ’ αριθ. 1210/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου, με υπογράφοντα τον αντιδήμαρχο διοικητικών και
οικονομικών ως διατάκτη δαπανών του Δήμου Δέλτα με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της
δαπάνης,  ψηφίστηκε  η  πίστωση  και  η  οποία  έλαβε  μοναδικό αριθμό  καταχώρησης  στα λογιστικά
βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 391/2020.

- Την υπ’ αριθ. 1235 με αριθ. πρωτοκόλλου 17984/5-10-2020 απόφαση Δημάρχου Δέλτα περί ορισμού
Αντιδημάρχων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

- Την  υπ’  αριθ.  249/2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ:  ΩΛΑ3Ω9Ι-25Γ)  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  διενέργεια  της  προμήθειας  με  συνοπτικό  διαγωνισμό,  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές
προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  του  Δήμου  Δέλτα  (Πλατεία  Δημοκρατίας,  Σίνδος
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, Γραφείο Προμηθειών  & Αποθηκών) στις 19-11-2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 19/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά  τη  λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  οικονομικούς  φορείς  έλαβαν  τα  έγγραφα  της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 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.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο:  εφημερίδα  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ»,  [σχετ.  η  Απόφαση  Υπ.  Ψηφιακής  Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης
2879/2018/02.03.2018 (ΦΕΚ 879/13.03.2018 τεύχος Β’)].

Η περίληψη της παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  h p://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL)  :   www  .  dimosdelta  .  gr    στην  διαδρομή:  Δημόσιες  Συμβάσεις ► Υπηρεσίες  ► Εκτέλεση
προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα.

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον/τους  αναδόχους.  Καθώς  η  σύμβαση
υποδιαιρείται σε τμήματα, η δαπάνη δημοσιεύσεων θα επιμερισθεί ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση
την  εκτιμώμενη  αξία  κάθε  τμήματος.  Σε  περίπτωση  μη  σύναψης  σύμβασης  για  ένα  ή  περισσότερα
τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που αφορά στα αντίστοιχα
τμήματα. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που απορρέουν  από τις  διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και  βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα για να  διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των  πληροφοριών  που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

η Περίληψη της Διακήρυξης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  μέσω  της
ιστοσελίδας www  .  dimosdelta  .  gr   και το ΚΗΜΔΗΣ .

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται,  το  αργότερο  επτά  (7)  ημέρες πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.

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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα,  επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

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).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται  από μετάφρασή  τους  στην ελληνική γλώσσα  επικυρωμένη  είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται  από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές 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  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  τρίτες  χώρες που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  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,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους : 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί  της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 
γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για τη νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η  υποχρέωση  αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται  επίσης όταν  το  πρόσωπο εις βάρος  του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  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:

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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  

β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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. 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από  την πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  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
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς τις αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Ο  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.3 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  (αυτoκάθαρση).  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, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  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.

2.2.3.6. 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.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ, καθώς και άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή
κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη από την από αρμόδια αρχή, σε ισχύ.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.  4 του ν.  4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα με  το  επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το  οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
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σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και  της
Κατευθυντήριας  Οδηγίας  23/2018  (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου ενός  οικονομικού  φορέα  ή έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει     μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το  πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής  της  προσφοράς  ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και  οι  όροι  και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό μητρώο συμβάσεων,  εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1 απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα).
- Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ: οι διαχειριστές.
- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συνεταιρισμοί: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων: όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (περιπτώσεις α’ και β’) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς
τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  που  να είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.

Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς  μεριμνούν  να  αποκτούν  εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα  οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο
υποβολής της προσφοράς και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.  4412/2016,  προκειμένου  να  τα  υποβάλουν,  εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Αναλυτικά,  τα  πιστοποιητικά  για  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  κύριας  και  επικουρικής  θα
υποβάλλονται ως εξής:
-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν.
-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.):  όλων των εταίρων και του προσωπικού.
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.): των ομόρρυθμων εταίρων και του προσωπικού.
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε., Ι.Κ.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν.
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν.

Επιπρόσθετα:
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.2  (περίπτωση  γ’) της  παρούσας  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,  αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.

δ)  για την παράγραφο 2.2.3.3 (περίπτωση β΄) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί  υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το  Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις, ως κάθε  φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  με  εκτύπωση  της  καρτέλας  «Στοιχεία  Μητρώου  /Επιχείρησης»,  όπως  αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην περ.  β΄  της παραγράφου 2.2.3.3,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Cer s) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.3,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  λόγοι
αποκλεισμού.

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4 (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

- άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ, καθώς και
- άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη από την από αρμόδια αρχή, σε ισχύ
κατά τον χρόνο υποβολής τους.

Β.3. Για  την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και  τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει  να έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις
λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής (πχ  γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί  η υποβολή
αυτού,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου,  από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του  οικονομικού φορέα,  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.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε  οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής  στο  σύνολο  των  υπηρεσιών  (ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης)  ανά  τμήμα  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για
το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών  ανά τμήμα. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το
σύνολο  των  εργασιών  κάθε  τμήματος.  Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  το  σύνολο των  εργασιών  του
τμήματος για το οποίο υποβάλλονται δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα απορρίπτονται. Ο μέγιστος αριθμός
Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3), δηλαδή στο σύνολο των
τμημάτων.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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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
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β)  με συστημένη επιστολή  προς την αναθέτουσα
αρχή  είτε  (γ)  με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  (Δήμος  Δέλτα,  Πλατεία
Δημοκρατίας,  Τ.Κ.  57400,  Σίνδος,  τηλ.  2313.300.500).  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
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά  ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε  ταχυδρομικό κατάστημα,  ακόμα κι  αν η  αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του …………………………………...

για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ»

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Δέλτα

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19-11-2020

2.4.2.3.  Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς  στο
διαγωνισμό,  η  οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  τον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του
προσφέροντος  (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία  (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 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 (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 2.4.2.2.
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2.4.2.4.   Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

2.4.2.6.  Οι  προσφορές υπογράφονται  και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.7. 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
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2.8. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν.  4412/2016,  σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.  Οι
προσφέροντες  συμπληρώνουν  το   σχετικό  πρότυπο ΤΕΥΔ το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”
του  Παραρτήματος  Ι  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.

Στην τεχνική προσφορά τους οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν:

1) Yπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
υπ’ αριθ. 14/2020 διακήρυξης για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ» και τα παραρτήματα αυτής. 

2) Σε περίπτωση που ο κτηνίατρος δεν διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο στο κτηνιατρείο του, υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα παρέχει και την υπηρεσία αυτή, με δική του ευθύνη, σε ακτινο-
λογικό εργαστήριο και χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν αυτής που ορίζεται στην σύμβαση για την εργα-
σία αυτή.

Οι  οικονομικοί  φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά  θα υποβληθεί  σύμφωνα  με το Παράρτημα ΙV  της παρούσης. Συντάσσεται με
βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

Σελίδα 17

20PROC007583503 2020-11-04



άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), ανά τμήμα.
Στην  προσφορά  θα  αναγράφονται  και  οι  τιμές  που  προκύπτουν  σε  κάθε  εργασία  (Τμήμα)  μετά την
εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα από ένα (1)
τμήματα, θα πρέπει να προσφέρονται τιμές για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στις τιμές των εργασιών περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση
τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια κ.α.)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» του ΜΕΡΟΥΣ Β-
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς  φορείς για διάστημα έξι  (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  1 α του ν. 4412/2016, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν  στη  διαδικασία μπορούν να επιλέξουν  είτε να παρατείνουν  την
προσφορά τους, εφόσον  τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.  (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3.  (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.6.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή διόρθωση  ή εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
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κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α)  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 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 Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  2.4.2  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 Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. 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.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση 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 Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  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 Διαγωνισμού 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  Διαγωνισμού  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.
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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 Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου,  η  οποία  κοινoποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες, μαζί  με  αντίγραφο  των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

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 δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της
παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της
παραγράφου 2.2.4.  Ειδικά τα αποδεικτικά,  τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,  μπορεί  να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την
υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλει  εντός  της  ανωτέρω  τασσόμενης  προθεσμίας,  αίτημα  προς  το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,  το  οποίο συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή
της  διάταξης  του  άρθρου  79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

Σελίδα 21

20PROC007583503 2020-11-04



iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε δηλώσει  με   το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση  απόφασης  επί  αυτής  ή  η  πάροδος  άπρακτης  της  προθεσμίας  του  πρώτου  εδαφίου  της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Ενστάσεις 
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  ή  παράλειψης της  αναθέτουσας αρχής,  η  προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  Η  ένσταση  κατά  της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από
τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
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Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία  μπορεί  να γίνει και  με ηλεκτρονικά μέσα.  Στην περίπτωση  της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για  το  παραδεκτό της  άσκησης ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση  της ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και   επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον,  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  εκτέλεσης  και  την  ακύρωση  της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από
την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το  παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης  αναστολής  υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα  στοιχεία  στην  παράγραφο  2.1.5.  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις του ν. 4412/2016,  οι  όροι  της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Εφαρμογή  έχουν  επίσης  οι  διατάξεις  του  Ν.  4039/2012  «Για  τα  δεσποζόμενα  και  τα  αδέσποτα  ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας και  τους  νόμιμους εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
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κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης,  τελούσε  σε  μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά δύο (2)  μήνες ύστερα από την παροχή των
υπηρεσιών,  με  την εξόφληση  του   100% της συμβατικής αξίας  έκαστης  περιόδου  μετά την οριστική
παραλαβή  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  του  Δήμου,  που
συγκροτείται  σύμφωνα  µε  το  άρθρο  221  του  Ν.4412/16  και  την  έκδοση  σχετικού  δελτίου  παροχής
υπηρεσιών από τον ανάδοχο.

Η πληρωμή  του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον:

α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρε-
σίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  Στην περίπτωση αυτή του
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάρο-
δο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή των σχετικών τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικα-
τάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως απο-
φαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί  εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί  αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως  όργανο,  η
απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δέλτα το οποίο και  θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2.  Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί,  με απόφαση  να ορίζει  για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων  από την σύμβαση  φορέων,  στους
οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια Σύμβασης 
6.2.1.  Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  12  μήνες  από  την   υπογραφή  της  σύμβασης,  ή  μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε  αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με  τις  παραγράφους  3  και  4  του  άρθρου  219  του  Ν.4412/2016.  Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε
τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
παραγράφου 2 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 219 του Ν.4412/2016, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω,  αυτοδίκαιη παραλαβή  και  την πληρωμή  του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του Ν.  4412/2016.  Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  σύμβαση  και
συντάσσει  τα σχετικά πρωτόκολλα.  Η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης  δεν επιστρέφεται  πριν την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν  μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.400 € (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την την παρ.  1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 46 του Ν. 4235/2014, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Όσο αφορά την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αυτά
οδηγούνται  τμηματικά σε  κτηνιατρεία,  όπου  υποβάλλονται  σε  κτηνιατρική εξέταση,  στειρώνονται  και
εμβολιάζονται  κατά  περίπτωση,  σημαίνονται  με  ηλεκτρονική  σήμανση  και  καταγράφονται  στη
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση ως αδέσποτα.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Δέλτα. Το έργο
αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και την
προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γενικά αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του
Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014.

Επειδή ο  Δήμος Δέλτα δεν διαθέτει  δημοτικό κτηνιατρείο για την παροχή  κτηνιατρικών υπηρεσιών, η
εργασία  αυτή  θα  πρέπει  να  ανατεθεί  σε  ιδιωτικό κτηνιατρείο  που  θα  πληροί  τις  προϋποθέσεις  της
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νομοθεσίας όπως ισχύουν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως την κλινική εξέταση, τον ορολογικό έλεγχο
για αντισώματα Leishmania sp., τη στείρωση, την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη διαδικτυακή
βάση δεδομένων, τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι και
γάτες) του Δήμου μας. Παράλληλα θα εκτελούνται και άλλες κτηνιατρικές πράξεις (ορολογικοί έλεγχοι,
επεμβάσεις, θεραπείες νοσημάτων κ.α.), εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από την κλινική κατάσταση
του ζώου.

Τα ζώα μετά από την αποθεραπεία τους (στο κτηνιατρείο ή στο συμβεβλημένο ενδιαίτημα ζώων), θα
επιστρέφουν  στο  φυσικό  τους  περιβάλλον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4039/2012  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4235/2014. Εάν τα ζώα κριθούν επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη
και  αδικαιολόγητη επιθετικότητα,  χωρίς να απειληθούν,  προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα) μετά από
απόφαση της πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται βάση του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από
το Ν. 4235/2014, δεν επανεντάσσονται στο περιβάλλον. 

Η έκθεση αυτή συντάσσεται  για να συμπεριλάβει  τους όρους  και  τις  προϋποθέσεις  εκτέλεσης  της
υπηρεσίας «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στον Δήμο Δέλτα» . Η συγκεκριμένη
υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις   Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.  Α'/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

- του  Ν.  3170/2003  Νόμος  3170  (ΦΕΚ  191/Α/29.7.2003)  «Ζώα  συντροφιάς,  αδέσποτα  ζώα
συντροφιάς και άλλες διατάξεις»,

- του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/ Α /2.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

- του  Ν.  4235/2014  (ΦΕΚ  32/Α/11-2-2014)  «Διοικητικά  μέτρα,  διαδικασίες  και  κυρώσεις  στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της
υγείας  και  προστασίας  των  ζώων  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η  παραπάνω  εργασία  φέρει  αριθμό  αναφοράς,  σύμφωνα  με  την  ταξινόμηση  CPV:  85200000-1
(=Κτηνιατρικές  Υπηρεσίες).  Η  δαπάνη  για  τις  συγκεκριμένες  εργασίες  θα  καλυφθεί  από  τον
Κ.Α.02.70.6142.002  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  για  το  έτος  2020   «Εκτέλεση  προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων στον Δήμο Δέλτα» με το ποσό των 74.400 €, και τον αντίστοιχο του 2021. 

Η παρούσα εργασία υποδιαιρείται σε τρία τμήματα, βάσει της εκτιμώμενης γεωγραφικής κατανομής των
αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα. Ο σκοπός πάντα είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση
του μεγάλου όγκου των περιστατικών. 

ΤΜΗΜΑ Α     

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ»,  Συνολική
Αξία Τμήματος  37.200 €.

ΤΜΗΜΑ   Β  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»,  Συνολική
Αξία Τμήματος   18.600 €.
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ΤΜΗΜΑ   Γ  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥ»,  Συνολική Αξία
Τμήματος  18.600 €.

Οι προσφορές και η κατακύρωση θα γίνουν ανά Τμήμα. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί για ένα, δύο ή
και τα τρία Τμήματα, με την προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που
περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. 

  

Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3), δηλαδή
στο σύνολο των τμημάτων.

Οι  οικονομικές  προσφορές  θα  υποβληθούν  σε  ευρώ  με  βάση  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της
παρούσης.  Η  ανάθεση  της  εργασίας  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης),
ανά τμήμα. Στην προσφορά θα αναγράφονται και οι τιμές που προκύπτουν σε κάθε εργασία (Tμήμα) μετά
την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα από
ένα (1) τμήματα, θα πρέπει να προσφέρονται τιμές για κάθε τμήμα ξεχωριστά.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν και τα τρία Τμήματα και είναι οι ίδιες.

Οι  κτηνιατρικές  πράξεις-  εργασίες  που  θα  πραγματοποιηθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  υπηρεσίας
περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά (φάρμακα, αναλώσιμα και μη) που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση
των κτηνιατρικών πράξεων περιλαμβάνονται σε αυτές και θα διατεθούν από τον ανάδοχο.

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όλα τα ζώα που προσκομίζονται στον ανάδοχο κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και ζυγίζονται.
Αν διαπιστωθεί ότι ασθενούν ή είναι ύποπτα νόσου υποβάλλονται στις ανάλογες εξετάσεις και θεραπείες.
Αν  από  καταγγελία  ή  κατά  την  εξέταση  διαπιστωθεί  ότι  το  ζώο  έχει  επιθετική  συμπεριφορά,  τα
συμπεράσματα της εξέτασης καταγράφονται στην ατομική καρτέλα του ζώου και το ζώο παραπέμπεται
για παρακολούθηση στο συμβεβλημένο καταφύγιο.

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση αίματος του αδέσποτου ζώου.  Γενική εξέταση αίματος διενεργείται
σε υποψία ή διαπίστωση νοσήματος με σκοπό την περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική  προσέγγιση. 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ: Αφορά στη λήψη και γενική εξέταση ούρων του αδέσποτου ζώου. Αποτελεί
το βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση πλήθους παθήσεων.

1.4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Αφορά στη λήψη και εξέταση βιοχημικών παραμέτρων στο αίμα του αδέσποτου ζώου.
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1.5 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αφορά στη λήψη αίματος και ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της λεϊσμανίασης
με τεστ ταχείας διάγνωσης (κιτ). 

1.6 ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ)

Αφορά στην λήψη αίματος και την εξέταση του για τίτλο αντισωμάτων λεϊσμανίασης. Γίνεται εφόσον το
τεστ ταχείας ανίχνευσης είναι θετικό καθώς και σε περιπτώσεις θεραπείας για την παρακολούθηση της
πορείας του ζώου.

1.7 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ, ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ Η ΑΛΛΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ 

Αφορά  στην  αιμοληψία  και  στη  συνέχεια  ορολογική  εξέταση  για  την  ανίχνευση  ερλιχίωσης,
διροφιλαρίωσης ή άλλου νοσήματος σε σκύλο με χρήση τεστ γρήγορης ανίχνευσης (κιτ).

1.8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

Περιλαμβάνει εξέταση για διάγνωση της ψώρας, βακτηριδιακών λοιμώξεων καθώς και μυκητιάσεων του
δέρματος.

1.9 ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει την απλή ακτινογραφία σε υποψία κατάγματος οστού

1.10 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ

Περιλαμβάνονται η αιμοληψία και οι ορολογικές δοκιμές για FIV (ιός ανοσοανεπάρκειας της γάτας), FeLV
(ιός της λευχαιμίας της γάτας), FeCoV (κορονοιός ) ή άλλα νοσήματα σε γάτες.

2. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2.1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ 

Αφορά ενέσιμη  χορήγηση  αντιλυσσικού  εμβολίου.  Με το  πέρας  της  υπηρεσίας  ο ανάδοχος τοποθετεί
ειδική κονκάρδα ένδειξης αντιλυσσικού εμβολίου.

2.2 ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  

Αφορά ενέσιμη χορήγηση πολυδύναμου εμβολίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ζώου (περιλαμβάνεται το
εμβόλιο της λύσσας, εφόσον το ζώο είναι στην κατάλληλη ηλικία).

2.3 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ (ΚΟΥΤΑΒΙΑ)

Αφορά τη χορήγηση εμβολίου σε κουτάβια κάτω των δύο μηνών κατά της παρβοϊωσης. 

2.4 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-ΕΞΩ) 
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Αφορά στην χορηγία αντιπαρασιτικών φαρμάκων αναλόγως του βάρους του ζώου για ενδοπαράσιτα και
τοποθέτηση αντιπαρασιτικής αμπούλας ή αντιπαρασιτικού κολάρου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
για τα εξωπαράσιτα

2.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Περιλαμβάνει  τη  διάγνωση  και  την  ενέσιμη  θεραπεία  της  ψώρας,  μυκητιάσεων  και  βακτηριδιακών
λοιμώξεων ή την θεραπεία από το στόμα, εφόσον αυτή είναι δυνατή.

2.6 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ

Περιλαμβάνει  την αγωγή που ενδείκνυται  σε  περίπτωση  δηλητηρίασης  ζώου από  κατάποση  τοξικής
ουσίας (π.χ. «φόλα»).

2.7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟ

Περιλαμβάνει την αγωγή που ενδείκνυται σε περίπτωση που το ζώο προσβληθεί από λεϊσμανίαση  και
υπάρχουν ενδείξεις για την θεραπεία του. 

2.8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Περιλαμβάνει  την κυτταρολογική εξέταση και  την αγωγή που ενδείκνυται  σε  περίπτωση  που το ζώο
παρουσιάσει αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα.

2.9 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

Περιλαμβάνεται  οι  οδηγίες  και  το  κόστος  των  φαρμάκων,  όσο  το  ζώο  διαμένει  στο  καταφύγιο  ή
φιλοξενείται από εθελοντές,  και ο κλινικός έλεγχος των ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι  την
θεραπεία τους. Η τιμή σε χρόνια νοσήματα αφορά θεραπεία μηνός. 

2.10 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά και αντιμετώπιση χωρίς χειρουργείο (με γύψο – νάρθηκα). 

2.11 ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει θεραπείας στο ιατρείο με χορήγηση ορού (πχ διαρροϊκά
σύνδρομα).

2.12. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ

Περιλαμβάνει την πλύση, την αφαίρεση ξένων σωμάτων καθώς και την φαρμακευτική αντιμετώπιση.

2.13 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΔΟΥΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις μεμονωμένης χορήγησης αντιβίωσης ή αντιφλεγμονώδους παρεντερικά
και όχι σε περιπτώσεις όπου η θεραπέια συνοδεύει άλλα εργασία.

3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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3.1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στα θηλυκά αδέσποτα σκυλιά.  Περιλαμβάνει την αναισθησία
του ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση. 

3.2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στα αρσενικά αδέσποτα σκυλιά. Περιλαμβάνει την αναισθησία του ζώου,
τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση. 

3.3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 

Αφορά στην πλήρη ωοθηκο-υστερεκτομή στις θηλυκές αδέσποτες γάτες. Περιλαμβάνει την αναισθησία
του ζώου, τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση. 

3.4 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ 

Αφορά στην αφαίρεση όρχεων στις αρσενικές αδέσποτες γάτες. Περιλαμβάνει την αναισθησία του ζώου,
τα υλικά του χειρουργείου και την αντιβίωση. 

3.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αφορά σε περιστατικά, που απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας με ενέσιμη αναισθησία.
Περιλαμβάνει και τη συρραφή τραυμάτων τραυματισμένου ζώου. 

3.6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Αφορά σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, όπως ανάταξη κοίλης, ακρωτηριασμός,
αφαίρεση νεοπλασίας (εκτός δέρματος), επέμβαση πυομήτρας, πρόπτωση κόλπου κ.α. Περιλαμβάνεται η
αναισθησία, φάρμακα και υλικά (ράματα, γάζες κλπ)

3.7 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

Ορθοπεδικό  χειρουργείο  για  ανάταξη  και  σταθεροποίηση  καταγμάτων.  Αφορά   περιστατικά  που  δεν
μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  αναίμακτα (γύψο νάρθηκα).  Περιλαμβάνονται  η  αναισθησία,  φάρμακα,
υλικά  (ράματα,  πλάκες,  ήλοι,  κοχλίες  κα.  Περιλαμβάνεται  και  η  αφαίρεση  των  υλικών  μετά  από  το
διάστημα που απαιτείται για την θεραπεία.

4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

Αφορά τοποθέτηση  microchip  συμβατό με  τη νομοθεσία.  Πραγματοποιείται  με  την  τοποθέτηση  στην
αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής
πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, και
μπορεί  να  αναγνωστεί  από συσκευή  ανάγνωσης  συμβατή.  Ακολουθεί  η  καταχώριση  στη  Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική  Βάση  σήμανσης  και  καταγραφής  των  ζώων  συντροφιάς  και  των  ιδιοκτητών  τους.
Περιλαμβάνεται η αξία του microchip. 
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4.2 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ

Αφορά την τοποθέτηση περιλαίμιου στο ζώο.  Περιλαμβάνεται η αξία του περιλαίμιου.

4.3 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟΥ  

Για την ευθανασία αδέσποτων ζώων απαιτείται η γνωμάτευση επιτροπής και  ακολουθείται η διαδικασία
του Ν. 4039/2012,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4235/2014. 

4.4 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Περιλαμβάνει την μετάβαση με ιδία μέσα του κτηνιάτρου στο καταφύγιο – ενδιαίτημα ζώων με το οποίο
έχει σύμβαση ο Δήμος σε περίπτωση που του ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να
εκτιμήσει τυχόν περιστατικό στα φιλοξενούντα αδέσποτα ζώα του Δήμου.

4.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΓΚΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΗ 

Γίνεται  σε  περίπτωση όπου υπάρχει  δελτίο εντολής παρακολούθησης ζώου από αντιλυσσική μονάδα
νοσοκομείου ή κέντρου υγείας μετά από δάγκωμα αδέσποτου ζώου. Αφορά τρεις τουλάχιστον εξετάσεις
του ζώου την 1η, 7η και 15η ημέρα από το δάγκωμα. Ο κτηνίατρος μετά το πέρας του 15νθημερου εκδίδει
τη βεβαίωση παρακολούθησης του ζώου, εφόσον του ζητηθεί. 

4.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΖΩΟΥ

Αφορά στην περίπτωση που η σύλληψη του ζώου από τον εργολάβο που είναι συμβεβλημένος με το
Δήμο είναι αδύνατη λόγω του χαρακτήρα του ζώου και επιβάλλεται η  χορήγηση αναισθητικού (από
το στόμα ή ενέσιμη). Περιλαμβάνεται το κόστος του φαρμάκου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ

1. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κτηνιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του αναδόχου.
Για τις  ακτινογραφίες  και  για  χειρουργεία  οστεόσυνθεσης,  και  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  διαθέτει
ακτινολογικό μηχάνημα, μπορεί  το ζώο με ευθύνη του αναδόχου να οδηγείτε σε άλλο ιατρείο με
ακτινολογικό εργαστήριο στο οποίο θα μπορεί να γίνει η οστεοσύνθεση. Η οποιαδήποτε επιπλέον
δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ανάδοχο,  χωρίς  επιπλέον  αποζημίωση  πέραν  της  αμοιβής  για  την
ακτινογραφία ή την οστεοσύνθεση βάση της σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση όπου αρχίσει να λειτουργεί στον Δήμο Δημοτικό Κτηνιατρείο, ο ανάδοχος, εφόσον του
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δύναται να πραγματοποιήσει κτηνιατρικές υπηρεσίες
και στον χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου.  

3. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου το ζώο χρήζει άμεσης φροντίδας και δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ.
τροχαίο  ατύχημα)   ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  μπορεί  να  μεταβεί  στο
περιστατικό, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.  

4. Η μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο του εντολοδόχου θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου και το
συνεργείο αυτού, μέχρι την ακτίνα των δέκα (10) χλμ από τα όρια του Δήμου Δέλτα. Τυχόν επιπλέον
απόσταση καλύπτεται  με ευθύνη του αναδόχου χωρίς  επιπλέον αποζημίωση.  Μόνο σε έκτακτες
περιπτώσεις  θα  υπάρχει  μετακίνηση  ζώου στον  κτηνίατρο  από  δημότες,  μετά από έγκριση  του
Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα
(αρμόδια υπηρεσία).
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5. Μετά  την  είσοδο  τους  στο  κτηνιατρείο  τα  ζώα  θα  εξετάζονται  κλινικά.  Στη  συνέχεια  γίνεται  ο
ορολογικός έλεγχος για την ύπαρξη αντισωμάτων λεϊσμανίασης (Leishmania sp.),  εκτός αν κριθεί
αλλιώς  από  τον  κτηνίατρο.  Εφόσον  το  αποτέλεσμα  είναι  θετικό  και  η  πορεία  της  νόσου  κριθεί
αναστρέψιμη τα ζώα υπόκεινται σε θεραπεία, βάση της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο νόσημα. 

6. Εφόσον τα θηλυκά ζώα είναι υγιή, και μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, υπόκεινται
σε στείρωση με χειρουργική επέμβαση ωοθυκυστερεκτομής. Ορισμένα από τα αρσενικά, εάν κριθεί
απαραίτητο και μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, θα υποβάλλονται  σε επέμβαση
ορχεκτομής. 

7. Τα αδέσποτα σκυλιά θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά  της λύσσας και κατά περίπτωση (ηλικία και
κατάσταση)   με  πολυδύναμο  εμβόλιο  εναντία  στη  λεπτοσπείρωση,  στη  Νόσο  του  Carre,  στην
παρβοίωση και στη λοιμώδη ηπατίτιδα. Οι αδέσποτες γάτες θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά της
λύσσας και κατά περίπτωση ενάντια στην πανλευκοπενία, στη ρινοτραχειιτιδά, σε καλυκοιούς και
χλαμύδια. Τα νεαρά σκυλιά μπορούν να εμβολιάζονται κατά της παρβοίωσης.

8. Τα ζώα θα λαμβάνουν θεραπεία αποπαρασίτωσης (ενδο- και εξω-). 

9. Όλα  τα  αδέσποτα  ζώα   θα  σημαίνονται  ηλεκτρονικά  ως  αδέσποτα  και  θα  καταγράφονται  στη
∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια
θα τοποθετείται περιλαίμιο και κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολιασμού. 

10. Ο κτηνίατρος θα αναλαμβάνει και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, θεραπεία δηλητηριασμένων ζώων,
θεραπεία  στο  ιατρείο  με  ενυδάτωση,  αντιμετώπιση  ορθοπεδικών  τραυμάτων  κ.α,  όπως  αυτά
αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία περιγράφεται στη
μελέτη, παρέχεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Δέλτα.  Εργασίες οι
οποίες δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το
ανάδοχο.   

11. Εάν τα ζώα κριθούν επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να
απειληθούν, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα ή πάσχουν ή είναι φορείς σοβαρού νοσήματος που
μπορεί  να  μεταδοθεί  στον  άνθρωπο  ή  στα  άλλα  ζώα και  δεν  θεραπεύονται)  και  αρνηθούν  τα
φιλοζωικά  σωματεία  της  περιοχής  να  αναλάβουν  την  φροντίδα,  εποπτεία  και  τη  διαδικασία
υιοθεσίας τους, μπορεί να υποβληθούν σε ευθανασία. Για την επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει
η πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται βάση του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4235/2014.

12. Εφόσον  ζητηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  Δέλτα  ο  κτηνίατρος  θα  πρέπει  να
προγραμματίσει επίσκεψη στο καταφύγιο ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος Δέλτα. 

13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κλινικά τα αδέσποτα ζώα που έχουν δαγκώσει αναφορικά με τη
λύσσα και  να συμπληρώσει  τη βεβαίωση παρακολούθησης ζώου, σε περίπτωση που του ζητηθεί
αυτό από την αρμόδια υπηρεσία.

14. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταγράφει  τα  περιστατικά  που  αντιμετωπίζει  σε  ατομική
καρτέλα ζώου, υπόδειγμα της οποίας θα του δοθεί από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Στην καρτέλα θα υπάρχει η φωτογραφία του ζώου και θα αναγράφονται το είδος, το φύλο, η φυλή
και το μέγεθος του ζώου, ο αριθμός σήμανσης του, η ημερομηνία και η τοποθεσία περισυλλογής, το
αποτέλεσμα  της  εξέτασης  για  λεϊσμανίαση,  η  ημερομηνία  και  το  είδος  των  εμβολιασμών,  η
ημερομηνία  στείρωσης,  ο  προορισμός  του,  η  ημερομηνία  και  ο  τόπος  επανένταξης  του  ή  η
ημερομηνία ευθανασίας/θανάτου αυτού, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση υιοθεσίας
καθώς άλλες εξετάσεις (με τα αποτελέσματα τους) ή επεμβάσεις που έγιναν και τα φάρμακα που
χορηγήθηκαν  (σκεύασμα  ή  δραστική  ουσία  και  ποσότητα).   Ακόμη  οφείλει  να  επικολλάει  στην
καρτέλα τα κουπόνια από τα εμβόλια που χορήγησε καθώς και το αυτοκόλλητο από το microchip της
σήμανσης. Η κάθε καρτέλα θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης του
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ζώου στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και Καταγραφής ζώων συντροφιάς με ιδιοκτήτη
το Δήμο Δέλτα. 

15. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  βιβλίο  νοσηλείας  ασθενών  ζώων,  το  οποίο  θα  είναι
θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΜΕΘ και θα του δοθεί  από τον Δήμο. Στο βιβλίο θα
καταγράφεται το είδος και το φύλο του ζώου καθώς και το είδος, το περιεχόμενο και το χρονικό
διάστημα της νοσηλείας του. 

16. Όλες  οι  εργασίες θα εκτελούνται  μετά από συνεννόηση  με  την αρμόδια  υπηρεσία  του Δήμου –
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-  που θα ορίσει τον επιβλέποντα-επόπτη της υπηρεσίας. Ο
ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές
και  οδηγίες  της  οποίας  οφείλει  απόλυτη  συμμόρφωση  ευρισκόμενος  σε  συνεχή  επαφή  για  να
πιστοποιείται  και  η εκτέλεση της υπηρεσίας του.  Εργασίες  οι  οποίες δεν έχουν την έγκριση του
αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το ανάδοχο.   

17. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο γεγονός και του ζητηθεί, ο ανάδοχος  υποχρεούται να δέχεται
επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου)
καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  24ώρου,  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  της  εβδομάδας,  καθώς  και
Σαββατοκύριακα και αργίες. 

18.  Πιθανές  παραλείψεις  ή  σφάλματα  της  εργασίας  του,  υποχρεώνεται  ο  ανάδοχος  να  τα
αποκαταστήσει εντός  τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.

19. Καθότι οι ποσότητες των πράξεων που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει
περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των
ιατρικών πράξεων που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

20. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται και
ασφαλίζεται  αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά ότι  απαγορεύεται  η απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν
νόμιμη άδεια διαμονής και υπηρεσίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

21. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και την
ασφάλεια του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και για την
πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα
που χειρίζεται, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις
αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

22. Ο ανάδοχος  υποχρεούνται  να διαθέτει  τον  μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία,  μηχανήματα) και
εκπαιδευμένο  προσωπικό για την εκτέλεση όλων  των περιγραφόμενων εργασιών της παρούσας
μελέτης. Μόνο σε περίπτωση που δεν διαθέτει στο δικό του ιατρείο τον ακτινολογικό εξοπλισμό θα
πρέπει  να δηλώνει  υπεύθυνα ότι  θα παρέχει  και  την  υπηρεσίας  αυτή,  με  δική του  ευθύνη,  σε
ακτινολογικό εργαστήριο. Επίσης πρέπει να διαθέτει για τα περιστατικά του Δήμου τουλάχιστον δύο
κλωβούς ανάρρωσης - νοσηλείας σε εσωτερικό χώρο του ιατρείου ή της κλινικής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Ο ανάδοχος θα πρέπει:  

1. Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ.  

2. Να διαθέτει άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κλινικής μικρών ζώων,  εκδιδόμενη από την από
αρμόδια αρχή, σε ισχύ.
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3. Σε περίπτωση που ο κτηνίατρος δεν διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο στο κτηνιατρείο του,
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα παρέχει και την υπηρεσία αυτή, με δική του
ευθύνη, σε ακτινολογικό εργαστήριο και χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν αυτής που ορίζεται
στην σύμβαση για την εργασία αυτή.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  υπολογίσθηκε  με  βάση  των  αριθμών  των  ζώων  και  το  είδος  των
περιστατικών που κλήθηκε ο Δήμος να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα ετήσια διαστήματα, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα είναι αυξανόμενος κυρίως λόγω
εγκατάλειψης  ζώων  στην  περιοχή  του  Δήμου.  Κατά την  μέχρι  σήμερα  εφαρμογή  του  προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων, η υπηρεσία αντιμετώπισε περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας, των οποίων ο
αριθμός  αποδείχθηκε  αρκετές  φορές  απρόβλεπτος.  Καθότι  οι  ποσότητες  των  πράξεων  που  θα
εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να
υπάρξει τροποποίηση ως προς την ποσότητα των ιατρικών πράξεων που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν
από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΤΜΗΜΑ Α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ. 

Συνολική Αξία Τμήματος  37.200 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 180 ΔΩΡΕΑΝ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 30 12 360

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 10 50

1.4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 20 4 80

1.5
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 140 15 2100

1.6

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ-  ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 10 30 300

1.7

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ,  ΑΝΑΠΛΑΣΜΑ,
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ  Κ.Α  -  ΤΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 50 15 750

1.8
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 15 15 225

1.9 ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 15 75
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1.10 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 20 100

2 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    0

2.1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ ΖΩΟ 10 6 60

2.2 ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΖΩΟ 140 12 1680

2.3
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΣΕ  ΝΕΑΡΟΥΣ
ΣΚΥΛΟΥΣ ΖΩΟ 30 10 300

2.4  ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-, ΕΞΩ-) ΖΩΟ 140 12 1680

2.5
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΜΑ 30 30 900

2.6
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 10 30 300

2.7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΖΩΟ 2 120 240

2.8

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 2 50 100

2.9

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΛΑΣΜΟΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΩΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 25 35 875

2.10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  -
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 15 40 600

2.11
ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΣΤΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ ΗΜΕΡΑ 30 15 450

2.12 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΖΩΟ 5 25 125

2.13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΕΝΕΣΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/  ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΩΝΟΔΟΥΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ 30 7 210

3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ    0

3.1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 100 100 10000

3.2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 41 55 2255

3.3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 30 50 1500

3.4 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 5 30 150

3.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΟ 10 40 400
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3.6
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΖΩΟ 5 80 400

3.7 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΖΩΟ 1 300 300

4 ΔΙΑΦΟΡΑ    0

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΖΩΟ 160 15 2400

4.2 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΖΩΟ 130 5 650

4.3 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 2 25 50

4.4 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 40 80

4.5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΔΑΓΚΩΣΕΙ  ΠΟΛΙΤΗ  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) ΖΩΟ 15 15 225

4.6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 5 6 30

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ    30.000

 ΦΠΑ 24%    7.200

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    37.200

CPV  : 85200000-1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και 213/2008 κανονισμούς της  
Ε.Ε)

Στις  τιμές  των  παραπάνω  εργασιών  περιλαμβάνονται  και  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  την
πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια κ.α.) 

ΤΜΗΜΑ Β

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ. 

Συνολική Αξία Τμήματος   18.600 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

 (ευρώ)

1 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

1.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 90 ΔΩΡΕΑΝ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 15 12 180

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 10 20

1.4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 10 4 40

1.5
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70 15 1050

1.6 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 30 150
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ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ-  ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

1.7

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ,  ΑΝΑΠΛΑΣΜΑ,
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ  Κ.Α  -  ΤΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 25 15 375

1.8
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 15 120

1.9 ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 15 45

1.10 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 20 40

2 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0

2.1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ ΖΩΟ 5 6 30

2.2 ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΖΩΟ 71 12 852

2.3
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΣΕ  ΝΕΑΡΟΥΣ
ΣΚΥΛΟΥΣ ΖΩΟ 15 10 150

2.4  ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-, ΕΞΩ-) ΖΩΟ 70 12 840

2.5
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΜΑ 15 30 450

2.6
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 5 30 150

2.7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΖΩΟ 1 120 120

2.8

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 1 50 50

2.9

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΛΑΣΜΟΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΖΩΟ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ 12 35 420

2.10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  -
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 5 40 200

2.11
ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ ΗΜΕΡΑ 15 15 225

2.12 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΖΩΟ 2 25 50

2.13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΕΝΕΣΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/  ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΩΝΟΔΟΥΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΣΙΜΗ
ΑΓΩΓΗ 15 7 105

3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ    0

3.1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 50 100 5000
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3.2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 21 55 1155

3.3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 15 50 750

3.4 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 2 30 60

3.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΟ 5 40 200

3.6
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΖΩΟ 2 80 160

3.7 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΖΩΟ 1 300 300

4 ΔΙΑΦΟΡΑ    0

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΖΩΟ 80 15 1200

4.2 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΖΩΟ 65 5 325

4.3 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 1 25 25

4.4 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1 40 40

4.5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΔΑΓΚΩΣΕΙ  ΠΟΛΙΤΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) ΖΩΟ 7 15 105

4.6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 3 6 18

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ    15.000

 ΦΠΑ 24%    3.600

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    18.600

CPV  : 85200000-1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και 213/2008 κανονισμούς της  
Ε.Ε)

Στις  τιμές  των  παραπάνω  εργασιών  περιλαμβάνονται  και  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  την
πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια κ.α.) 

ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥ.  

Συνολική Αξία Τμήματος  18.600 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ
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  (ευρώ)

1 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 90 ΔΩΡΕΑΝ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 15 12 180

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 10 20

1.4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 10 4 40

1.5
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 70 15 1050

1.6

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ-  ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 5 30 150

1.7

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ
ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ,  ΑΝΑΠΛΑΣΜΑ,
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ  Κ.Α  -  ΤΑΧΕΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 25 15 375

1.8
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 15 120

1.9 ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 15 45

1.10 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 20 40

2 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    0

2.1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ ΖΩΟ 5 6 30

2.2 ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΖΩΟ 71 12 852

2.3
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΣΕ  ΝΕΑΡΟΥΣ
ΣΚΥΛΟΥΣ ΖΩΟ 15 10 150

2.4  ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ (ΕΝΔΟ-, ΕΞΩ-) ΖΩΟ 70 12 840

2.5
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΜΑ 15 30 450

2.6
ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 5 30 150

2.7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΖΩΟ 1 120 120

2.8

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΖΩΟ 1 50 50

2.9

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΛΑΣΜΟΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΖΩΟ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ 12 35 420

2.10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  -
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 5 40 200
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2.11
ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ ΗΜΕΡΑ 15 15 225

2.12 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΖΩΟ 2 25 50

2.13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΕΝΕΣΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ/  ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΩΝΟΔΟΥΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΣΙΜΗ
ΑΓΩΓΗ 15 7 105

3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ    0

3.1 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 50 100 5000

3.2 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΖΩΟ 21 55 1155

3.3 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 15 50 750

3.4 ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΑΤΩΝ ΖΩΟ 2 30 60

3.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΟ 5 40 200

3.6
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΖΩΟ 2 80 160

3.7 ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΖΩΟ 1 300 300

4 ΔΙΑΦΟΡΑ    0

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΖΩΟ 80 15 1200

4.2 ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΖΩΟ 65 5 325

4.3 ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΟ 1 25 25

4.4 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1 40 40

4.5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΔΑΓΚΩΣΕΙ  ΠΟΛΙΤΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ) ΖΩΟ 7 15 105

4.6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΖΩΟΥ ΖΩΟ 3 6 18

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ    15.000

 ΦΠΑ 24%    3.600

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    18.600

CPV  : 85200000-1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   (Σύμφωνα με τους 2195/2002 και 213/2008 κανονισμούς της  
Ε.Ε)

Σελίδα 46

20PROC007583503 2020-11-04



Στις  τιμές  των  παραπάνω  εργασιών  περιλαμβάνονται  και  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  την
πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια κ.α.) 

Για  την  σύνταξη  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  ελήφθησαν  υπ’  όψη  ο  ενδεικτικός  τιμοκατάλογος
παροχής  υπηρεσιών  της  Κτηνιατρικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  για
κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η έρευνα της υπηρεσίας για τις τρέχουσες τιμές
στην  αγορά,  συμβάσεις  με  αντίστοιχες  εργασίες  (όπως  με  ΑΔΑΜ  19SYMV004537145  2019-02-28,
19SYMV004480506 2019-02-19) και οι  υποβληθείσες παρόμοιες οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες
του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Στη  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  περιγράφονται  οι  γενικοί  όροι,  βάσει  των  οποίων  και  σε
συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως, θα εκτελεστεί  το πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων ζώων
στο Δήμο Δέλτα.

Ο  προϋπολογισμός  της υπηρεσίας  ανέρχεται  στο ποσόν  των 74.400,00  € και  θα βαρύνει  τον τακτικό
προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο 2021. 

Καθότι  οι  ποσότητες των  πράξεων  που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί  κατά εκτίμηση,   υπάρχει
περίπτωση  μέχρι  το  τέλος  του  προγράμματος  να  υπάρξει  τροποποίηση  ως  προς  την  ποσότητα  των
ιατρικών  πράξεων  που  θα  χρειαστεί  να εφαρμοστούν  από τον  ανάδοχο ανάλογα με  τις  πραγματικές
ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και
συμπληρωματικά  ο  Ν.  4039/2012  «Για  τα  δεσποζόμενα  και  τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  και  την
προστασία  των  ζώων  από  την  εκμετάλλευση  ή  τη  χρησιμοποίηση  με  κερδοσκοπικό  σκοπό»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η  ανάθεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά
τμήμα  (χαμηλότερη  τιμή  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης).  Οι  όροι  της  ανάθεσης  θα  καθοριστούν  με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η ανάθεση θα γίνει ανά Τμήμα, όπως αυτά περιγράφονται στην
Τεχνική Έκθεση.

ΑΡΘΡΟ  4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις  αρμόδιες δημόσιες αρχές και  υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  εντολοδόχος  της  υπηρεσίας  υποχρεούται  να  προσέλθει  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Σίνδου για  την
υπογραφή της σύμβασης σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την κοινοποίηση
σε  αυτόν  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  105  του  Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4497/2017.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την  υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού. Αν δεν έχει εξαντληθεί εντός των δώδεκα μηνών το συμβατικό ποσό υπάρχει και
δυνατότητα παράτασης πλέον του έτους,  κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης,  τελούσε  σε  μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανά δύο μήνες ύστερα από την παροχή των
υπηρεσιών και την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, μετά την παραλαβή
της  υπηρεσίας  από  την αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  του  Δήμου,  που συγκροτείται  σύμφωνα µε  το
άρθρο 221 του Ν.4412/16.

Η πληρωμή  του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Σελίδα 48

20PROC007583503 2020-11-04



ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών δύναται
να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά την πάροδο του  συμβατικού  χρόνου εκτέλεσης  των εργασιών δύναται  ο ανάδοχος  να κηρυχθεί
έκπτωτος βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Ο  εντολοδόχος  υπόκειται  σε  όλους  ανεξαιρέτως  του  βάσει  των  ισχυόντων  νόμων  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των αντίστοιχων άρθρων της διακήρυξης (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις,
Χρόνος παράδοσης,  Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η διοίκηση  αυτής  θα διενεργηθεί  από  το  Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δέλτα,  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να προβεί  στην οριστική παραλαβή  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

Αν ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν  μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 4412/2016.           

            Σίνδος 7/9/2020                                                  Σίνδος 7/9/2020             

        - Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ -                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 

                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΡ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ

           ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI -  ΤΕΥΔ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία
ανάθεσης
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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: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6071

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, ΣΙΝΔΟΣ, 57400

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία

- Τηλέφωνο: 2313.300515

- Ηλ. ταχυδρομείο: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimosdelta.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος  ή σύντομη περιγραφή  της δημόσιας  σύμβασης:  Εκτέλεση  προγράμματος  περίθαλψης
αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα - CPV:  85200000-1 (=Κτηνιατρικές Υπηρεσίες)

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΤΜΗΜΑ Α’ «Εκτέλεση προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια της ΔΕ Εχεδώρου», ΤΜΗΜΑ Β’ «Εκτέλεση προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια της ΔΕ Χαλάστρας», ΤΜΗΜΑ Γ’ «Εκτέλεση προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια της ΔΕ Αξιού»

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 14/2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;

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);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  ΙV κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V. 

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,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει  όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

α) [……]

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

γ) [……]
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Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,  
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 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):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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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Γ: 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 αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
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 καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

2. δωροδοκία

3. απάτη

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου  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  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

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:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια 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):
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[……][……][……][……]

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει  όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,
στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
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; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

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
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
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:
-  Διευκρινίστε  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 περιστάσεις
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων,  λόγω  της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να [] Ναι [] Όχι
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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
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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Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

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 Απάντηση

1)   Ο  οικονομικός  φορέας  διαθέτει  άδεια
άσκησης επαγγέλματος κτηνιάτρου σε ισχύ;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] 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): [……][……][……]

2)   Ο  οικονομικός  φορέας  διαθέτει  άδεια
λειτουργίας  κτηνιατρείου  ή  κλινικής  μικρών
ζώων;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] 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): [……][……][……]

Μέρος V: 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  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονται, 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
δωρεάν.

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 Δήλωσης 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): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Του/Της…………………………………………..………………………………………

(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση) ………………………………………....

με έδρα τ……………………………....οδός…………………………...................… ……

αριθ:…………..……………….Τ.Κ………....……………τηλ.………….................……..

Fax………………………. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ.  

Προϋπολογισθείσα  Καθαρή Αξία Τμήματος  30.000 €

Προσφερόμενο Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης …………………. % 

Προσφερόμενη Καθαρή Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση …………………€

ΦΠΑ 24% …………………………..€

Προσφερόμενη Συνολική Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση

 …………………………………€

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ.  

Προϋπολογισθείσα  Καθαρή Αξία Τμήματος  15.000 €

Προσφερόμενο Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης …………………. %

Προσφερόμενη Καθαρή Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση …………………€

ΦΠΑ 24% …………………………..€

Προσφερόμενη Συνολική Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση

 …………………………………€

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥ.  
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Προϋπολογισθείσα  Καθαρή Αξία Τμήματος  15.000 €

Προσφερόμενο Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης …………………. %

Προσφερόμενη Καθαρή Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση …………………€

ΦΠΑ 24% …………………………..€

Προσφερόμενη Συνολική Αξία Τμήματος Μετά Την Έκπτωση

 …………………………………€

                                                                                                                  Ο προσφέρων

Υπογραφή-Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.:  

(ΣΧΕΔΙΟ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη  Σίνδο  Θεσσαλονίκης  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  ………-  ……  -20…….  ημέρα
……………………………………….. και ώρα …..: ……   ….μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα  του  Σάββα αντιδήμαρχος  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και
νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου Δέλτα με έδρα: Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.:
997630659,  Δ.Ο.Υ.  Ιωνίας, δυνάμει της υπ’ αριθ.   1235/17984/2020 απόφαση Δημάρχου περί  ορισμού
αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δή-
μου Δέλτα και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  και
2. …………………………….., κάτοχος του με αριθμό …………… Δ.Α.Τ., νόμιμος εκπρόσωπος  της εταιρίας
«…………………..……», Δ/νση: ……………, ……………, ΤΚ ……………, ΑΦΜ ……………, Δ.Ο.Υ. ……………, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας ……………, στην οποία κατακυρώθηκε, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα,  η
εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια της ΔΕ ………………  του Δήμου Δέλτα
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα βάσει της υπ’ αριθ.
14/20026/4-11-2020 διακήρυξης,  καλούμενος  εφεξής «Ανάδοχος»,  συμφώνησαν  και  αποδέχτηκαν  τα
ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον Ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα την υπηρεσία
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ …………………….»
έναντι ποσού ……………………. € ήτοι ……………………….. € με ΦΠΑ 24%, όπως αυτή περιγράφεται στα από 7-9-
2020 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και στην υπ’ αριθ.
…………………………… έγγραφη προσφορά του αναδόχου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του  Δήμου  για  τα  οικονομικά  έτη  2020  και  2021  και  συγκεκριμένα  τον  Κ.Α.  02.70.6142.002.
Χρηματοδότηση:  Ίδια  έσοδα.  CPV:  85200000-1  (=Κτηνιατρικές  Υπηρεσίες).  α/α  Απόφασης  Ανάληψης
Υποχρέωσης: 391/2020.
 
Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ ……
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕ …………………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(ευρώ)
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ
  ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
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Στις  τιμές  των  παραπάνω  εργασιών  περιλαμβάνονται  και  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν  για  την
πραγματοποίηση τους (όπως ράμματα, φάρμακα, τσιπάκια, περιλαίμια, εμβόλια κ.α.) 

Καθότι  οι  ποσότητες των πράξεων  που θα εφαρμοστούν  έχουν υπολογιστεί  κατά εκτίμηση,   υπάρχει
περίπτωση  μέχρι  το  τέλος  του  προγράμματος  να  υπάρξει  τροποποίηση  ως  προς  την  ποσότητα  των
ιατρικών  πράξεων  που  θα  χρειαστεί  να εφαρμοστούν  από τον  ανάδοχο ανάλογα με  τις  πραγματικές
ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της μελέτης και της
διακήρυξης  και   συμπληρωματικά  ο  Αστικός  Κώδικας.  Εφαρμογή  έχουν  επίσης  οι  διατάξεις  του  Ν.
4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
46 του Ν. 4235/2014. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την  υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού. Αν δεν έχει εξαντληθεί εντός των δώδεκα μηνών το συμβατικό ποσό υπάρχει και
δυνατότητα παράτασης πλέον του έτους,  κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος
προσκόμισε  την  υπ’  αριθ.  ...............  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης
του  .................................  ύψους  ...........  €,  που  καλύπτει  το  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  της  συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κτηνιατρικές πράξεις που γίνονται στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του αναδόχου.
Για  τις  ακτινογραφίες  και  για  χειρουργεία  οστεόσυνθεσης,  και  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  διαθέτει
ακτινολογικό μηχάνημα, μπορεί  το ζώο με ευθύνη του αναδόχου να οδηγείτε σε  άλλο ιατρείο με
ακτινολογικό εργαστήριο  στο οποίο θα μπορεί  να γίνει η οστεοσύνθεση.  Η οποιαδήποτε επιπλέον
δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ανάδοχο,  χωρίς  επιπλέον  αποζημίωση  πέραν  της  αμοιβής  για  την
ακτινογραφία ή την οστεοσύνθεση βάση της σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση όπου αρχίσει να λειτουργεί στον Δήμο Δημοτικό Κτηνιατρείο, ο ανάδοχος, εφόσον του
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δύναται να πραγματοποιήσει κτηνιατρικές υπηρεσίες
και στον χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου.  

3. Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου το ζώο χρήζει άμεσης φροντίδας και δεν μπορεί να μετακινηθεί (πχ.
τροχαίο  ατύχημα)   ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  μπορεί  να  μεταβεί  στο
περιστατικό, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.  
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4. Η μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο  του  εντολοδόχου θα γίνεται με  ευθύνη του  Δήμου και  το
συνεργείο αυτού, μέχρι την ακτίνα των δέκα (10) χλμ από τα όρια του Δήμου Δέλτα. Τυχόν επιπλέον
απόσταση  καλύπτεται  με  ευθύνη  του  αναδόχου  χωρίς  επιπλέον  αποζημίωση.  Μόνο  σε  έκτακτες
περιπτώσεις  θα  υπάρχει  μετακίνηση  ζώου  στον  κτηνίατρο  από  δημότες,  μετά  από  έγκριση  του
Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα
(αρμόδια υπηρεσία).

5. Μετά  την  είσοδο  τους  στο  κτηνιατρείο  τα  ζώα  θα  εξετάζονται  κλινικά.  Στη  συνέχεια  γίνεται  ο
ορολογικός  έλεγχος  για  την  ύπαρξη  αντισωμάτων  λεϊσμανίασης  (Leishmania sp.),  εκτός  αν  κριθεί
αλλιώς  από  τον  κτηνίατρο.  Εφόσον  το  αποτέλεσμα  είναι  θετικό  και  η  πορεία  της  νόσου  κριθεί
αναστρέψιμη τα ζώα υπόκεινται σε θεραπεία, βάση της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο νόσημα. 

6. Εφόσον τα θηλυκά ζώα είναι υγιή, και μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, υπόκεινται σε
στείρωση  με  χειρουργική  επέμβαση  ωοθυκυστερεκτομής.  Ορισμένα  από  τα  αρσενικά,  εάν  κριθεί
απαραίτητο και  μετά από  συνεννόηση με  την αρμόδια  υπηρεσία,  θα υποβάλλονται  σε  επέμβαση
ορχεκτομής. 

7. Τα αδέσποτα σκυλιά θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά  της λύσσας και κατά περίπτωση (ηλικία και
κατάσταση)   με  πολυδύναμο  εμβόλιο  εναντία  στη  λεπτοσπείρωση,  στη  Νόσο  του  Carre,  στην
παρβοίωση και στη λοιμώδη ηπατίτιδα. Οι αδέσποτες γάτες θα εμβολιάζονται πρωτίστως κατά της
λύσσας και  κατά περίπτωση  ενάντια στην  πανλευκοπενία,  στη ρινοτραχειιτιδά,  σε  καλυκοιούς και
χλαμύδια. Τα νεαρά σκυλιά μπορούν να εμβολιάζονται κατά της παρβοίωσης.

8. Τα ζώα θα λαμβάνουν θεραπεία αποπαρασίτωσης (ενδο- και εξω-). 

9. Όλα  τα  αδέσποτα  ζώα   θα  σημαίνονται  ηλεκτρονικά  ως  αδέσποτα  και  θα  καταγράφονται  στη
∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια θα
τοποθετείται περιλαίμιο και κονκάρδα αντιλυσσικού εμβολιασμού. 

10. Ο κτηνίατρος θα αναλαμβάνει και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, θεραπεία δηλητηριασμένων ζώων,
θεραπεία  στο  ιατρείο  με  ενυδάτωση,  αντιμετώπιση  ορθοπεδικών  τραυμάτων  κ.α,  όπως  αυτά
αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Οποιαδήποτε κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία περιγράφεται στη
μελέτη, παρέχεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Δέλτα.  Εργασίες οι οποίες
δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το ανάδοχο.   

11. Εάν τα ζώα κριθούν επικίνδυνα (εκδηλώνουν απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να
απειληθούν, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα ή πάσχουν ή είναι φορείς σοβαρού νοσήματος που
μπορεί  να  μεταδοθεί  στον  άνθρωπο  ή  στα  άλλα  ζώα  και  δεν  θεραπεύονται)  και  αρνηθούν  τα
φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας
τους,  μπορεί  να  υποβληθούν  σε  ευθανασία.  Για  την  επικινδυνότητα  του  ζώου  αποφασίζει  η
πενταμελής  επιτροπή  που  συγκροτείται  βάση  του  Ν.  4039/2012  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  Ν.
4235/2014.

12. Εφόσον  ζητηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  Δέλτα  ο  κτηνίατρος  θα  πρέπει  να
προγραμματίσει επίσκεψη στο καταφύγιο ζώων με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος Δέλτα. 

13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κλινικά τα αδέσποτα ζώα που έχουν δαγκώσει αναφορικά με τη
λύσσα και να συμπληρώσει τη βεβαίωση παρακολούθησης ζώου, σε περίπτωση που του ζητηθεί αυτό
από την αρμόδια υπηρεσία.

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει σε ατομική καρτέλα
ζώου,  υπόδειγμα  της  οποίας  θα  του  δοθεί  από  το  Τμήμα  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης.  Στην
καρτέλα θα υπάρχει η φωτογραφία του ζώου και θα αναγράφονται το είδος, το φύλο, η φυλή και το
μέγεθος  του  ζώου,  ο  αριθμός  σήμανσης  του,  η  ημερομηνία  και  η  τοποθεσία  περισυλλογής,  το
αποτέλεσμα  της  εξέτασης  για  λεϊσμανίαση,  η  ημερομηνία  και  το  είδος  των  εμβολιασμών,  η
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ημερομηνία στείρωσης, ο προορισμός του, η ημερομηνία και ο τόπος επανένταξης του ή η ημερομηνία
ευθανασίας/θανάτου αυτού, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε περίπτωση υιοθεσίας καθώς άλλες
εξετάσεις (με τα αποτελέσματα τους) ή επεμβάσεις που έγιναν και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν
(σκεύασμα ή δραστική ουσία και ποσότητα).  Ακόμη οφείλει να επικολλάει στην καρτέλα τα κουπόνια
από τα εμβόλια που χορήγησε καθώς και το αυτοκόλλητο από το  microchip της σήμανσης. Η κάθε
καρτέλα θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης του ζώου στη Διαδικτυακή
Ηλεκτρονική Βάση Σήμανσης και Καταγραφής ζώων συντροφιάς με ιδιοκτήτη το Δήμο Δέλτα. 

15. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  βιβλίο  νοσηλείας  ασθενών  ζώων,  το  οποίο  θα  είναι
θεωρημένο από την Δ/νση Κτηνιατρικής  της ΜΕΘ και  θα του  δοθεί  από τον Δήμο.  Στο  βιβλίο  θα
καταγράφεται  το είδος και  το φύλο του ζώου καθώς και  το είδος, το περιεχόμενο και  το χρονικό
διάστημα της νοσηλείας του. 

16. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-  που θα ορίσει τον επιβλέποντα-επόπτη της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος
τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές και οδηγίες
της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η
εκτέλεση της υπηρεσίας του. Εργασίες οι οποίες δεν έχουν την έγκριση του αρμοδίου τμήματος δε θα
γίνονται δεκτές και θα βαρύνουν το ανάδοχο.   

17. Σε περίπτωση που υπάρχει  έκτακτο γεγονός και  του ζητηθεί, ο ανάδοχος  υποχρεούται να δέχεται
επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου) καθ’
όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα
και αργίες. 

18. Πιθανές παραλείψεις ή σφάλματα της εργασίας του, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει
εντός  τριών (3) ημερών χωρίς χρηματική επιβάρυνση του Δήμου.

19. Καθότι οι ποσότητες των πράξεων που θα εφαρμοστούν έχουν υπολογιστεί κατά εκτίμηση,  υπάρχει
περίπτωση μέχρι το τέλος του προγράμματος να υπάρξει  τροποποίηση ως προς την ποσότητα των
ιατρικών πράξεων που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες, εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.

20. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται και
ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά  ότι  απαγορεύεται  η  απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν
νόμιμη άδεια διαμονής και υπηρεσίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

21. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και την
ασφάλεια του ιδίου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και για την
πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή και στα αδέσποτα ζώα
που χειρίζεται, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις
αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

22. Ο  ανάδοχος  υποχρεούνται  να  διαθέτει  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό  (εργαλεία,  μηχανήματα)  και
εκπαιδευμένο   προσωπικό  για  την  εκτέλεση  όλων  των  περιγραφόμενων  εργασιών  της  παρούσας
μελέτης. Μόνο σε περίπτωση που δεν διαθέτει στο δικό του ιατρείο τον ακτινολογικό εξοπλισμό θα
πρέπει  να  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  θα  παρέχει  και  την  υπηρεσίας  αυτή,  με  δική  του  ευθύνη,  σε
ακτινολογικό εργαστήριο. Επίσης πρέπει να διαθέτει για τα περιστατικά του Δήμου τουλάχιστον δύο
κλωβούς ανάρρωσης - νοσηλείας σε εσωτερικό χώρο του ιατρείου ή της κλινικής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης,  τελούσε  σε  μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανά δύο μήνες ύστερα από την παροχή των
υπηρεσιών και την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, μετά την παραλαβή
της  υπηρεσίας  από  την αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  του  Δήμου,  που συγκροτείται  σύμφωνα µε  το
άρθρο 221 του Ν.4412/16.

Η πληρωμή  του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον:

α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρε-
σίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  Στην περίπτωση αυτή του
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάρο-
δο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή των σχετικών τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο  Ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  ανεξαιρέτως  τους  βάσει  των  ισχυόντων  νόμων  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των αντίστοιχων άρθρων της διακήρυξης (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις,
Χρόνος παράδοσης,  Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η διοίκηση  αυτής  θα διενεργηθεί  από  το  Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δέλτα,  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να προβεί  στην οριστική παραλαβή  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
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Αν ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν  μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν.
4412/2016.       

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγ-
γείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό ανα-
γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβι-
βασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προ-
σκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και  να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου ανα-
δόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 4 όμοια πρωτότυπα και έλαβε 3 ο Δήμος και 1 ο ανάδοχος.   

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

........................................

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

......................................
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