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ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εξγαζία
«Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή,
απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε αδέζπνηωλ δώωλ»

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο:
1) Σν Ν.604/1977 ‘Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη
ελδηαηηεκάησλ’.
2) Σν Π. Γ. 463/1978 ‘Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ
θηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ’
3) Σν Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ 11 Α΄) ‘Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο’.
4) Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε 280239/12.11.2003 (ΦΔΚ 1712/19-11-03 ηεχρνο Β’)
‘Πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο αδέζπνησλ ζθχισλ θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο’.
5) Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε 280262/03.12.2003 (ΦΔΚ 1874/17.12.2003 ηεχρνο Β')
‘Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαθπγίσλ
αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο’.
6) Σν Ν. 3463/2006 - ΦΔΚ 114 Α΄/ 2006 ‘Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ’.
7) Σν Ν. 3852/2010 ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 ‘Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’
8) Σν Ν. 3861/2010, ΦΔΚ 112 Α'/13-7-2010 ‘Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘’Πξφγξακκα Γηαχγεηα’’ θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
9) Σν Ν.4039/2012 ‘Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ
ζθνπφ’ (Ν.4039/2012 ΦΔΚ 15 /η. Α’/2-2-2012).
10)
Σελ ΚΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα
Δπηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λχζζαο ζηελ Διιάδα’
11)
Σν ππ’ αξηζ. 117 / 6660/ 17-1-2014 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ΑΓΑ: ΒΗΦΒΒ-ΠΘΧ ‘Δκθάληζε θξνχζκαηνο ιχζζαο ζε
ζθχιν ζην Χξαηφθαζηξν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο’
12)
Σν Ν.4235/2014 ΦΔΚ 32 /η. Α’/ 11-2-2014 ‘Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο
θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο
ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ’.
13)
Σελ αξηζκ. 1711/150664/14 (ΦΔΚ-3249 Β/4-12-14) Κ.Τ.Α..
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ
πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.28/80, γηα ηελ
αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή,
απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε αδέζπνηωλ δώωλ», ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη
φξνπο:
Άξζξν 1
Αληηθείκελν - Γηάξθεηα
Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο αλαθέξεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Σερληθή πεξηγξαθή –
κειέηε, ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ) ηεο αξ. 10/2016 ζρεηηθήο
κειέηεο. Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο (2016).
Άξζξν 2
Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ηεο ππφ δηαγσληζκφ ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
73.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 10/2016 κειέηε ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ
ηδίνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 15.6117.0001 (Ακνηβέο θηελίαηξνπ γηα
ζήκαλζε, ειεθηξνληθή θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ
δψσλ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Άξζξν 3
Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ
3.1.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ζηηο
20-07-2016, εκέξα Σεηάξηε, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ (Κηίξην Βντλφβηηο),
Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο κε ψξα έλαξμεο παξαιαβψλ πξνζθνξψλ ηελ 10:30
π.κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ..

3.2. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ
ηνπο έσο θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο
κπνξεί λα απνζηαινχλ – κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο - θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, αιιά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο έσο θαη ηελ ιήμε θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
3. 3 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαιακβάλνληαη από ην ηκήκα
πξωηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ
ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ Γηαγωληζκνύ θαη
παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο
πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.
3.4.

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο & επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνχλ.
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3.5. Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε
ηνπ δηαγσληζκνχ επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
www.mykonos.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ, ηειέθσλν 2289028557, θαμ 2289028567.
Άξζξν 4
Σεύρε δεκνπξάηεζεο
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά
ηζρχνο είλαη:
 Ζ παξνχζα δηαθήξπμε
 Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
 Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
 Ζ Σερληθή έθζεζε – πεξηγξαθή
Άξζξν 5
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο
5.1 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθηφο απφ ηνπο θηεληάηξνπο, νη νπνίνη
αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή
βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, θαη νη θηινδσηθέο ελψζεηο ή ηα θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ κπνξνχλ λα
απνδείμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο.
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ζε κφληκε
ιεηηνπξγία θηεληαηξηθή εγθαηάζηαζε, κεηαθνξηθά κέζα γηα πεξηζπιινγή αδέζπνησλ δψσλ,
θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη λνζειεπηήξην, πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γήκνπ, θαη πιεξνχλ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 604/77, ηνπ Π.Γ. 463/78 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρχνπλ απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3170/03) θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 280262/17-12-03 Απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο – Γεσξγίαο.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κόλν γηα ην ζύλνιν ηωλ εξγαζηώλ
ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο.
5.2. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα θαηά
πεξίπησζε Γηθαηνινγεηηθά (δεκφζηα έγγξαθα, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.α.) πξσηφηππα ή
ζε επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή αθξηβώλ αληηγξάθωλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Ν. 4250/2014, σο εμήο:
α) Δμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ πξνζθνκίδνληα ηελ πξνζθνξά.
β) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΗΚΑ & πηζηνπνηεηηθά όιωλ ηωλ ινηπώλ Οξγαληζκώλ
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), πνπ ν Πξνζθέξσλ δειψλεη ζε ζρεηηθή
Τπεχζπλε Γήισζε, φηη είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη εηζθνξέο, απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
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γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
δ) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:
-θπζηθά πξφζσπα
-νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ
-Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ.
-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
ε) Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη :
o
ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο
δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα
o
νπδέπνηε έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο εθηέιεζεο
παξνκνίνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ
νηνδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
o
φηη νπδέπνηε θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή
ηεο εηαηξίαο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ
o
εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππφθεηηαη ή δελ ππφθεηηαη ζε λνκηθφ
πεξηνξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ πεξηνξηζκνχ εάλ ππφθεηηαη
o
φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
o
φηη νη πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηε κε αξηζ.10/2016 κειέηε
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Όια ηα αλωηέξω κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζε κία ή θαη πεξηζζόηεξεο ππεύζπλεο
δειώζεηο.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππεο θαη κε ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ.
η) Δγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηώλ, ε νπνία νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πιένλ ΦΠΑ.
Ε) Άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα
Γ/λζε ή Αληίγξαθν άδεηαο θηεληαηξείνπ, ή θηεληαηξηθήο θιηληθήο πνπ δηαζέηεη ηνλ
θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία.
Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, ή κε
ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ.
ΔΠΔ ή Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε,
φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
Οη Ο.Δ., Δ.Δ. Δ.Π.Δ θαη Μνλ. ΔΠΔ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππν ή
επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλεο, φπσο απηέο
ζα εκθαίλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ
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ηεο έδξαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, εθδφζεσο ηξηκήλνπ ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο. Δπηπιένλ, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ
Δ.Π.Δ. θαη Μνλ. Δ.Π.Δ ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ Φ.Δ.Κ.
Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ α) ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε
ζπγθξφηεζή ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζφζνλ θαη
ηελ εληνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη, καδί κε ην
Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη απηφ δεκνζηεπζεί θαη β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε
φια ηα ζπκβφιαηα κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα
Φ.Δ.Κ. λνκίκσο δεκνζηεπκέλα.
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ή θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, εθηφο
ησλ αλσηέξσ γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο
θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα
ζπζηήζνπλ Κνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη
ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε
απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή
θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ
απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδνκέλε εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ
ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ
κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή.
Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο
ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή
ζπκβνιαηνγξάθν.
εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη
λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη:
 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή φηαλ πξφθεηηαη γηα
εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο
Δάλ δελ πξνζθνκηζζνχλ φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή πξνζθνκηζηνχλ ειιηπή ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 6
ύληαμε ηωλ Πξνζθνξώλ
6.1 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη/θαηαηίζεληαη, κέζα ζε
έλα θπξίσο θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δχν αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ν
νπνίνο ζα θέξεη ηηο θάησζη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
2) Ζ επσλπκία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ
3) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ.
4) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.
5) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγωληδνκέλνπ.
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6.2 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν
ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο
εμήο:
α) ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο, καδί κε ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ.
β) Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν,
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε ‘ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ’ αλαθέξνληαο
ηα αλσηέξσ ζηνηρεία (1-5) ηεο παξαγξάθνπ 6.1. (Γει. επσλπκία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ,
αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ)
γ) Γηα ηελ άξηζηε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, νη δηαγσληδφκελνη
ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, αξηζκφ θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζηελ πξνζθνξά
ηνπο.
6.3 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή
δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ.
6.4 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ
γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή
απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο.
6.5 Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη, σο
απαξάδεθηεο.
Άξζξν 7
Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
7.1 Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο γηα ηε δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο
ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πξνζήιζαλ θαη θαηαζέηνπλ πξνζθνξά. Πξψηα ειέγρεηαη ε λφκηκε
εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθεηαη απφ φια ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη αξηζκείηαη εμσηεξηθά.
7.2 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίδεηαη
δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ απηήλ ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηά ζεηξά παξάδνζήο ηνπο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα πεξηερφκελα ηνπ θάζε θαθέινπ
πεξηιεπηηθά. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο,
γξάθεηαη δε πάλσ ζε απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο
θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κνλνγξάθνληαη
θαηά ηε δηελέξγεηα απηνχ απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
7.3 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη
κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ βγαίλνπλ θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθά. Ζ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη δε γη απηνχο πνπ ηπρφλ απνθιεηζηνχλ έρνληαο ππφςε ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
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7.4 Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλαθεξχζζεη κεηνδφηε απηφλ πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ
ρακειφηεξε ηηκή. Σν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε επφκελε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο.
7.5 Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνγξαθή ή ηηο κνλνγξαθέο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή πνπ
δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη νη
πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ή πεξηέρνπλ, ζε θάπνην
ζεκείν, νπζηψδεηο απνθιίζεηο ή ζνβαξή αληίζεζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο.
7.6 Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ ππνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
θαη ιακβάλνπλ γλψζε νη παξεπξηζθφκελνη. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε ζρεηηθή λφκηκε
δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιινληαο ην θάθειν
ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Άξζξν 8
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
8.1Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
πιένλ ηνπ ΦΠΑ.
8.2 Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
8.3 Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ρξφλν
εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο θαη νξίδεηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα έσο ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Άξζξν 9
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
9.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
9.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
9.3 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γήκν πξηλ απφ
ηελ ιήμε ηεο, θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδεηρζεζφκελνπ κεηνδφηε.
Άξζξν 10
Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο - Αλάζεζε ππεξεζίαο
10.1 Μεηά ηηο παξαπάλσ εγθξίζεηο, ζηνλ αλαδεηρζέληα κεηνδφηε ζηνλ νπνίν έγηλε ε
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ απνζηέιιεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
10.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο.
10.3 Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ή
δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, έθπησηνο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ απηφ ζπλέβε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ ή ζπληξέρνπλ
ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
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10.4 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ - εθηφο θαηάδεισλ
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ – θαη ζπλνδεχεηαη αλαπφζπαζηα απφ φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θιπ.
Άξζξν 11
Γηεπθξηλίζεηο πξνζθνξώλ
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, εθ’ φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ
Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ,
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα
Πξνθήξπμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ
Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλήζεηο ζα
παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα,
πνπ απηή ζα νξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία
δεηήζεθαλ.
Άξζξν 12
Δλζηάζεηο
12.1 Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζην Γήκν θαη
απεπζχλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε
δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ή κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο, εάλ πξφθεηηαη γηα εμέηαζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο απηφ
νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία. (Άξζξν 20 ΠΓ. 28/1980). Οη ελζηάζεηο πνπ
θαηαηίζεληαη ζην Γήκν πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ ζηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία θαη γλσκνδνηεί πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε
νπνία θαη απνθαίλεηαη ηειηθά επί ηεο έλζηαζεο.
12.2 Ζ Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, επζχο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ, φπσο
νξίδεηαη ζην Άξζξν 12§1 ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ γλσκνδφηεζή ηεο γηα ηηο ελ ιφγσ
ελζηάζεηο.
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
Άξζξν 13
Κξίζεηο απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ – Γηθαίωκα καηαίωζεο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί
ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ.
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή
κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθήξπμεο.
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο.
Άξζξν 14
Τινπνίεζε ππεξεζίαο
14.1 Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζίαο κε ηνλ αλάινγν
εμνπιηζκό θαη πξνζωπηθό εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία
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δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ΠΔΝΣΔ (5) ΔΡΓΑΗΜΩΝ ΖΜΔΡΩΝ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ζε αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
14.2 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δέθα (10) εκεξψλ πέξαλ ηεο
ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαη ηεο απφ ηελ ππεξεζία αλαθνηλσκέλεο εκεξνκελίαο, θαη κεηά
ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη
έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ
28/1980.
Άξζξν 15
Δθαξκνζηέν δίθαην
Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν
Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα,
αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ χξνπ.
Άξζξν 16
Σξόπνο Πιεξωκήο - θξαηήζεηο
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο ζα θαιπθζεί ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη εηδηθφηεξα πνζνχ 73.800,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. εμφδσλ
15.6117.0001 (Ακνηβέο θηελίαηξνπ γηα ζήκαλζε, ειεθηξνληθή θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε,
εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ).
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν, σο νηθνλνκηθφ
αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζείζεο
εξγαζίεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ
εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ή εθάπαμ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
εθηφο Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Γήκν.
Άξζξν 17
Δθρωξήζεηο - κεηαβηβάζεηο
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο
ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα
εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ
θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο
επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη
αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ
ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο
χκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζζεί ή ην ηκήκα
πνπ δελ εθρσξήζεθε.
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Άξζξν 18
Αλωηέξα βία
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο
βίαο. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ
ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη
επηθαιεζζεί, πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά, εληφο
απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ
πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
Άξζξν 19
Λνηπνί όξνη
Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο
εξγαζίαο ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, φπσο ηζρχνπλ.
Άξζξν 20
Γεκνζίεπζε
23.1. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί κε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζχκθσλα κε ην Νφκν ζηνλ Σχπν εληφο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα αλαξηεζεί ζηε
Γηαχγεηα.
23.2. Ζ δαπάλε γηα ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ
ηχπν θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ

Κωλζηαληίλνο Π. Κνπθάο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΑΜΟΗΒΔ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΜΑΝΖ, ΖΛ.
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΩΖ, ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ
ΣΔΗΡΩΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ
ΦΟΡΔΑ: ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α: 73.800,00 €

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α

Δξγαζία

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟ.

1

ηείξσζε ζειπθνχ ζθχινπ

ΣΔΜ.

1

2

ηείξσζε αξζεληθνχ ζθχινπ

ΣΔΜ.

1

3

ηείξσζε γάηνπ

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ

1

ΣΔΜ.

1

ΣΔΜ.

1

16

Αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο-ζήκαλζε
κε θνλθάξδα αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ
Γεκηνπξγία δηαβαηεξίνπ
Δμέηαζε αζζελνχο κε ελέζηκε
ζεξαπεία
Γηάλνημε απνζηήκαηνο

ΣΔΜ.

1

17

Δμαγσγέο δνληηψλ

ΣΔΜ.

1

18

πξξαθή ηξαχκαηνο

ΣΔΜ.

1

19

Ννζειεία κε νξνζεξαπεία

ΣΔΜ

1

20

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κεγάιεο
βαξχηεηαο

ΣΔΜ.

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Απνπαξαζίησζε ζθχινπ/γάηαο γηα ηα
ελδνπαξάζηηα
Απνπαξαζίησζε ζθχινπ/γάηαο γηα
ηα εμσπαξάζηηα
Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε
ζθχινπ/γάηαο θαη δήισζε ζην
αξκφδην ππνπξγείν
ηείξσζε γάηαο
Βξαρπρξφληα λνζειεία φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην
ήκαλζε ζθχινπ κε πεξηιαίκην πνπ
αλαγξάθεη Γήκνο Μπθφλνπ
Πνιιαπιφ εκβφιην γάηαο/ζθχινπ
Πξναηξεηηθέο Γηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο (αηκαηνινγηθή, νξνινγηθέο
ζθχινο, νξνινγηθέο γάηα,
αθηηλνγξαθία, βηνρεκηθέο)
επζαλαζία

ΣΗΜΖ ΜΟΝ. (€)
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α
ΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
…………/…………../ 2016
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξαθόληωλ θαη
ζθξαγίδα)
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