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Σελίδα 3 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΗ 
ΚΑΜΡΑΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ  

Ρόλθ ΜΥΚΟΝΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289028557 

Φαξ 2289028567 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,  Υποτομζασ ΟΤΑ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι :  Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.mykonos.gr 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Μυκόνου ςτα 
τθλζφωνα 2289028557 και 2289022541 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του Ν. 
4412/2016 για τθν ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια τθσ παρ.1 
περίπτωςθσ 9, υποπερίπτωςθσ β του άρκρου 2 του ανωτζρω Νόμου  και υπό τισ προχποκζςεισ αυτοφ και 
τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου.  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον  Κ.Α. 15-6117.0001 του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι οι υπθρεςίεσ  κτθνιάτρου για ςιμανςθ, θλ.καταγραφι, αποπαραςίτωςθ, 
εμβολιαςμό και ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων ςτα όρια του Διμου Μυκόνου όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 
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Το ζργο αυτό, προβλζπεται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτον ζλεγχο του πλθκυςμοφ των αδζςποτων ηϊων 
και τθ προϊκθςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 85200000-1». 
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00€  πλζον ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ 
ςυμπεριλαμβανομζνου   74.400,00€) 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ 2019.   

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Αϋ) «Για τα δεςποηόμενα και τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και τθν 
προςταςία των ηϊων από τθν εκμετάλλευςθ ι τθ χρθςιμοποίθςθ με κερδοςκοπικό ςκοπό’ 
(Ν.4039/2012 ΦΕΚ 15 /τ. Α’/2-2-2012 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει   

 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Αϋ) ΦΕΚ 32 /τ. Α’/ 11-2-2014 ‘Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και 
κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των 
ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων’ 

 τθσ ΚΥΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΔΑ: ΒΕΥΥΒ-ΨΕΗ) ‘Ρρόγραμμα Επιτιρθςθσ και Καταπολζμθςθσ 
τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα’,   

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”  
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 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω 

  Το πρωτογενζσ αίτθμα με ΑΔΑΜ 19REQ004896643 το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ  

 Τθν υπ’  αρ. 287 - 07/05/2019 απόφαςθ Δθμάρχου µε τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και δεςμεφτθκε θ 
πίςτωςθ ποςοφ  74.400,00 € ςε βάροσ του   Κ.Α 15-6117.0001του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019    
του ∆ιµου (α/α 287/2019 Μθτρϊου Δεςμεφςεων)  

 τθν υπϋαρικμ. 48/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυκόνου  περί ζγκριςθσ  τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και κακοριςμοφ όρων διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
για τθν υπθρεςία «Αμοιβζσ κτθνιάτρου για ςιμανςθ, θλ. καταγραφι, αποπαραςίτωςθ, εμβολιαςμό και 
ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων» προχπολογιςμοφ 60.000,00€  πλζον ΦΡΑ 24 % με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τθσ τιμισ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Μυκόνου και ςυγκεκριμζνα ςτο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΗ ΚΑΜΡΑΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ τθν 16-07-2019, ϊρα 11:00 (θμερομθνία και χρόνοσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι  θ ανωτζρω θμερομθνία  16-07-2019 και ϊρα 11:00. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται και ςτον ελλθνικό τοπικό Τφπο ςφμφωνα με το Νόμο.  

 

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο 
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.mykonos.gr 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα:  

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

2. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. θ  μελζτθ τθσ υπθρεςίασ  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν 
γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν τθσ μελζτθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι , 
από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου, ςτο δικτυακό τόπο: www.mykonos.gr. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Διμου Μυκόνου ςτα τθλζφωνα 2289028557 και 2289022541και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ 
τθσ διακιρυξθσ.  

2.1.3  Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, οι οποίοι είτε είναι 
κτθνίατροι και αςκοφν νόμιμα το επάγγελμα και το κτθνιατρείο τουσ και διακζτουν τθν κατάλλθλθ 
υποδομι βάςει τθσ νομοκεςίασ, είτε πρόκειται για φιλοηωικζσ ενϊςεισ ι φιλοηωικά ςωματεία που 
μποροφν να αποδείξουν και να εγγυθκοφν τθν άριςτθ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ που περιγράφονται 
αναλυτικά ςτθ ςχετικι μελζτθ του υπθρεςίασ του Διμου.  

•  Ειδικότερα γίνονται δεκτά  φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι κοινοπραξίεσ  είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ φιλοηωικϊν ενϊςεων ι φιλοηωικϊν ςωματείων, εκτόσ των ανωτζρω για κάκε μζλοσ τθσ 
κοινοπραξίασ, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθ ςφςταςι τθσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των 
κοινοπρακτοφντων μελϊν και υπεφκυνθ διλωςθ των νομίμων εκπροςϊπων των κοινοπρακτοφντων ότι, ςε 
περίπτωςθ ανάλθψθσ του ζργου κα ςυςτιςουν Κοινοπραξία ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ και κα ορίςουν κοινό εκπρόςωπο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

19PROC005181501 2019-06-27



 

 

Σελίδα 11 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,  

(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Άδειασ εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ κτθνιάτρου που να ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ ι Αντίγραφο 
άδειασ κτθνιατρείου, ι κτθνιατρικισ κλινικισ που  διακζτει  τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και τισ 
κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 

2.2. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Δεν απαιτείται  

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Δεν απαιτείται  

2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Δεν απαιτείται 

2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙΙ , το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΕΣΑΙ όςον αφορά το ΣΕΤΔ  : 

Α) Σο ΣΕΤΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ αυτισ 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ  ζχοντεσ προσ τοφτο 
υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.  

Β) Οι οικονομικοί  φορείσ  πρζπει να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV, χωρίσ να 
υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν  οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του ΣΕΤΔ. 

Γ) Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΗΤ (ΕΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΙΕ- ΜΕΡΟ Β), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει.  

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  
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 Κατά τθν υποβολι του ΣΕΤΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 

2.2.8 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4  περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
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για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, 
ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ 
παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ. 
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. Άδεια  εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ κτθνιάτρου που 
να ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ ι Αντίγραφο άδειασ κτθνιατρείου, ι κτθνιατρικισ κλινικισ που  
διακζτει  τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και τισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 

Β.3. . Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

19PROC005181501 2019-06-27



 

 

Σελίδα 15 

Β.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 
2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ( ποινικό μθτρϊο , πιςτοποιθτικά 
πρωτοδικείου, πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ κλπ)   
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον 
είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, 
να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ (φορολογικι και αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα) ,  
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ 
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
 
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
μόνο τιμισ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθσ και ςτθ 
μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ . 

 Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,) 

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
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διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του ………  

για τθν Υπθρεςία: «Αμοιβζσ κτθνιάτρου για ςιμανςθ, θλ. καταγραφι, αποπαραςίτωςθ, εμβολιαςμό 
και ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων »  

με ανακζτουςα αρχι Διμοσ Μυκόνου  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …/…./2019 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ η ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα1, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 

                                                           
1
 Πρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.» 
 

 2.4.3  Περιετόμενα Φακέλοσ «Δικαιολογηηικά σμμεηοτής - Σετνική Προζθορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν :  

Α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα. ΙΙΙ ), 

Β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο ςυμμετζχων  να δθλϊνει :  

- Oτι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των 
ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα  
και  ότι οι  προςφερόμενεσ εργαςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τθ με αρικ 04/2019 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

-  Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ υπθρεςίασ 

-Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

Γ)   Άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ κτθνιάτρου που να ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ ι Αντίγραφο 
άδειασ κτθνιατρείου, ι κτθνιατρικισ κλινικισ που  διακζτει  τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και τισ κτθριακζσ 
εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτθν ςυνθμμζνθ ςτθν παροφςα  μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει 
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

 

Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που 
περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ  τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ μελζτθ τθσ 
υπθρεςίασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.  

Ειδικότερα,  θ προςφορά που κα προκρικεί κα είναι αυτι  που ζχει τθν χαμθλότερθ τιμι και κα προκφψει 
από τθν προςφζρουςα τιμι για κάκε μονάδα υπθρεςίασ/20 ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ενδεικτικό 
προυπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ. Στισ γραμμζσ 4, 5, 8, 11 και 12 του εντφπου προςφοράσ κα υπολογιςκεί ο 
μζςοσ όροσ των προςφερομζνων τιμϊν  τθσ κάκε γραμμισ, χωρίσ ωςτόςο θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε 
εργαςία να ξεπερνά τθν τιμι αναφοράσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ2. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριϊν (3) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,3  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

                                                           
2
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

3
 Πρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποζθράγιζη προζθορών 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ 
φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και 
ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ 
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία4 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν 
προςφορϊν.  

                                                           
4
 Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 

μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (παρ. 4 του άρκρου 117)  

19PROC005181501 2019-06-27



 

 

Σελίδα 21 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ5.   

Τα αποτελζςματα των  εν λόγω ςταδίων  επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ6. Κατά τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ τθν επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ 
περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 
79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

                                                           
5
 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

6
 Πρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για 
τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

 3.4 Ενζηάζεις  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται 
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 
τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν7. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτους α αρχι αποφαςίηει 
ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ 

                                                           
7
 Πρβλ. άρκρο 127 παρ.1 δεφτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017. 
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πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ  καταβολι παραβόλου, υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.8  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ, ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
8
 Πρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 

19PROC005181501 2019-06-27



 

 

Σελίδα 24 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο  με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

  

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.   Ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από ειςιγθςθ 
τθσ υπθρεςίασ και φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 217 του Ν.4412/2016 
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ 
τθσ υπθρεςίασ   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με κράτθςθ  0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ9 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

                                                           
9
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατ’ εφαρμογι των 
άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ 
δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

19PROC005181501 2019-06-27



 

 

Σελίδα 28 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν  παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του 
ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  κακορίηεται ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ  ζτουσ 
2019 . 

  

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων10.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 

 

                                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 

                                                           
10

 Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

        ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

        ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

       ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

                                             Αριθμός Μελέηης 4/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 Σερληθή πεξηγξαθή 

 Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, 
απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε αδέζπνηωλ δώωλ» 

 

 

Προϋπολογιζμός δαπάνης ………………………….60.000,00………….………………..…€ 

 

Φ.Π.Α.24%…………………………………..………...14.400,00…...…..……………………..€ 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ………………..74.400,00….….………………………..€ 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ………
……… 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 

ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 4/2019 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ζ ηερληθή απηή πεξηγξαθή αθνξά ηηο ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει.θαηαγξαθή, 

απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ. 

Σν έξγν απηφ, πξνβιέπεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ 

δψσλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 74.400,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 15-

6117.0001) 

Οη πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηκήκα απηήο. 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιήθζεθαλ ππφςε νη: 

 

1. Γηαηάμεηο ηνπ Λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15 Α΄) «Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο» 

2. Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.4039/2012 

(Α΄15)» παξ. 6 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012 ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: «1. Οη Γήκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. Ζ αξκνδηφηεηα 

απηή κπνξεί λα αζθείηαη θαη απφ ζπλδέζκνπο Γήκσλ, θαζψο θαη απφ θηινδσηθέο ελψζεηο 

θαη ζσκαηεία, αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ αξκφδην Γήκν, ν νπνίνο 

έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξίσλ. Οη θαηά ηα σο άλσ θηινδσηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ 

αξκφδην Γήκν νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ππνδνκή, ζπληζηάκελε ζηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 

ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή νρεκάησλ κεηαθνξάο δψσλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε 

εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ. 

3. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα 

Δπηηήξεζεο θαη Θαηαπνιέκεζεο ηεο Ιχζζαο ζηελ Διιάδα’,  άξζξν 5 παξ. 3, αλαθέξεηαη 
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φηη ‘’ηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 3 κελψλ, 

επηβάιιεηαη ε δηαζθάιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηά δελ έρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο ιχζζαο, κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο εμέηαζεο 

ηνπο, ή έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκνπ  4039/2012 (Α΄ 15/2-2-2012) ‘’Γηα ηα 

δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ’’. 

4. Ζ αξηζκ. 1711/150664/14 (ΦΔΘ-3249 Β/4-12-14) Θ.Τ.Α. .« Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

επηρνξήγεζεο ησλ Γήκσλ, ησλ πλδέζκσλ Γήκσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηνπ χςνπο, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο». χκθσλα κε ην άξζξν 2, κεηαμχ 

άιισλ, επηιέμηκε δαπάλε είλαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012.  

       χκθσλα κε ην άξζξν 3 «Γηθαηνχρνη – Πξνυπνζέζεηο» παξ. β, είλαη νη Γήκνη, ή χλδεζκνη 

Γήκσλ, ή / θαη ζε ζπλεξγαζία κε Φηινδστθά σκαηεία κε θαηάιιειε ππνδνκή (ζε πάγηεο 

εγθαηαζηάζεηο ή νρήκαηα κεηαθνξάο δψσλ ή ζε εκπεηξία θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ), 

πινπνηνχλ ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 9 ηνπ Λφκνπ 4039/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 4235/2014. 

5.    Οη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

6.    Οη δηαηάμεηο ηνπ N.4605/19 (ΦΔΘ 52 Α/19) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 

       2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην)απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 

απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ζηνλ δηαγσληζκφ εθηφο απφ θηεληάηξνπο, νη νπνίνη 

αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο, γίλνληαη δεθηνί θηινδσηθέο ελψζεηο ή θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ κπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε:  

1. Άδεηαο 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. 

2. Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη  φηη ν δηαγσληδφκελνο:  
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5. Έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη φηη 

απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα  

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 Θνηλνπξαμία ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 

 

Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 

θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  

θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 

κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 

κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο.   Σα πεξηζπιιερζέληα  δψα ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, 

ζηείξσζε, ζήκαλζε, θαηαγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ:  

 

1. ηείξσζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξάμε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ θηελίαηξν 

πνπ αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ θαη απαηηεί ηε ρξήζε αλαηζζεηηθψλ. Ζ ρεηξνπξγηθή 

κέζνδνο επηιέγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν. Σελ παξακνλή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ζηεηξσκέλσλ δψσλ κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε επαλέληαμε ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

2. Σνλ έιεγρν, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζίησζε, παξαθνινχζεζε, ηε ζήκαλζε κε ειεθηξνληθή 

ηαπηφηεηα, λνζειεία θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ 

πεξηζπιιέγνληαη ε νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α’ ). 

3. Σνπνζέηεζε πεξηιαίκηνπ – Πξφθεηηαη γηα πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. 

4. Γήισζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαπηνπνίεζεο ησλ δψσλ ζην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 

Γηα ην ζηάδην ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο επηζεκαίλνληαη αθφκα ηα εμήο: 

α) Ζ ζήκαλζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θηεληάηξνπ, 

αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ. 

β) Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζήκαλζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

αλάδνρνπ.  
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γ) Ζ θαηαγξαθή ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο 

ρψξνπο πνπ νδεγνχληαη απηά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηείξσζεο. 

δ) Οη ζθχινη πνπ ζεκαίλνληαη θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν ην νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

ε) Ζ θαηαρψξεζε απηή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δψσλ 

θαη' εθηίκεζε ηνπ θηεληάηξνπ (θπιή, θχιν, ρξψκα, κέγεζνο, ειηθία). 

ζη) Σα ζηνηρεία θαηαρψξεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ζπλνδεχεη θαη θσηνγξαθία ηνπ δψνπ.  

 

Γηεπθξηλίδνληαη αθφκα ηα παξαθάησ: 

 ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δψν πνπ έρεη πεξηζπιιερζεί δηαπηζησζεί φηη είλαη δεζπνδφκελν 

αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 

 Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ή φηη 

πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο 

θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ελεκεξψλεηαη θαη απνθαζίδεη ε 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014 

 Σν παξφλ έξγν αθνξά απνθιεηζηηθά αδέζπνηα δψα πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινηπέο δεκφζηεο ή δεκνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Δπεκβάζεηο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αδέζπνηα δψα έρνπλ εηζέιζεη ζε απηέο θαη θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ελεκεξψλεηαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

γλψκε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014 

 Σν έξγν δελ αθνξά δεζπνδφκελνπο ζθχινπο αθφκα θαη αλ απηνί πξνέξρνληαη απφ πηνζεζία 

αδέζπνησλ.  

 Δθφζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ζεξαπείεο γηα θάζε δψν, πξέπεη λα επαλαθεξζεί 

ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Ζ ζχκβαζε έρεη ηζρχ γηα ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2019 

 Γηα ηε βεβαίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αλά δψν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ζα θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 
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               Κχθνλνο, 11-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 

Κχθνλνο,11-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 

 

 

Κηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Π.Δ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 

ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ:4/2019 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 

 

 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟ. ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΚΖ ΦΠΑ 
(24%) 

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

120 28,80 

2 
ηείξσζε αξζεληθνχ 
ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
90 21,60 

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1 40 9,60 

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα ηα 
ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

2,5 γηα γάηεο θαη   
7,5 γηα ζθχινπο 

0,60/ 1,80 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

3 γηα γάηεο θαη   
8 γηα ζθχινπο 

0,72 / 1,92 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην αξκφδην 
ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

30 7,20 

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1 60 14,40 

8 
Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην 

ΣΔΚ. 1 

10 γηα γάηεο θαη   
20 γηα ζθχινπο 

2,40 / 4,80 

9 

ήκαλζε ζθχινπ κε 
πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

20 4,80 

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

25 6,00 
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11 

Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

20 αηκαηνινγηθή 

30 θαιααδάξ 

20 εξιίρηα 

30 βηνρεκηθέο 

30 αθηηλνγξαθία 

40 felv/fiv 

4,80 

7,20 

4,80 

7,20 

7,20 

9,60 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 

13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 

 

 

20 

 

 

4,80 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ ΣΔΚ. 1 

15 3,60 

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
κε ελέζηκε ζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
30 γηα ζθχινπο 

4,80 / 7,20 

16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο ΣΔΚ. 1 

40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

14,40 

18 
πξξαθή ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

9,60 / 14,40 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

4,80 / 9,60 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 

200 γηα γάηεο 
θαη   300 γηα 
ζθχινπο 

48,00 / 72,00 

 

 

Ζ πξνζθνξά πνπ ζα πξνθξηζεί ζα είλαη απηή  πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πξνζθέξνπζα ηηκή γηα θάζε κνλάδα ππεξεζίαο/20. ηηο γξακκέο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ 

πξνζθνξάο ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ηεο θάζε γξακκήο, ρσξίο 

σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε εξγαζία λα μεπεξλά ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο.  

Ο Γήκνο Κπθφλνπ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ. 

Σν πνζφ ησλ 74.400,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ ΦΠΑ) ζα δαπαλεζεί γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, θαη 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε πεληακειήο ή ε εηδηθή επηζηεκνληθή 

επηηξνπή.  
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               Κχθνλνο, 11-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 

Κχθνλνο,11-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 

 

 

Κηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Π.Δ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 

ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ:4/2019 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 

 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟ. ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΚΖ ΦΠΑ 
(24%) 

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

120  

2 
ηείξσζε αξζεληθνχ 
ζθχινπ 

ΣΔΚ. 1 
90  

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1 40  

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα ηα 
ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

2,5 γηα γάηεο θαη   
7,5 γηα ζθχινπο 

 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

3 γηα γάηεο θαη   
8 γηα ζθχινπο 

 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην αξκφδην 
ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

30  

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1 60  

8 
Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην 

ΣΔΚ. 1 

10 γηα γάηεο θαη   
20 γηα ζθχινπο 

 

9 

ήκαλζε ζθχινπ κε 
πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

20  

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

25  
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11 

Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

20 αηκαηνινγηθή 

30 θαιααδάξ 

20 εξιίρηα 

30 βηνρεκηθέο 

30 αθηηλνγξαθία 

40 felv/fiv 

 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

 

13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 

 

 

20 

 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ ΣΔΚ. 1 

15  

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
κε ελέζηκε ζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
30 γηα ζθχινπο 

 

16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο ΣΔΚ. 1 

40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

18 
πξξαθή ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 

200 γηα γάηεο 
θαη   300 γηα 
ζθχινπο 

 

 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ …./…../2019 

 

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ 

ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ:4/2019 

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ. 
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, 
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ 
ΕΧΧΛ 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

 

Ζ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γίλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ, ησλ 
θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδίσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζην ηδησηηθφ  
θηεληαηξείν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ  θαηάιιειε ππνδνκή ψζηε  λα 
κπνξεί  λα θηινμελήζεη  πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, 
κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο. Τπνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηείξσζε, ζήκαλζε, 
θαηαγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 

Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ N.4605/19 (ΦΔΘ 52 Α/19) 

 Σνπ Λ. 3463/8-6-2006 « Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

 Σνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

 Σνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ», ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Κείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο 
Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ Α΄/74). 

 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ Α/143/28.6.2014), 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη. 

 Σνπ ΠΓ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

 Σνπ Λ.2859/2000 (ΦΔΘ Α΄/248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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Άξζξν 3ν 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

1. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

2. Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

3. Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε 

 

 

 

Άξζξν 4ν :     Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο  έηνπο. 

 

Άξζξν 5ν: Τπνρξεώζεηο ζπκβαιιόκελωλ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη έγθαηξα φια ηα ζηνηρεία ησλ αδέζπνησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ήηνη ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή (είδνο δψνπ, θπιή, θχιν, ρξψκα, 
κέγεζνο, ειηθία, θσηνγξαθία ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα θάζε δψν 
ρσξηζηά. 

Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 6ν  :    Αλωηέξα βία 

 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: 
εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε 
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο 
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

 Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 7ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ  

 

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

 

Άξζξν 8ν : Πιεξωκή αλαδόρνπ 

 

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  
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εξγαζίεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ 
εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά. 

 

Άξζξν 9ν : Κξαηήζεηο  

 

Σν εθάζηνηε ηηκνιφγην ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλάινγν Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. Θάζε 
άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 10ν: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

1.ηείξωζε ζπιεθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 
ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ δψνπ φπνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, 
θνιιάξν ειηζάβεη. 

 

2.ηείξωζε αξζεληθνύ ζθύινπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή 
αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, 
θνιιάξν ειηζάβεη. 

 

3.ηείξωζε γάηνπ: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθή 
αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα παξακνλή  ηνπ 
δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ 
απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ γαηηψλ. 

 

4. ηείξωζε γάηαο: γεληθή αλαηζζεζία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κήηξαο, 
πεξηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία θαη αλαιγεζία, κεηεγρεηξεηηθή αληηβηνζεξαπεία, βξαρπρξφληα 
παξακνλή  ηνπ δψνπ πνπ θξίλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελίαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκήκαηνο ηνπ 
πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκέλσλ γαηηψλ. 

 

5. Αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο - ζήκαλζε κε θνλθάξδα αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ: θιηληθή 
εμέηαζε ηνπ δψνπ, αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο, θαηαγξαθή ηνπ εκβνιηαζκνχ ζην βηβιηάξην ηνπ 
δψνπ, ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο θνλθάξδαο. 

 

6.Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα  ηα ελδνπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 
βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 
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7. Απνπαξαζίηωζε ζθύινπ/γάηαο γηα  ηα εμωπαξάζηηα: Ο θηελίαηξνο απνθαζίδεη ηη 
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 
βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη κε βάζε ηα θηιά ηνπ δψνπ. 

 

8. Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ/γάηαο θαη δήιωζε ζην αξκόδην ππνπξγείν: 
ηνπνζέηεζε κηθξνηζίπ, δεκηνπξγία βηβιηαξίνπ θαη θαηαγξαθή είηε ζηνλ Γήκν Κπθφλνπ εάλ θαη 
εθφζνλ  έρεη βάζε δεδνκέλσλ ή ζην αξκφδην ππνπξγείν. Σα δψα ζα δειψλνληαη είηε ζην φλνκα ηνπ 
κέιινληα ηδηνθηήηε εάλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ζην Γήκν Κπθφλνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ 
βηβιηαξίσλ νξίδεηαη ε θηινδσηθή νξγάλσζε Κπθφλνπ. 

 

9. Βξαρπρξόληα λνζειεία: λνζειεία ηνπ δψνπ γηα φπνην ιφγν θξηζεί απφ ηνλ θηελίαηξν. Ζ ηηκή 
αλαθέξεηαη ζηελ εκέξα θαη πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή  θαη ηε δηαηξνθή.  

 

10. ήκαλζε ζθύινπ κε πεξηιαίκην πνπ αλαγξάθεη Γήκνο Μπθόλνπ: Πξφθεηηαη γηα 
πεξηιαίκηα κε έληνλν θσζθνξίδνλ ρξψκα πάλσ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη Γήκνο Κπθφλνπ. Ο 
θηελίαηξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειία θαη ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

11. Πνιιαπιό εκβόιην γάηαο/ζθύινπ: Πνιπδχλακν εκβφιην εθηφο ηνπ αληηιπζζηθνχ. 

 

12. Πξναηξεηηθέο δηαγλωζηηθέο εμεηάζεηο: φπνπ θξίλεη ν θηελίαηξνο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
πεληακεινχο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ: αηκαηνινγηθή εμέηαζε, νξνινγηθή εμέηαζε γηα ην θαιααδάξ ζε 
ζθχιν, νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ εξιηρίσζε ζε ζθχιν, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, νξνινγηθή εμέηαζε 
ιεπραηκίαο-αλνζναλεπάξθεηαο ζε γάηα, αθηηλνγξαθία. Ο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δψζεη 
μερσξηζηέο ηηκέο γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ. Οη εμεηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε ζην ηαηξείν, 
είηε ζε εξγαζηήξην. 

 

13. Δπζαλαζία: ζαλάησζε ηνπ δψνπ εμαηηίαο αλίαηεο λφζνπ, επηζεηηθφηεηαο κε ρξήζε 
βαξβηηνπξηθψλ  κεηά απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ή ηεο εηδηθήο ηξηκεινχο 
επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλάινγα ηελ πεξίζηαζε. Σα πηψκαηα παξαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο 
ηνπ Γήκνπ. 

 

14. Γεκηνπξγία δηαβαηεξίνπ: δεκηνπξγία επίζεκνπ δηαβαηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ ην δψν πξέπεη λα ηαμηδέςεη εθηφο Διιάδαο. 

 

15. Δμέηαζε αζζελνύο κε ελέζηκε ζεξαπεία 

 

16.  Γηάλνημε απνζηήκαηνο: κε λάξθσζε 

 

17.  Δμαγωγέο δνληηώλ: κε λάξθσζε 

 

18.  πξξαθή ηξαύκαηνο: κε επίδεζε θαη λάξθσζε 

 

19.  Ννζειεία κε νξνζεξαπεία 
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20. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε κεγάιεο βαξύηεηαο: Γηα παξάδεηγκα νζηενζχλζεζε, ιαπαξνηνκή 
θιπ. 

 

 

 

               Κχθνλνο, 11-04-2019 

                    Ζ πληάμαζα 

 

                 

 

                

              Δπαγγειία Υαηδελάθε 

                Υεκηθφο Κεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 

Κχθνλνο,11-04-2019 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Κπθφλνπ 

 

 

 

Κηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο Π.Δ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

α/α Δξγαζία ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ  

ΠΟ. ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΚ
ΔΛΖ ΣΗΚΖ  

1 
ηείξσζε ζειπθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

120  

2 
ηείξσζε αξζεληθνχ 
ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

90  

3 ηείξσζε γάηνπ  ΣΔΚ. 1 40  

4 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο γηα ηα 
ελδνπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

2,5 γηα γάηεο θαη   
7,5 γηα ζθχινπο 

 

5 
Απνπαξαζίησζε 
ζθχινπ/γάηαο  γηα 
ηα εμσπαξάζηηα 

ΣΔΚ. 1 

3 γηα γάηεο θαη   
8 γηα ζθχινπο 

 

6 

Ζιεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε 
ζθχινπ/γάηαο θαη 
δήισζε ζην αξκφδην 
ππνπξγείν 

ΣΔΚ. 1 

30  

7 ηείξσζε γάηαο ΣΔΚ. 1 60  

8 
Βξαρπρξφληα 
λνζειεία φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην 

ΣΔΚ. 1 

10 γηα γάηεο θαη   
20 γηα ζθχινπο 

 

9 

ήκαλζε ζθχινπ κε 
πεξηιαίκην πνπ 
αλαγξάθεη Γήκνο 
Κπθφλνπ 

ΣΔΚ. 1 

20  

10 
Πνιιαπιφ εκβφιην 
γάηαο/ζθχινπ ΣΔΚ. 1 

25  

11 

Πξναηξεηηθέο 
Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
(αηκαηνινγηθή, 
νξνινγηθέο ζθχινο, 
νξνινγηθέο γάηα,                                                  
αθηηλνγξαθία, 
βηνρεκηθέο) 

ΣΔΚ. 1 

20 αηκαηνινγηθή 
30 θαιααδάξ 
20 εξιίρηα 
30 βηνρεκηθέο 
30 αθηηλνγξαθία 
40 felv/fiv 

 

12 
επζαλαζία 

ΣΔΚ. 1 
20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

 

13 

Αληηιπζζηθφο 
εκβνιηαζκφο-
ζήκαλζε κε 
θνλθάξδα 
αληηιπζζηθνχ 
εκβνιίνπ 

ΣΔΚ 1 

 
 
 
20 

 

14 
Γεκηνπξγία 
δηαβαηεξίνπ ΣΔΚ. 1 

15  

15 
Δμέηαζε αζζελνχο 
κε ελέζηκε ζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη   
30 γηα ζθχινπο 
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16 
Γηάλνημε 
απνζηήκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

17 
Δμαγσγέο δνληηψλ 

ΣΔΚ. 1 
60 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

18 
πξξαθή ηξαχκαηνο 

ΣΔΚ. 1 
40 γηα γάηεο θαη   
60 γηα ζθχινπο 

 

19 
Λνζειεία κε 
νξνζεξαπεία ΣΔΚ. 1 

20 γηα γάηεο θαη   
40 γηα ζθχινπο 

 

20 
Υεηξνπξγηθή 
επέκβαζε κεγάιεο 
βαξχηεηαο 

ΣΔΚ. 1 
200 γηα γάηεο 
θαη   300 γηα 
ζθχινπο 

 

 
Ζ πξνζθνξά πνπ ζα πξνθξηζεί ζα είλαη απηή  πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πξνζθέξνπζα ηηκή γηα θάζε κνλάδα ππεξεζίαο/20. ηηο γξακκέο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ 

πξνζθνξάο ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ηεο θάζε γξακκήο, ρσξίο 

σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε εξγαζία λα μεπεξλά ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2019 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

 

 

 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [6200] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: AKTH KAMΡΑΝΘ –ΓΥΑΛΟΣ   
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Χατηθνάκθ Ευαγγελία 
- Τθλζφωνο: 22889028557, 2289022541 

- Θλ. ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.mykonos.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΘΝΙΑΤΟΥ ΓΙΑ ΣΘΜΑΝΣΘ, ΘΛ. ΚΑΤΑΓΑΦΘ,ΑΡΟΡΑΑΣΙΤΩΣΘ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΕΙΩΣΘ ΑΔΕΣΡΟΤΩΝ ΗΩΩΝ» CPV: 85200000-1 (κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ  
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 0 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1 : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ1; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»1 ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο1: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ1; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ1 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ1· 

2. δωροδοκία1,1· 

3. απάτθ1· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ1· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ1· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων1. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου1 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+1 

Εάν ναι, αναφζρετε1: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+1 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
1; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν1: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ1, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;1 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 1 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου1; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ1 
: 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ1  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα1; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων1, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ1; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια1 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται1, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν1. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

_____________________________ 
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Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

1
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

1
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

1
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

1
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

1
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

1
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

1
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

1
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

1
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

1
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

1
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

1
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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Σελίδα 63 

1
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

1
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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