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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ήµος ∆ιονύσου

Ταχυδροµική διεύθυνση

Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου

Πόλη

Αγ. Στέφανος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305

Τηλέφωνο

213 2030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες

Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ. 213 2030613
e-mail:moira@dionysos.gr

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτοµέας
ΟΤΑ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες (Οργανισµός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι
προσφορές
www.promitheus.gov.gr
γ)

πρέπει

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

:

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : www dionysos.gr

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. : 15.6142.0002 με την ονομασία «
Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων»

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δήμου
Διονύσου, όπως περιγράφονται στην 3/2019 μελέτη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
Αδειοδοτήσεων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : α) 85200000-1 µε τίτλο «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» και β)
85210000-3 µε τιτλο «Σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων»
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΟΜΑ∆Α Α

A/A

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΥΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

8,00

1,92

9,92

7,00

1,68

8,68

1

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

2

Εξέταση αίµατος
λεϊσµανιαση

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

50,00

12,00

62,00

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου

45,00

10,80

55,80

5

Εµβολιασµός νεαρών σκύλων,
ηλικίας 5 έως 8 εβδοµάδων

10,00

2,40

12,40

6

Εµβολιασµός σκύλων,
άνω των 8 εβδοµάδων

10,00

2,40

12,40

7

Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων

15,00

3,60

18,60

8

Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο
κατά της Λύσσας

8,00

1,92

9,92

Αποπαρασίτωση
σκύλου

εσωτερική

9

6,00

1,44

7,44

Αποπαρασίτωση
σκύλου

εξωτερική

10

6,00

1,44

7,44

11

Ηλεκτρονική
σκύλου

10,00

2,40

12,40

12

Κλινική εξέταση σκύλου

10,00

2,40

12,40

13

Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου
χωρίς χειρουργείο

60,00

14,40

74,40

14

Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό
σκύλου µε χειρουργείο

260,00

62,40

322,40

15

Σοβαρές
χειρουργικές
επεµβάσεις σκύλου

250,00

60,00

310,00

16

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
µέχρι και 10 κιλά

120,00

28,80

148,80

σκύλων

για

ηλικίας

ταυτοποίηση
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17

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
πάνω από 10 κιλά

18

Ευθανασία ανίατος
σκύλου

19

180,00

43,20

223,20

50,00

12,00

62,00

Φαρµακοθεραπεία
αφροδίσιου
µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος

60,00

14,40

74,40

20

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων

80,00

19,20

99,20

21

Φαρµακοθεραπεία
σαρκοκοπτικής ψώρας

30,00

7,20

37,20

22

Εξέταση ερλιχίωσης

10,00

2,40

12,40

23

Φαρµακοθεραπεία ερλιχίωσης

50,00

12,00

62,00

24

Ηµερήσια νοσηλεία σκύλου

5,50

1,32

6,82

25

Ακτινογραφία σκύλου

10,00

2,40

12,40

26

Βιοχηµικές
παράµετρο

3,00

0,72

3,72

27

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

50,00

12,00

62,00

28

Ακρωτηριασµός άκρου

100,00

24,00

124,00

29

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

30

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

31

Υπέρηχο σκύλου

80,00

19,20

99,20

32

Οροθεραπεία

14,00

3,36

17,36

33

Γενική αίµατος

3,00

0,72

3,72

34

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

36

∆ιαχείριση
σκύλου

50,00

12,00

62,00

37

Νεκροψία

100,00

24,00

124,00

38

Μαγνητική

220,00

52,80

272,80

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

πάσχοντος

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένου

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΓΑΤΕΣ
39

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

8,00

1,92

9,92

40

Στείρωση θηλυκής γάτας

40,00

9,60

49,60

41

Στείρωση αρσενικής γάτας

35,00

8,40

43,40

42

Εµβολιασµός γατιών κατά της
Λύσσας

8,00

1,92

9,92

43

Εµβολιασµός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως
και ρινοτραχειιτιδάς

11,00

2,64

13,64

44

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

6,00

1,44

7,44

45

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

6,00

1,44

7,44
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46

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

10,00

2,40

12,40

47

Κλινική εξέταση γάτας

10,00

2,40

12,40

48

Ορθοπεδικό περιστατικό
χωρίς χειρουργείο

50,00

12,00

62,00

49

Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό
γάτας µε χειρουργείο

250,00

60,00

310,00

50

Σοβαρές
επεµβάσειςγάτας

200,00

48,00

248,00

51

Γενική αίµατος

3,00

0,72

3,72

52

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

53

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

54

Ευθανασία
γάτας

30,00

7,20

37,20

55

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων γατιών

70,00

16,80

86,80

56

Ηµερήσια νοσηλεία γάτας

5,50

1,32

6,82

57

Ακτινογραφία Γάτας

10,00

2,40

12,40

58

Βιοχηµικές
παράµετρο

3,00

0,72

3,72

59

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

40,00

9,60

49,60

60

Ακρωτηριασµός άκρου

100,00

24,00

124,00

61

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

62

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

63

Υπέρηχο γάτας

80,00

19,20

99,20

64

Οροθεραπεία

11,00

2,64

13,64

65

∆ιαχείριση
γάτας

45,00

10,80

55,80

66

Νεκροψία

80,00

19,20

99,20

67

Μαγνητική

220,00

52,80

272,80

ανίατος

γάτας

χειρουργικές

πάσχουσας

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένης

ΟΜΑ∆Α Β
A/A

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ

ΖΩΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

8,00

1,92

9,92

2 Φιλοξενία αδέσποτου ζώου

7,00

1,68

8,68

Ο προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται για την οµάδα Α στο ποσό των 80.000,00€
συµπ/νου ΦΠΑ και για την οµάδα Β στο ποσό των 25.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν είτε σε όλες (Α & Β) είτε σε κάποια (Α ή Β)
οµάδα του προϋπολογισµού αλλά για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε κάθε οµάδα επί
ποινή αποκλεισµού.
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
συµβατικού ποσού,

σε καταρχήν σε

12 µήνες

ή µέχρι εξαντλήσεως του

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνική έκθεση-Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής για την κάθε οµάδα της ανάθεσης.
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη τιµή στο σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών κάθε οµάδας.

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 ιδίως1:
−
−

−
−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

−

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”,

−

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

−

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”,

1

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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−
−

−

−
−

−

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
της διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019
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.
του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την
παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άραθρου 22 του Ν.3536/07
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.
−
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
−
Την υπ’ αριθ. 3/2019 µελέτη του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και
Αδειοδοτήσεων που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
−
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21000/30.05.2019 τεκµηριωµένο αίτηµα διατάκτη για ανάληψη
υποχρέωσης .
−
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των υπηρεσιών , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ005024020
−
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ005062817
−
Την υπ’ αριθ. 638/31.05.2019 (Κ.Α.Ε. 15.6142.0002) απόφαση ανάληψης δέσµευσης
(Α∆Α: ΨΘΠΗΩ93-1ΚΑ)
−
Την 196/11.06.2019
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
(Α∆Α:6ΝΝΘΩ93-ΜΣΛ)
, µε την οποία εγκρίθηκε: α)η
υπ’ αριθ. 3/2019 µελέτη του Τµήµατος Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού και γ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και
αξιολόγησης του διαγωνισµού ως ακολούθως :
Τακτικά Μέλη
1) ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ
2)ΤΣΟΜΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3)ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Αναπληρωµατικά Μέλη
1)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
−

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήµατος.
Αναλυτικότερα :

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

14/6/2019

14/6/2019

29/6/2019
και ώρα
15:00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε
υπηρεσία χρονοσήµανσης.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός]
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση
(URL)
:
www.dionysos.gr
στην
διαδροµή
:
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτική δηµοσίευση, βαρύνει
τον ανάδοχο.

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
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:
1. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα
(τεχνικές προδιαγραφές, υπόδειγµα
οικονοµικής προσφοράς ) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής .
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ
3. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
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 ή προδικαστικές προσφυγές 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
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
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χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική
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 των παραγράφων 2.2.2 και 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 Ενωσης 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.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, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 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.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια 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
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης

,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στο 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που

ανέρχεται στο ποσό :
1) Συμμετοχή στις ομάδες Α και Β

1.694,00€

2) Συμμετοχή στην ομάδα Α

1.291,00€

3) Συμμετοχή στην ομάδα Β

404,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 10 µήνες , άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
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),
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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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 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 η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.
ή/και
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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) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20162,
(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
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

2

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (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.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. 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
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
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μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
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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
2.2.3.1της 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.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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
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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 ισχύουν3.
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 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 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
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ( να
έχουν εκδοθεί έως (3) μήνες πριν από την υποβολή τους) 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
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 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 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
3

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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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, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του , καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Τα ως άνω δικαιολογητικά (παρ. Β.2. ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
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.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπο μενα στις διατα ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).
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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 .

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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 προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] Επειδή δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις στο σύνολο τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την
τεχνική τους προσφορά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µε την 01/2019 µελέτη του
Παραρτήµατος I της διακήρυξης (επι ποινή αποκλεισµού) περιγράφοντας ακριβώς πως οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά βάση των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά των οικονοµικών φορέων και
υπογράφουν ψηφιακά τα αντίστοιχα αρχεία. Οι οικονοµικής τους προσφορά υποβάλλεται
συµπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήµατος II, οποίο υπογράφεται και επισυνάπτεται το
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
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προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο 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 έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα...),
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και µε το κεφάλαιο του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης
, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται .
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (άδεια άσκησης επαγγέλµατος , υπεύθυνες
δηλώσεις , καταστάσεις , άδεια λειτουργίας ενδιαιτήµατος κλπ. )
βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. Οι οικονοµικοί φορείς
αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
για την κάθε οµάδα
Η τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών

δίνεται σε ευρώ.

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και
συµπληρωµένο το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος II,που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννιά (9)
µηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συμμετοχής 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.
2.4.6 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 φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 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
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 άρθρου73 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 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
προσφορών, ήτοι στις 4/7/2019 και ώρα 10.30 π.µ..

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις
τεχνικές προσφορές κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού
των προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
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

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση]
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 προσφορές4.
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής 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 2.2.9.2. 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 των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
β)Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την
Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

4

Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο
κατακυ ρωσης, κατ’ εφαρμογη της δια ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνεια
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του 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
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 έως 2.2.8
(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 προσωρινού αναδόχου (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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί,
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.
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 προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
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Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση
άσκησή της, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον
απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι,
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης ,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.2.α της παρούσας για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφοράi.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

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.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

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 στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και 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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
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 συνολό της 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 της ως άνω
εγγύησης 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.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.5. 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 2.2.9.2
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 της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.6

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.

5
6

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016

Σελίδα 33

5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων].
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/20167, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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 και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 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
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 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 μικρότερη 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 πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. 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.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
7

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας 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
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση 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
έκπτωτο.

5.3 ∆ιοικητικές 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), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
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 απόφασή της 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 ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως 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

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
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
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σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

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

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται

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

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

105.000,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α. (24%)

:

84.677,42Ευρώ
: 20.322,58 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

: 105.000,00 Ευρώ
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03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

105.000,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014, όπως αντικατέστησε την παρ.1
του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, οι δήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και
την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Επειδή ο δήµος µας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών,
ούτε προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο στην περισυλλογή και αιχµαλωσία ζώων
συντροφιάς , όπως επίσης δεν διαθέτει όχηµα κατάλληλο για την ασφαλή µεταφορά των ζώων,
η εργασία αυτή δεν µπορεί να γίνει από το υπάρχον προσωπικό του δήµου και θα πρέπει να
ανατεθεί σε κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική που θα πληρεί τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας
που ισχύουν. Επίσης δεν διαθέτει χώρους προσωρινής φιλοξενίας για ζώα που χρίζουν ιδιαίτερη
αντιµετώπιση, όπως ζώα συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των πέντε µηνών , επιθετικά κλπ. .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του
Ν.4412/2016.
Οι εργασίες που ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτίθεται να εκτελέσει µε την παρούσα µελέτη,
περιλαµβάνει 2 οµάδες και έχουν ως εξής :
ΟΜΑ∆Α Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Οµάδα Α του
προϋπολογισµού)
CPV:85200000-1 (κτηνιατρικές υπηρεσίες )

Η εργασία φροντίδας αδέσποτων ζώων, περιλαµβάνει την σήµανση, την καταγραφή, τον
κτηνιατρικό και αιµατολογικό έλεγχο, τον εµβολιασµό , την αποπαρασίτωση, τη στείρωση κλπ,
θα παρέχεται από κτηνίατρο, ο οποίος ασκεί νόµιµα το επάγγελµα σε κτηνιατρείο που θα
διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και άδεια , βάσει της νοµοθεσίας (Ν604/77,ΦΕΚ163Α΄/13-677 και το Π∆469/78, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το αρθ. 14 του Ν3170/03 και
του άρθ. 9 του Ν3049/12 ,το αρθ.46 του Ν4235/14).
Τα ζώα που θα περισυλλέγονται θα οδηγούνται στο κτηνιατρείο, όπου θα υποβάλλονται σε
κτηνιατρική εξέταση, θα εµβολιάζονται, θα στειρώνονται εάν απαιτείται , θα ταυτοποιούνται
ηλεκτρονικά µε την τοποθέτηση µικροπλακέτας (microchip) ως αδέσποτα του ∆ήµου και θα
καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση ( αρθ. 1 του Ν.4039/12- ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.12, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 – ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14).Αν
διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο
νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εφόσον κριθεί ότι είναι υγιή θα
επανεντάσσονται άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον (παρ. 10 του άρθ. 9 του Ν4039/12 ΦΕΚ
15 Α΄/02.02.12, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 46 του Ν.4235/14 –
ΦΕΚ 32 Α΄/11-2-14).
Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία ή χειρουργική επέµβαση
παραµένουν στο κτηνιατρείο για εύλογο χρονικό διάστηµα µέχρι την αποθεραπεία τους.
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Εάν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι το αδέσποτο ζώο που περισυλλέχθηκε είναι
επικίνδυνο ζώο συντροφιάς ή ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανο να
αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα
αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας του , υποβάλλεται σε
ευθανασία (παρ. 4,12, αρθ. 9 του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθ.
46, του Ν4235/14).
Επιπλέον , σύµφωνα µε την ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (Α∆Α ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ) «Πρόγραµµα
επιτήρησης και καταπολέµησης λύσσας στην Ελλάδα», άρθρο 5 παρ. 3, αναφέρεται ότι « Στην
περίπτωση των αδέσποτών σκύλων και γατιών άνω των 3 µηνών , επιβάλλεται η διασφάλιση
του αντιλυσσικού εµβολίου στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν ιστορικό εµβολιασµού κατά της
λύσσας , µέχρι την στιγµή της εξέτασής τους, ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία του επαναληπτικού
τους εµβολιασµού».
Η αντιµετώπιση των ενδεχόµενων περιστατικών λύσσας γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’
αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α ΒΕΖΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(Α∆Α
7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Η περισυλλογή και µεταφορά των ζώων στο ιατρείο/κλινική του θα γίνεται µε το δικό του
µέσον και προσωπικό(ανάδοχος) αφού πρώτα ελεγχθούν µε τη χρήση συσκευών ανίχνευσης ότι
πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς καθώς και η επανένταξη αυτών στον φυσικό τους
χώρο. Επίσης είναι δυνατόν να γίνεται και µε συνδροµή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών
σωµατείων εφόσον έχει ενηµερωθεί η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου .
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται έκτακτα περιστατικά άµεσα σε αιτήµατα του ∆ήµου,
σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση καθ’ όλο το 24ωρο,όλες της ηµέρες του χρόνου.
Η παραλαβή των αδέσποτων ζώων µε το ασθενοφόρο θα γίνεται κατ’ ελάχιστο δύο φορές την
εβδοµάδα σε µέρες και ώρες που θα συµφωνηθούν µεταξύ ∆ήµου και Αναδόχου , εκτός
απροόπτου (π.χ. τροχαίο ατύχηµα, δηλητηριασµένο κ.α.), όπου τότε ο ανάδοχος θα κληθεί να
εξυπηρετήσει την ανάγκη κατά προτεραιότητα , το αργότερο , εντός 40 λεπτών από την
ειδοποίηση του από το ∆ήµο.

Μία φορά το µήνα ο Ανάδοχος θα προσέρχεται σε χώρους που θα ορίζονται από την αρµόδια
υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και θα πραγµατοποιεί εµβολιασµούς και
κτηνιατρικές πράξεις σε αδέσποτα τα οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να µεταφερθούν στην
κλινική.
Επίσης θα υπάρχει καθηµερινή τηλεφωνική ενηµέρωση για την κατάσταση τις υγείας των ζώων
που βρίσκονται στο κτηνιατρείο/κλινική και εβδοµαδιαία έγγραφη ενηµέρωση.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει
τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού :
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
β) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
•

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

•

Ότι θα χορηγείται κατάλληλη τροφή σύµφωνα µε την ηλικία και την κατάσταση υγείας
κάθε ζώου, επαρκής ποσότητα ανάλογα µε το σωµατικό του βάρος

•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαµονής και
διαφύλαξης.
Έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που θα φροντίζει για τη νοσηλεία, καθαριότητα
και την σίτιση των αδέσποτών ζώων
Κτηνίατρο για τον καθηµερινό έλεγχο αυτών
Ότι θα εκτελεί άµεσα τις υπηρεσίες , όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 03/2019
µελέτη, στον χώρο του κτηνιατρείου του , το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη

•
•
•
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•

•
•

υποδοµή ώστε να µπορούν να γίνονται οι χειρουργικές επεµβάσεις στα ζώα και να
φιλοξενούνται προσωρινά για εύλογο χρονικό διάστηµα , µέχρι την αποθεραπεία τους.
Ότι διαθέτει όχηµα, για την ασφαλή µεταφορά ζώων ,µε ειδικά ατοµικά κλουβιά. Τα
κλουβιά µεταφοράς να έχουν το κατάλληλο µέγεθος και αντοχή ώστε να είναι ασφαλή
για τα ζώα και να παρέχουν τον κατάλληλο αερισµό.
Ότι είναι ενήµερος των επιτόπιων συνθηκών, µε εκτίµηση των ιδιαίτερων τυχόν
προβληµάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας.
Ότι σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνή περίπτωση θα δέχεται περιστατικά
καθ’ όλο το
24ωρο, όλες της ηµέρες του χρόνου.

γ)Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
Ένα τουλάχιστόν άτοµο το οποίο θα είναι προσωπικά χρεωµένο µε την κάλυψη των αναγκών
του ∆ήµου και διαθέσιµος οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας να επικοινωνήσει µε τις υπηρεσίες
του ∆ήµου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Επίσης ότι θα ενηµερώσει άµεσα και χωρίς
καθυστέρηση το ∆ήµο για κάθε αλλαγή του σχετικού ατόµου, ώστε να µη δηµιουργείται το
παραµικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.
δ) Κατάσταση µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή,
ε) Κατάσταση µε το εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς,
το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την εργασία αυτή καθώς και
περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει.
στ) Οικονοµική προσφορά µε αναλυτική τιµολόγηση για κάθε µια κτηνιατρική υπηρεσία
ξεχωριστά, βάση του υποδείγµατος

Σύµφωνα µε άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή
επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και
τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριµένη ρύθµιση και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα
των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι ευανάγνωστα και ευκρινή.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά , ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις
υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση.
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες. Οι υποχρεωτικές
υπηρεσίες είναι:
1. Περισυλλογή, µεταφορά και επανένταξη
2. Εξέταση σκύλων για λεϊσµανίαση
3. Στείρωση (προ εγχειρητική κλινική εξέταση, στείρωση µε αναισθησία, απορροφήσιµα
ράµµατα, παροχή µετεγχειρητικής ιατροφαρµακευτικής αγωγής, ηµερήσια νοσηλεία)
4. Αποπαρασίτωση εσωτερική και εξωτερική.
5. Εµβολιασµοί
6. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Κατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων , ο ∆ήµος
αντιµετώπισε παθολογικά περιστατικά ποικίλης αιτιολογίας , τον οποίων ο αριθµός αποδείχθηκε
µη προβλέψιµος. Ως εκ τούτου , κρίνεται σκόπιµο να µην προσδιοριστούν αριθµητικά οι ανά
είδος ζητούµενες κτηνιατρικές υπηρεσίες , αλλά η παροχή αυτών να εφαρµόζεται κατά
περίπτωση που ανακύπτει, σύµφωνα µε τις ενδεικτικές τιµές µονάδος της µελέτης και µέχρι
εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού. Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν θα
υπερβαίνει το ποσό 80.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
ΟΜΑ∆Α Β : ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
προϋπολογισµού)

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ

ΖΩΩΝ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

CPV:85210000-3 (σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων)
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(Οµάδα

Β

του

Αφορά την προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων ζώων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4039/2012 και την τροποποίησή του από το Ν.4235/2014.Πιο συγκεκριµένα και
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 9 « Ζώα συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των (5) µηνών,
που δεν έχουν υιοθετηθεί , παραµένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι
∆ήµοι ή τα ∆ιαδηµοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά
σωµατεία και ενώσεις ως και τη συµπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) µηνών, έχοντας την
απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα».
Για λόγους δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, ζώα µε επικίνδυνη ή προβληµατική συµπεριφορά, η
οποία θα πιστοποιείται µε κτηνιατρική γνωµάτευση, θα οδηγούνται στο καταφύγιο για εύλογο
χρονικό διάστηµα και έως ότου η πενταµελής επιτροπή του ∆ήµου αποφασίσει για τις περαιτέρω
ενέργειες που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
Επίσης µπορούν να φιλοξενηθούν ζώα που µετά από επέµβαση ή θεραπεία κρίνεται από τον
κτηνίατρο (οµάδα Α) να ακολουθήσουν περαιτέρω θεραπευτική αγωγή , µε την προϋπόθεση ότι
τα απαιτούµενα φάρµακα (µόνο σκευάσµατα που χορηγούνται από το στόµα) µαζί µε
κτηνιατρική συνταγή και τις απαραίτητες οδηγίες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του
ζώου θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο της οµάδας Α.
Η περισυλλογή ,µεταφορά των ζώων θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει
κατάλληλο όχηµα , από την κτηνιατρική κλινική ή από άλλο χώρο που θα του υποδειχθεί από
την υπηρεσία µας, προς το καταφύγιο και αντίστροφα.
Ο ανάδοχος οφείλει να δέχεται στο ενδιαίτηµα ανθρώπους, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και
ώρες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου, ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα υιοθεσίας των ζώων αυτών. Επίσης στην περίπτωσή που διοργανωθούν ηµέρες
υιοθεσίας στο ∆ήµο, o ανάδοχος θα πρέπει να µεταφέρει τα ζώα στο χώρο που θα γίνει η
εκδήλωση (πάντα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ) και µετά τη λήξη της εκδήλωσης να
τα παραλάβει και να τα µεταφέρει πίσω στο ενδιαίτηµα.
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει
τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού :
α)Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήµατος µικρών ζώων εν ισχύ
β)Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για σωµατείο,
γ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
•

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαµονής και
διαφύλαξης.

•

Ότι θα χορηγείται κατάλληλη τροφή σύµφωνα µε την ηλικία και την κατάσταση υγείας
κάθε ζώου, επαρκή ποσότητα ανάλογα µε το σωµατικό του βάρος

•

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

•
•

•

•

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε το γνήσιο της υπογραφής , στην οποία θα αναφέρεται:
•

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

Τα πλήρη στοιχεία του κτηνίατρου µε τον οποίο συνεργάζεται.

ε) Κατάσταση µε το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή,
στ) Κατάσταση µε το εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς,
το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την εργασία αυτή καθώς και
περιγραφή της εκπαίδευσης που έχει λάβει.
ζ)Οικονοµική προσφορά βάση του υποδείγµατος.
Σύµφωνα µε άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή
επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και
τους φορείς που υπάγονται στην συγκεκριµένη ρύθµιση και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα
των εγγράφων αυτών αρκεί να είναι ευανάγνωστα και ευκρινή.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά , ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις
υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση.
Κατά την µέχρι σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ο ∆ήµος
έχει κληθεί να αντιµετωπίσει περιστατικά των οποίων ο αριθµός αποδείχθηκε µη προβλέψιµος,
όπως µη προβλέψιµες αποδείχτηκαν και οι µέρες παραµονής σε φιλοξενία. Ως εκ τούτου ,
κρίνεται σκόπιµο να µην προσδιοριστούν αριθµητικά ούτε οι ηµέρες φιλοξενίας ,ούτε ο αριθµός
των αδέσποτων, αλλά η παροχή να εφαρµοστεί µέχρι
εξαντλήσεως του ποσού του
προϋπολογισµού το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 25.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%)
Συντάχθηκε
28.05.2019

Ελέγχθηκε
28.05. 2019

Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
28.05.2019

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

105.000,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Α)Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από εκπαιδευµένο , έµπειρο προσωπικό, αδειοδοτηµένα
οχήµατα ασφαλούς µεταφοράς(ασθενοφόρο),κλιµατιζόµενα και σύγχρονός εξοπλισµός
περισυλλογής
Β)Μεταφορά αδέσποτων σκύλων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου ∆ιονύσου στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον χώρο
περισυλλογής.
Τιµή:8,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ
Αφορά την ειδική ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωµάτων κατά της
λεϊσµανίασής , σύµφωνα µε το άρθρο 17α του Ν. 4235/14.
Τιµή εφαρµογής : 7€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
3. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτοµή και ράµµατα απορροφήσιµα στα
θηλυκά αδέσποτα σκυλιά, συµπεριλαµβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική
εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστηµα κρίνει ο
κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η µετέπειτα καλή υγεία του ζώου
.
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιµή εφαρµογής δεν
συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες παραµονής-νοσηλείας-διατροφής)

4. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Θα εφαρµόζεται η µέθοδος της ορχεκτοµής µε ή χωρίς αφαίρεση του όσχεου, σύµφωνα
µε την κρίση του χειρούργου κτηνιάτρου κατά περίπτωση, προς αποφυγή του
οιδήµατος µετεγχειρητικά, κυρίως για τα µεγαλόσωµα ζώα. Συµπεριλαµβάνεται η προ
εγχειρητική κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί
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για όσο διάστηµα κρίνει ο κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η
µετέπειτα καλή υγεία του ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 45€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,(στην τιµή εφαρµογής δεν
συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες παραµονής-νοσηλείας-διατροφής)

5. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
α)Εµβολιασµός νεαρών σκύλων , ηλικίας 5 έως 8 εβδοµάδων , µε εµβόλιο κατά του ιού
Corre (µόρβα) και κατά του ιού Pavvo-io(ιογενούς γαστρεντερίτιδας), µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

β) Εµβολιασµός σκύλων , ηλικίας άνω των 8 εβδοµάδων, µε εµβόλιο
κατά της Νόσου
Corre , της Λοιµώδους Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L.
Icterohaemorrhagie), της ιογενούς Παρβοεντερίτιδας, µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

γ)Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων
µε εµβόλιο κατά της Νόσου Corre , της Λοιµώδους
Ηπατίτιδας, των Λεπτοσπειρώσεων (L. Canicola, L. Icterohaemorrhagie), της ιογενούς
Παρβοεντερίτιδας και της Λύσσας, µε κλινική εξέταση
Τιµή εφαρµογής : 15€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

δ) Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο κατά της Λύσσας, µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 8,000€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
6. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ
Στην εσωτερική
αποπαρασίτωση συµπεριλαµβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών
σκευασµάτων σε µορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέµηση παρασίτων του πεπτικού
σωλήνα (ταινίες κλπ.)
Τιµή εφαρµογής : 6,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

7. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΥΛΟΥ
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση , περιλαµβάνεται η εφαρµογή ειδικών σκευασµάτων για την
καταπολέµηση ακάρεων και άλλων.
Τιµή εφαρµογής : 6,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά την τοποθέτηση microchip συµβατό µε τη νοµοθεσία. Πραγµατοποιείται µε την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του σκύλου συστήµατος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας µόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήµανσής και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
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9. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ
Θα περιλαµβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωµάτευση και
υπόδειξη ή µη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής , µετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα
αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καµία άλλη
ιατρική επέµβαση ή εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

10. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο .
Τιµή εφαρµογής : 60,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

11. ΣΟΒΑΡΟ ΟΘΡΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟΥ
Αφορά σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία
Τιµή εφαρµογής : 260€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
12. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Όπως πυοµήτρα σκύλου κλπ.
Τιµή εφαρµογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
13. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ
α) Αφορά την φαρµακευτική αγωγή για ζώα βάρούς µέχρι και 10 κιλά επί καθηµερινής
βάσεως για ένα µήνα.
Τιµή εφαρµογής : 120€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
α) Αφορά την φαρµακευτική αγωγή για ζώα βάρούς πάνω από 10 κιλά επί καθηµερινής
βάσεως για ένα µήνα.
Τιµή εφαρµογής : 180€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
14. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι ο αδέσποτος σκύλος που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνος ή
ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρηση του στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του
και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και
τη διαδικασία υιοθεσίας του , εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
15. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ
Φαρµακοθεραπεία αφροδίσιου µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος
Τιµή εφαρµογής : 60,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευµένο
προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ηµέρες απαραίτητα και
εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσιποπτα. Η αντιµετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α ΒΕΖΕΘ-Ω06) και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(Α∆Α 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιµή εφαρµογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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17. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ
Φαρµακοθεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας
Τιµή εφαρµογής : 30,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
18. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ
∆ιενεργείται σε πιστοποιηµένο εργαστήριο
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
19. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ
Φαρµακοθεραπεία ερλιχιωσης
Τιµή εφαρµογής : 60,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
20. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Παραµονή, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου.
Τιµή εφαρµογής : 5,50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
21. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος µε ή χωρίς τη χρήση ηρεµιστικού
φαρµάκου
Τιµή εφαρµογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
22. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ
Θα περιλαµβάνονται κατά περίπτωση, µεµονωµένα ή σε διάφορούς συνδυασµούς βιοχηµικοί
παράµετροι, σύµφωνα µε την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου.
Τιµή εφαρµογής : 3,00€ ανά παράµετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Περιλαµβάνει χειρουργικές µικροεπεµβάσεις , όπως η συρραφή τραυµάτων, η διάνοιξη και
καθαρισµός αποστηµάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση αναισθησίας.
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
24. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ
Θα περιλαµβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη
ακρωτηριασµού άκρου .
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

χειρουργική

επέµβαση

25. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Εξέταση µε ενδοσκόπιο οισοφάγου, στοµάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
26. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.
Τιµή εφαρµογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
27. ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΚΥΛΟΥ
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Χρήση υπέρηχου
Τιµή εφαρµογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
28. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οροθεραπεία
Τιµή εφαρµογής : 14,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
29. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Γενική αίµατος
Τιµή εφαρµογής : 3,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
30. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ορολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 12,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
31. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 12,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

32. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα µε το δηλητήριο
στην περίπτωση δηλητηριασµένου ζώου
Τιµή εφαρµογής : 50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
33. ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτοµής και θα συνοδεύεται από
γνωµάτευση.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
34. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια µαγνητικής και θα συνοδεύεται από γνωµάτευση.
Τιµή εφαρµογής : 220,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
35. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Α)Περισυλλογή αδέσποτων γατιών από εκπαιδευµένο , έµπειρο προσωπικό, αδειοδοτηµένα
οχήµατα ασφαλούς µεταφοράς(ασθενοφόρο),κλιµατιζόµενα και σύγχρονός εξοπλισµός
περισυλλογής
Β)Μεταφορά αδέσποτων γατιών, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου ∆ιονύσου στους χώρους του αναδόχου και την επαναφορά τους στον χώρο
περισυλλογής.
Τιµή:8,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
36. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ ΓΑΤΑΣ
Αφορά στην πλήρη αφαίρεση ωοθηκο-υστερεκτοµή και ράµµατα απορροφήσιµα στα
θηλυκά αδέσποτα γατιά, συµπεριλαµβάνεται η προ εγχειρητική κτηνιατρική κλινική
εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο διάστηµα κρίνει ο
κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η µετέπειτα καλή υγεία του ζώου
.
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Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 40,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (στην τιµή εφαρµογής δεν
συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες παραµονής-νοσηλείας-διατροφής)
37. ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ
Θα εφαρµόζεται η µέθοδος της ορχεκτοµής . Συµπεριλαµβάνεται η προ εγχειρητική
κτηνιατρική κλινική εξέταση και η αναισθησία ζώου. Το ζώο θα νοσηλευτεί για όσο
διάστηµα κρίνει ο κτηνίατρος ώστε να διαφυλαχτεί και να εξασφαλιστεί η µετέπειτα
καλή υγεία του ζώου .
Σε περίπτωση που το ζώο επανατοποθετηθεί µετά από στείρωση και παρουσιάσει
προβλήµατα τα οποία θα αποδοθούν στην στείρωση, επιστέφει για αποκατάσταση της
υγείας τους στον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη χρηµατική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τιµή εφαρµογής : 35,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
38. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
α) Εµβολιασµός γατιών µε εµβόλιο κατά της Λύσσας, µε κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 8,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
β) Εµβολιασµός γατιών κατά της πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και ρινοτραχειιτιδάς , µε
κλινική εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 11€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
39. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Στην εσωτερική αποπαρασίτωση συµπεριλαµβάνεται η χρήση ειδικών κτηνιατρικών
σκευασµάτων σε µορφή χαπιού ή αλοιφής για την καταπολέµηση παρασίτων του
πεπτικού σωλήνα (ταινίες κλπ.) ενώ αντίστοιχα
Τιµή εφαρµογής : 6,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
40. ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΑΤΑΣ
Στην εξωτερική αποπαρασίτωση , περιλαµβάνεται η εφαρµογή ειδικών σκευασµάτων για
την καταπολέµηση ακάρεων και άλλων.
Τιµή εφαρµογής : 6,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
41. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΤΑΣ
Αφορά την τοποθέτηση microchip συµβατό µε τη νοµοθεσία. Πραγµατοποιείται µε την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου της γάτας συστήµατος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης , το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας µόνο για αναγνώριση και καταχώριση στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση
σήµανσής και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΤΑΣ
42. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΑΤΑΣ
Θα περιλαµβάνει απλή κλινική εξέταση, η οποία θα συνοδεύεται από γνωµάτευση και
υπόδειξη ή µη περαιτέρω θεραπευτικής αγωγής , µετά το τέλος τη οποίας το ζώο θα
αποχωρεί από το κτηνιατρείο/κτηνιατρική κλινική χωρίς να υποβληθεί σε καµία άλλη
ιατρική επέµβαση ή εξέταση.
Τιµή εφαρµογής : 10€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
43. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ
Αφορά ορθοπεδικά περιστατικά, χωρίς χειρουργείο
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Τιµή εφαρµογής : 60,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
44. ΣΟΒΑΡΟ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΤΑΣ
Αφορά σε σοβαρά περιστατικά , που απαιτούν ορθοπεδικά χειρουργεία
Τιµή εφαρµογής : 250€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
45. ΣΟΒΑΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΑΤΑΣ
Όπως πυοµήτρα κλπ.
Τιµή εφαρµογής : 200€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
46. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Γενική αίµατος
Τιµή εφαρµογής : 3,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
47. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ορολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 12,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
48. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κυτταρολογικές εξετάσεις
Τιµή εφαρµογής : 12,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
49. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΙΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΣΑΣ ΓΑΤΑΣ
Εάν ο κτηνίατρος διαπιστώσει ότι η αδέσποτη γάτα που περισυλλέχθηκε, είναι επικίνδυνη ή ότι
πάσχει από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανη να αυτοσυντηρηθεί λόγω γήρατος ή
αναπηρίας και η διατήρηση της στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας του
και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και
τη διαδικασία υιοθεσίας της , εκδίδει σχετική γνωµάτευση και ενηµερώνει την πενταµελή
επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 τουν. 4235/2014.
Τιµή εφαρµογής : 30€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
50. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΩΝ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΙΩΝ
Τα ζώα που έχουν ακραία επιθετική συµπεριφορά, περισυλλέγονται από εκπαιδευµένο
προσωπικό, παρακολουθείται η υγεία τους από κτηνίατρο για 14 ηµέρες απαραίτητα και
εκδίδονται πιστοποιητικά ως µη λυσσιποπτα. Η αντιµετώπιση περιστατικών λύσσας γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.52929/3-6-2013(Α∆Α ΒΕΖΕΘ-Ω06) και
Γ1α/Γ.Π.109853/23-1-2015(Α∆Α 7ΠΛΒΘ-0ΨΟ)Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
Τιµή εφαρµογής : 70,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
51. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΓΑΤΑΣ
Παραµονή, σίτιση και θεραπεία για ανάρρωση του αδέσποτου.
Τιµή εφαρµογής : 5,50€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
52. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΤΑΣ
Περιλαµβάνει την λήψη απλού ακτινογραφήµατος µε ή χωρίς τη χρήση ηρεµιστικού
φαρµάκου
Τιµή εφαρµογής : 10,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
53. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ
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Θα περιλαµβάνονται κατά περίπτωση, µεµονωµένα ή σε διάφορούς συνδυασµούς
βιοχηµικοί παράµετροι, σύµφωνα µε την κρίση του εκάστοτε θεράποντα κτηνιάτρου.
Τιµή εφαρµογής : 3€ ανά παράµετρο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
54. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Περιλαµβάνει χειρουργικές µικροεπεµβάσεις , όπως η συρραφή τραυµάτων, η διάνοιξη
και καθαρισµός αποστηµάτων, αφαίρεση ογκιδίων κλπ. Με χορήγηση αναισθησίας.
Τιµή εφαρµογής : 40€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
55. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ
Θα περιλαµβάνει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, τη
ακρωτηριασµού άκρου και 5ήµερη νοσηλεία του ασθενούς ζώου
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

χειρουργική

επέµβαση

56. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Εξέταση µε ενδοσκόπιο οισοφάγου, στοµάχου, τραχείας και ρινικών κοιλοτήτων.
Τιµή εφαρµογής : 100€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
57. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΥ
Αφορά χειρουργική αφαίρεση νεοπλασιών.
Τιµή εφαρµογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
58. ΥΠΕΡΗΧΟ ΓΑΤΑΣ
Χρήση υπέρηχου
Τιµή εφαρµογής : 80€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
59. ΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οροθεραπεία
Τιµή εφαρµογής : 11€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
60. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗΣ ΓΑΤΑΣ
Περιλαµβάνει την οροθεραπεία και τη χορήγηση αντίδοτων ανάλογα µε το δηλητήριο
στην περίπτωση δηλητηριασµένου ζώου
Τιµή εφαρµογής : 45€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠA
61. ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια διαγνωστικής νεκροτοµής και θα συνοδεύεται από
γνωµάτευση.

Τιμή εφαρμογής : 80,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
62. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Θα περιλαµβάνει τη διενέργεια µαγνητικής και θα συνοδεύεται από γνωµάτευση.
Τιµή εφαρµογής : 220,00€/ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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ΟΜΑ∆Α Β
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Α)Περισυλλογή αδέσποτων ζώων από εκπαιδευµένο , έµπειρο προσωπικό,
αδειοδοτηµένα
οχήµατα
ασφαλούς
µεταφοράς(ασθενοφόρο),κλιµατιζόµενα
και
σύγχρονός εξοπλισµός περισυλλογής
Β)Μεταφορά αδέσποτων ζώων, που περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου ∆ιονύσου στους χώρους του αναδόχου ή από τον συνεργαζόµενο
κτηνίατρο/κτηνιατρικη κλινική και την επαναφορά τους στον χώρο περισυλλογής.
Τιµή:8,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Περιλαµβάνει τη φιλοξενία, καθαριότητα και την καθηµερινή σίτιση των αδέσποτων ζώων του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τιµή εφαρµογής : 7,00€/ηµέρα ανά ζώο πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
Συντάχθηκε
28.05.2019

Ελέγχθηκε
28.05. 2019

Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
28.05.2019

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:
Πηγή:

105.000,00 Ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆Α Α

A/A

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΥΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

8,00

1,92

9,92

7,00

1,68

8,68

1

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

2

Εξέταση αίµατος
λεϊσµανιαση

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

50,00

12,00

62,00

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου

45,00

10,80

55,80

5

Εµβολιασµός νεαρών σκύλων,
ηλικίας 5 έως 8 εβδοµάδων

10,00

2,40

12,40

6

Εµβολιασµός σκύλων,
άνω των 8 εβδοµάδων

10,00

2,40

12,40

7

Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων

15,00

3,60

18,60

8

Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο
κατά της Λύσσας

8,00

1,92

9,92

εσωτερική

9

Αποπαρασίτωση
σκύλου

6,00

1,44

7,44

Αποπαρασίτωση
σκύλου

εξωτερική

10

6,00

1,44

7,44

11

Ηλεκτρονική
σκύλου

10,00

2,40

12,40

12

Κλινική εξέταση σκύλου

10,00

2,40

12,40

13

Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου
χωρίς χειρουργείο

60,00

14,40

74,40

14

Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό
σκύλου µε χειρουργείο

260,00

62,40

322,40

15

Σοβαρές
χειρουργικές
επεµβάσεις σκύλου

250,00

60,00

310,00

σκύλων

για

ηλικίας

ταυτοποίηση
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16

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
µέχρι και 10 κιλά

120,00

28,80

148,80

17

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
πάνω από 10 κιλά

180,00

43,20

223,20

18

Ευθανασία ανίατος
σκύλου

50,00

12,00

62,00

19

Φαρµακοθεραπεία
αφροδίσιου
µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος

60,00

14,40

74,40

20

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων

80,00

19,20

99,20

21

Φαρµακοθεραπεία
σαρκοκοπτικής ψώρας

30,00

7,20

37,20

22

Εξέταση ερλιχίωσης

10,00

2,40

12,40

23

Φαρµακοθεραπεία ερλιχίωσης

50,00

12,00

62,00

24

Ηµερήσια νοσηλεία σκύλου

5,50

1,32

6,82

25

Ακτινογραφία σκύλου

10,00

2,40

12,40

26

Βιοχηµικές
παράµετρο

3,00

0,72

3,72

27

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

50,00

12,00

62,00

28

Ακρωτηριασµός άκρου

100,00

24,00

124,00

29

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

30

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

31

Υπέρηχο σκύλου

80,00

19,20

99,20

32

Οροθεραπεία

14,00

3,36

17,36

33

Γενική αίµατος

3,00

0,72

3,72

34

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

36

∆ιαχείριση
σκύλου

50,00

12,00

62,00

37

Νεκροψία

100,00

24,00

124,00

38

Μαγνητική

220,00

52,80

272,80

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

πάσχοντος

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένου

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΓΑΤΕΣ
39

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

8,00

1,92

9,92

40

Στείρωση θηλυκής γάτας

40,00

9,60

49,60

41

Στείρωση αρσενικής γάτας

35,00

8,40

43,40

42

Εµβολιασµός γατιών κατά της
Λύσσας

8,00

1,92

9,92

43

Εµβολιασµός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως
και ρινοτραχειιτιδάς

11,00

2,64

13,64
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44

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

6,00

1,44

7,44

45

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

6,00

1,44

7,44

46

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

10,00

2,40

12,40

47

Κλινική εξέταση γάτας

10,00

2,40

12,40

48

Ορθοπεδικό περιστατικό
χωρίς χειρουργείο

50,00

12,00

62,00

49

Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό
γάτας µε χειρουργείο

250,00

60,00

310,00

50

Σοβαρές
επεµβάσειςγάτας

200,00

48,00

248,00

51

Γενική αίµατος

3,00

0,72

3,72

52

Ορολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

53

Κυτταρολογικές εξετάσεις

10,00

2,40

12,40

54

Ευθανασία
γάτας

30,00

7,20

37,20

55

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων γατιών

70,00

16,80

86,80

56

Ηµερήσια νοσηλεία γάτας

5,50

1,32

6,82

57

Ακτινογραφία Γάτας

10,00

2,40

12,40

58

Βιοχηµικές
παράµετρο

3,00

0,72

3,72

59

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

40,00

9,60

49,60

60

Ακρωτηριασµός άκρου

100,00

24,00

124,00

61

Γαστροσκόπηση

100,00

24,00

124,00

62

Χειρουργείο όγκου

80,00

19,20

99,20

63

Υπέρηχο γάτας

80,00

19,20

99,20

64

Οροθεραπεία

11,00

2,64

13,64

65

∆ιαχείριση
γάτας

45,00

10,80

55,80

66

Νεκροψία

80,00

19,20

99,20

67

Μαγνητική

220,00

52,80

272,80

ανίατος

γάτας

χειρουργικές

πάσχουσας

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένης

ΟΜΑ∆Α Β
A/A

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ

ΖΩΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη

8,00

1,92

9,92

2 Φιλοξενία αδέσποτου ζώου

7,00

1,68

8,68

Συντάχθηκε
28.05.2019

Ελέγχθηκε
28.05. 2019
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Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
28.05.2019

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:

Δήμος Διονύσου

Προϋπ:

105.000,00 Ευρώ

Πηγή:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡ.ΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν είτε σε όλες (Α & Β) είτε σε κάποια (Α ή Β)
οµάδα του προϋπολογισµού αλλά για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε κάθε οµάδα επί
ποινή αποκλεισµού.
Άρθρο 2ο
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει
παρεχόµενων υπηρεσιών κάθε οµάδας.

τη µικρότερη τιµή στο σύνολο των

Άρθρο 3ο
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της όλης εργασίας καθορίζεται για 12 µήνες ή µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο.
Άρθρο 4ο
Η δήλωση και καταγραφή περιστατικού γίνεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου µε κάθε πρόσφορο
µέσο από τους πολίτες, µε φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, µε τηλεοµοιοτυπία, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο. Για την δήλωση τα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία είναι : α)το ονοµατεπώνυµο , η
διεύθυνση κατοικίας του δηλούντος και στοιχεία επικοινωνίας β)η περιγραφή του ζώου και της
περιοχής που κινείται γ)η περιγραφή του περιστατικού και τυχόν ειδικών συνθηκών (ζώο
τραυµατισµένο ή δηλητηριασµένο κ.α.).Τα δηλωθέντα και καταγραφέντα περιστατικά
προωθούνται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου στον Ανάδοχο. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου σε
συνεργασία µε τον ανάδοχο ,αξιολογούν την σοβαρότητα των περιστατικών και καθορίζουν την
προτεραιότητα στην αντιµετώπιση αυτών. Η περισυλλογή και η µεταφορά γίνεται από τον
Ανάδοχό. Επίσης είναι δυνατόν να γίνετε και µε συνδροµή φιλόζωων πολιτών ή φιλοζωικών
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σωµατείων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου, εφόσον έχει ενηµερωθεί η
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου .
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την περισυλλογή και µεταφορά , είναι υποχρεωµένος να
φωτογραφίζει το αδέσποτο, να συντάσσει ατοµική καρτέλα, να παρέχει τις υποχρεωτικές από
τη σύµβαση υπηρεσίες. Επίσης θα προχωρεί στις προαιρετικές κατά τη σύµβαση υπηρεσίες και
άλλες που ίσως δεν έχουν συµπεριληφθεί ,καθώς τα περιστατικά είναι ποικίλα και είναι
αδύνατον να προσδιορισθούν επακριβώς ,αποκλειστικά και µόνον κατόπιν έγγραφης εντολής
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Άρθρο 5ο
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανά αδέσποτο , να αποστέλλονται στην υπηρεσία τα
ακόλουθα (για την οµάδα Α) :
I.

II.

III.

Ατοµική Καρτέλα που περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1711/150664/4.12.2014
Απόφ. Υπ. Οικ. Εσωτ. Αγροτ. Αν. &Τρο.,τα εξής:
•

Φωτογραφία του ζώου

•

Το φύλο

•

Τη φυλή

•

Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίµηση)

•

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

•

Το βάρος του.

•

Αριθµός Σήµανσης

•

Ηµεροµηνία περισυλλογής

•

Τοποθεσία περισυλλογής

•

Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ζώου

•

Ηµεροµηνία και είδος εµβολιασµών

•

Ηµεροµηνία στείρωσης

•

Όνοµα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση

•

Είδος παρεχόµενης νοσηλείας και χρονικό διάστηµα νοσηλείας

•

Προορισµός του ζώου (επανένταξη υιοθεσία, ευθανασία)

•

Ηµεροµηνία ευθανασίας

•

Ηµεροµηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής

•

Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ο διενεργών την σήµανση πιστοποιηµένος
κτηνίατρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταγράφει το ζώο
στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.
Εξετάσεις που έγιναν στο ζώο και τα αποτελέσµατα αυτών

Επίσης εντός των συµβατικών του υποχρεώσεων συµπεριλαµβάνεται η τήρηση βιβλίου
νοσηλείας των ασθενών ζώων , στο οποίο θα περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόµενης
νοσηλείας και το χρονικό διάστηµα νοσηλείας αυτού. Θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο, να
αποστέλλετε στο ∆ήµο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά όταν ολοκληρωθεί η
σύµβαση.
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Επίσης κάθε µήνα θα µας προσκοµίζει κατάσταση µε τα ζώα που νοσούν και εµπίπτουν
στα
νοσήµατα
υποχρεωτικής
δήλωσης
σύµφωνα
µε
την
υπ’αριθ.
πρωτ.
687/21658/24.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας ανά αδέσποτο , να αποστέλλονται στην υπηρεσία τα
ακόλουθα (για την οµάδα Β) :
Ατοµική Καρτέλα που περιλαµβάνει, ,τα εξής:
•

Φωτογραφία του ζώου

•

Το φύλο

•

Τη φυλή

•

Την ηλικία αυτού (κατ’ εκτίµηση)

•

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

•

Αριθµός Σήµανσης

•

Ηµεροµηνία περισυλλογής

•

Τοποθεσία περισυλλογής

•

Ηµεροµηνία επανένταξης και τόπος επανένταξής

•

Στοιχεία ιδιοκτήτη ζώου σε περίπτωση υιοθεσίας του ζώου.

Εντός των συµβατικών του υποχρεώσεων συµπεριλαµβάνεται η τήρηση βιβλίου
εισερχοµένων-εξερχοµένων ζώων . Θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο, να αποστέλλετε
στο ∆ήµο όποτε αυτό ζητηθεί και να παραδοθεί οριστικά όταν ολοκληρωθεί η σύµβαση.
Άρθρο 6ο
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί πλήρες αρχείο των περιστατικών που του
ανατίθενται από το ∆ήµο κατά τη σύµβαση και να είναι διαθέσιµος για έκτακτο επιτόπιο
έλεγχο συµµόρφωσής προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Άρθρο 7ο
Ο Ανάδοχός υποχρεούται να τιµολογεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες του ανά µήνα
προσκοµίζοντας πρωτότυπο τιµολόγιο, αναλυτική κατάσταση χρεώσεων ανά παρεχόµενη
υπηρεσία και ανά ζώο και τις ατοµικές καρτέλες ζώων .Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία
αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και
αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Άρθρο 8ο
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, ενώ ο φόρος προστιθέµενης αξίας
βαρύνει των ∆ήµο.
Άρθρο 9ο
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και αφού συγκεντρωθούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά .

Άρθρο 10ο
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016
«∆ηµόσιες συµβάσεις έργων , προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’
Άρθρο 11ο
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης ,επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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Συντάχθηκε
28.05.2019

Ελέγχθηκε
28.05. 2019

Ανδριανή Μιράντα Μπακαφούκα
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
Θεωρήθηκε
28.05.2019

Βασίλειος ∆αρδαµάνης
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Ανθρωπίνου
∆υναµικού Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ:
∆ήµος ∆ιονύσου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α

A/A

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΥΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ

1

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

2

Εξέταση αίµατος
λεϊσµανιαση

3

Στείρωση θηλυκού σκύλου

4

Στείρωση αρσενικού σκύλου

5

Εµβολιασµός νεαρών σκύλων,
ηλικίας 5 έως 8 εβδοµάδων

6

Εµβολιασµός σκύλων,
άνω των 8 εβδοµάδων

7

Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων

8

Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο
κατά της Λύσσας
Αποπαρασίτωση
σκύλου

εσωτερική

9

Αποπαρασίτωση
σκύλου

εξωτερική

10
11

Ηλεκτρονική
σκύλου

12

Κλινική εξέταση σκύλου

13

Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου
χωρίς χειρουργείο

14

Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό
σκύλου µε χειρουργείο

15

Σοβαρές
χειρουργικές
επεµβάσεις σκύλου

σκύλων

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

για

ηλικίας

ταυτοποίηση
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Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

16

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
µέχρι και 10 κιλά

17

Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση
για ζώα βάρους
πάνω από 10 κιλά

18

Ευθανασία ανίατος
σκύλου

19

Φαρµακοθεραπεία
αφροδίσιου
µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος

20

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων

21

Φαρµακοθεραπεία
σαρκοκοπτικής ψώρας

22

Εξέταση ερλιχίωσης

23

Φαρµακοθεραπεία ερλιχίωσης

24

Ηµερήσια νοσηλεία σκύλου

25

Ακτινογραφία σκύλου

26

Βιοχηµικές
παράµετρο

27

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

28

Ακρωτηριασµός άκρου

29

Γαστροσκόπηση

30

Χειρουργείο όγκου

31

Υπέρηχο σκύλου

32

Οροθεραπεία

33

Γενική αίµατος

34

Ορολογικές εξετάσεις

35

Κυτταρολογικές εξετάσεις

36

∆ιαχείριση
σκύλου

37

Νεκροψία

38

Μαγνητική

πάσχοντος

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένου

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΓΑΤΕΣ
39

Περισυλλογή-ΜεταφοράΕπανένταξη

40

Στείρωση θηλυκής γάτας

41

Στείρωση αρσενικής γάτας

42

Εµβολιασµός γατιών κατά της
Λύσσας

43

Εµβολιασµός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως
και ρινοτραχειιτιδάς
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44

Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας

45

Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας

46

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας

47

Κλινική εξέταση γάτας

48

Ορθοπεδικό περιστατικό
χωρίς χειρουργείο

49

Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό
γάτας µε χειρουργείο

50

Σοβαρές
επεµβάσειςγάτας

51

Γενική αίµατος

52

Ορολογικές εξετάσεις

53

Κυτταρολογικές εξετάσεις

54

Ευθανασία
γάτας

55

Παρακολούθηση
λυσσίποπτων
αδέσποτων γατιών

56

Ηµερήσια νοσηλεία γάτας

57

Ακτινογραφία Γάτας

58

Βιοχηµικές
παράµετρο

59

Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις

60

Ακρωτηριασµός άκρου

61

Γαστροσκόπηση

62

Χειρουργείο όγκου

63

Υπέρηχο γάτας

64

Οροθεραπεία

65

∆ιαχείριση
γάτας

66

Νεκροψία

67

Μαγνητική

γάτας

χειρουργικές

ανίατος

πάσχουσας

εξετάσεις

ανά

δηλητηριασµένης

ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΑ∆Α Β

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A/A

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φ.Π.Α.
24%

ΠερισυλλογήΜεταφοράΕπανένταξη
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

2

Φιλοξενία
αδέσποτου
ζώου
(τιµή
µονάδας
ανά
ηµέρα)
ΣΥΝΟΛΟ

………………………………..
(Τόπος – Ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα)
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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 φορέαii και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες:Χρυσαφογεώργη Μαρία
- Τηλέφωνο: 2132030613
- Ηλ. ταχυδρομείο: moira@dionysos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ
ΖΩΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%
CPV α) 85200000-1 µε τίτλο «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» και β) 85210000-3 µε τιτλο
«Σταθµοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων»Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

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:
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 αρμόδιοιiii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiv;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοvi:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή 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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
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.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: 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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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 καταδίκεςix
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx·
2. δωροδοκίαxi,xii·
3. απάτηxiii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiv·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvii 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
xix
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xx
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xxi;
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Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxii:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxvi;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvii :
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 περιστάσειςxxviii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxxi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii 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:
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
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
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxiii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiv; του:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxl, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxli:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxlii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxliii όσον αφορά το

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

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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ημερομηνίες

παραλήπτες

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

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

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

Σελίδα 82

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxlv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlvi

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvii
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlviii, 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
δωρεάνxlix.
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 Δήλώσης 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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Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν.
4605/2019.

i

ii

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
iii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iv

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

v

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
vi

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vii

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

ix

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xi

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xiii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiv

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xvi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvii

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

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxiii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiv

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvi

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvii

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxviii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxix

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxi

Πρβλ άρθρο 48.

xxxii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xl

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xli

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xlii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xliii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xlv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlix

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