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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση σχετικά

με “Υπηρεσίες Διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Δήμου Κηφισιάς”, προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές

ανάγκες των δημοτικών ενοτήτων.  

Το  κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής. Η δαπάνη για την υπηρεσία είναι πολυετής και προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των  εβδομήντα

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 74.238,80),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  πόρους  του  Δήμου  Κηφισιάς  σε  βάρος  του  ΚΑ  15.6495.03  με  ποσό

€ 1.000,00 για το έτος 2018 και με ποσό € 73.238,80 για το έτος 2019. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  θα είναι ένα

έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς,  Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά,  στην αίθουσα

συνεδριάσεων Σ.  Βόλκος,  ενώπιον  της  αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.  Ωρα

έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα λήξης η 12:30 μ.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  στο  Γραφείο  Προμηθειών/

Υλικών/ Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 213-2007105-06-08-26-

85, fax: 213-2007107. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της με αρ. 3/2018 μελέτης  της Διεύθυνσης Κοινωνικών

Υπηρεσιών,  Παιδείας,  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr και  στην

ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr στη διαδρομή e-υπηρεσίες, για επιχειρήσεις, προκηρύξεις-διαγωνισμοί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κηφισιάς

Ταχυδρομική διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2

Πόλη Κηφισιά

Ταχυδρομικός Κωδικός 14562

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 213-2007105-06-08-26-85

Φαξ 213-2007107

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimopoulos@kifissia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημόπουλος Παναγιώτης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kifissia.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου 58143-22/11/2018

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Κηφισιάς και ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  στην  διεύθυνση  www  .  kifissia  .  gr στη  διαδρομή  e-υπηρεσίες,  για  επιχειρήσεις,  προκηρύξεις-
διαγωνισμοί, καθώς και στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr .
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών/ Υλικών/ Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Κηφισιάς,  τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 07:30π.μ.  έως και 15:30μ.μ. στα τηλέφωνα 213-
2007105-06-08-26-85, fax 213-2007107, e-mail dimopoulos@kifissia.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Κηφισιάς.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω
υπηρεσία είναι  πολυετής και  προϋπολογίζεται  ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των  εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 74.238,80), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  15.6495.03  του  Φορέα  με  τίτλο  “Υπηρεσίες  διαχείρισης,  περίθαλψης,
περισυλλογής, εκπαίδευσης και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων
Ν.  Ερυθραίας  και  Εκάλης  Δήμου  Κηφισιάς”.  Ποσό  €  1.000,00  θα  βαρύνει  τον   προϋπολογισμό  του
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου, ενώ ποσό € 73.238,80 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση, περίθαλψη, περισυλλογή
και προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Δήμου
Κηφισιάς.
Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 
CPV 1: 85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες (Ομάδα Α)
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CPV 2 : 85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων (Ομάδα Β)
Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  που  αναλυτικά  αναφέρονται  στη  με  αριθμό
3/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Οι υπηρεσίες
που περιγράφονται  στην εν λόγω μελέτη χωρίζονται σε δύο (2) Ομάδες, Α και Β. Η Ομάδα Α αφορά την
ιατρική περίθαλψη και αποτέφρωση των αδέσποτων ζώων και η Ομάδα Β την περισυλλογή, μεταφορά και
φιλοξενία των ζώων σε ενδιαιτήματα-καταφύγια. 

Για  κάθε Ομάδα θα υποβληθεί  ξεχωριστή οικονομική προσφορά σε δικό της φάκελλο ο οποίος θα έχει
σαφή  ένδειξη  της  Ομάδας  που  αφορά.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να
καταθέσουν  προσφορά  είτε  και  για  τις  δύο  ομάδες  υπηρεσιών  (Ομάδες  Α  και  Β),  εφόσον  μπορούν  να
ανταποκριθούν σε όλα τα ζητούμενα της κάθε ομάδας, ή μόνο για μία ομάδα (Ομάδα Α ή Ομάδα Β).
Έτσι, ο Δήμος Κηφισιάς δύναται να συνάψει σύμβαση είτε με έναν είτε με δύο αναδόχους.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ομάδα Α και Ομάδα Β) ανέρχεται στο ποσό των  εβδομήντα
τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων  τριάντα  οκτώ  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών  (€  74.238,80)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ποσό χωρίς ΦΠΑ € 59.870,00,  ΦΠΑ € 14.368,80),  και επιμερίζεται ως
εξής :

Για την Ομάδα Α  η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων
εξήντα δύο ευρώ μόνον (€ 37.262,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  (ποσό χωρίς ΦΠΑ € 30.050,00,
ΦΠΑ € 7.212,00).

Για την  Ομάδα Β   η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των  τριάντα έξι χιλιάδων ενιακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ  και ογδόντα λεπτών (€ 36.976,80)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,   (ποσό χωρίς
ΦΠΑ € 29.820,00, ΦΠΑ € 7.156,80).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως
του ποσού.

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
τιμής μόνο, ανά ομάδα υπηρεσιών. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

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

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

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

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
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του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

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

της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  “Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”,

τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  57654/23-5-17 (τ.  β’  αρ.  φ.  1781)  “Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215/2-6-2017  (τ.β’.  αρ.  φ.  1924)  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  λειτουργίας  του
ΕΣΗΔΗΣ” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

του ν. 3463/2006 (Α’ 114) ‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

του ν. 3852/2010(Α’ 87) ‘’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,

του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),

το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ 18REQ004012790,

το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ 18REQ004028231,

τη  με  αριθμό  1282/2018  ΑΔΑ  ΩΤ7ΤΩΕΜ-ΜΛ6  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του προϊστάμενου των
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α
του αρ. 4 του ΠΔ 80/16 και τη δέσμευση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1282,

τη με αριθμό 601/2018 ΑΔΑ 722ΜΩΕΜ-Κ1Μ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
με αριθμό 3/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,  Αθλητισμού και Πολιτισμού,
καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού,

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 6/12/2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα  από  12:00  μ.μ.  έως  12:30  μ.μ.,  στο  Δημαρχείο  Κηφισιάς,  διεύθυνση  Διονύσου  24  &  Μυρσίνης  2,
Κηφισιά, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων Σ. Βόλκος.

Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού
εργάσιμη ημέρα, προς το Τμήμα Προμηθειών/ Υλικών/ Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, με την
ένδειξη:  «Υπόψη  αρμόδιας  του  διαγωνισμού  Επιτροπής  για  το  συνοπτικό  διαγωνισμό  “Υπηρεσίες
διαχείρισης,  περίθαλψης,  περισυλλογής,  εκπαίδευσης  και  προσωρινής  φιλοξενίας  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Δήμου Κηφισιάς”,  Αρ.Πρωτ.: 58143-22/11/2018”. 

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

1.6  Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr. 

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www  .  kifissia  .  gr στη  διαδρομή e-υπηρεσίες, για επιχειρήσεις, προκηρύξεις-διαγωνισμοί, στις  23/11/2018. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 377 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες Τύπος της
Κηφισιάς και Αμαρυσία στο φύλλο της 23/11/2018. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 Η παρούσα Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 58143-22/11/2018 (ΑΔΑΜ .................................................) με τα
Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 Η  με  αριθμό  3/2018  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικών  Υπηρεσιών,  Παιδείας,  Αθλητισμού  και
Πολιτισμού του Δήμου Κηφισιάς,  η οποία παρατίθεται στο σύνολό της στο Παράρτημα Ι & ΙΙ της
παρούσας.

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση ήθελε προκύψει θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς κάτω από το κείμενο της διακήρυξης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη
από τους οικονομικούς φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές σελίδες που αναφέρονται στο άρθρο 1.6
της παρούσας. Επιπλέον διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 07:30 πμ έως και 15:30 μμ. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά σελίδα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει
με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται γραπτώς στην αναθέτουσα έως και έξι (6) εργάσιμες ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα,  όλα  τα δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει  από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  και  53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη -  μέλη της Ενωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ  και  έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως ορίζονται
αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους
διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.2.2.2. Α.  Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία 

ή/και

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

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

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης  που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους. 

Β. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς :

 τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με  την  Υ.Α.
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως “υψηλής” ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,

ή

 δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι πιο πάνω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.2.3. α) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων δεν αποκλείεται,  όταν  ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί  ή  όταν  ο οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει  τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

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

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι  συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
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2.2.2.7. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  παρ.  8 και  9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.2.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού. 

2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί  φορείς απαιτείται  να διαθέτουν  επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση1 ότι αποδέχονται
πλήρως το σύνολο των όρων της διακήρυξης, επίσης ότι η προσφορά τους δεν έχει καμία απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να
αναφέρουν ακριβώς ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την
ανωτέρω μελέτη. 

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα κριτήρια  τα  σχετικά με  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων,  ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  IV,  το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

1 Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  θα  πρέπει  να  προσκομίζονται  με  βεβαίωση  του  γνήσιου  υπογραφής  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και  συμπληρώνεται  από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr  ) και (www.hsppa.gr  ).

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση που προσφέρων οικονομικός  φορέας  ή  ένωση αυτών στηρίζεται  στις  ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.2  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:2

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2  β)  του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 36 παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων (Ν  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.23 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος  ή η εν  λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση  ή,  στα κράτη -  μέλη ή στις  χώρες  όπου δεν  προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται  τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.2.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2.   Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.3  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Β.3.  Για την απόδειξη της τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι  οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι & ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Β.4. Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 τα πιστοποιητικά που ορίζονται στην 2.2.5 παράγραφο
της παρούσας. (Δεν απαιτείται)

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά περίπτωση νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος
3 Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα

οικονομικούς  φορείς,  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  με
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία
εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. 

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

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

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

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι & ΙΙ της παρούσης για
το σύνολο των υπηρεσιών ανά Ομάδα ή Ομάδες που περιλαμβάνονται στη σχετική μελέτη με αρ. 2/2018 της
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  την
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα από 12:00 μμ έως 12:30 μμ.

Τόπος  υποβολής  των προσφορών είναι  το  Δημαρχείο  Κηφισιάς  διεύθυνση  Διονύσου 24  & Μυρσίνης  2,
Κηφισιά, ισόγειο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Σ. Βόλκος.

Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού
εργάσιμη ημέρα, προς το Τμήμα Προμηθειών/ Υλικών/ Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, με την
ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας του διαγωνισμού Επιτροπής, συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες διαχείρισης,

Σελίδα 17 από 62





περίθαλψης,  περισυλλογής,  εκπαίδευσης  και  προσωρινής  φιλοξενίας  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς
δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Δήμου Κηφισιάς, αρ. πρωτ. Διακήρυξης 58143-22/11/2018».

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν φάκελο που θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους με την ένδειξη :

Προς το Δήμο Κηφισιάς

Διονύσου 21 & Μυρσίνης 2 

ΤΚ 145 62 Κηφισιά Αττικής 

Υπόψη  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  Διαγωνισμού  “Προσφορά  για  συμμετοχή  στο  συνοπτικό
διαγωνισμό  του  Δήμου  Κηφισιάς  με  αντικείμενο  τις  υπηρεσίες  διαχείρισης,  περίθαλψης,  περισυλλογής,
εκπαίδευσης και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας
και Εκάλης Δήμου Κηφισιάς

αρ. πρωτ. Διακήρυξης 58143-22/11/2018”. 

(β)έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη. 

(γ)  έναν  (υπο)φάκελο  για  την  κάθε  μία  Ομάδα (Α  ή/και  Β)  που  υποβάλει  προσφορά  με  την  ένδειξη
«Οικονομική  Προσφορά  Ομάδα  Α»  ή/και  «Οικονομική  Προσφορά  Ομάδα  Β»  όπου  περιλαμβάνεται  η
αντίστοιχη  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά.  Στο Παράρτημα ΙΙΙ  της παρούσας  διατίθεται  Υπόδειγμα Οικονομικής  Προσφοράς για την
Ομάδα Α και για την Ομάδα Β.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη  προθεσμία  όλα  ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:

2.4.3.1 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν.  4412/2016,  σύμφωνα με  την παράγραφο 2.2.7.1  της παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες
συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV) και μπορεί να
διατεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία του Φορέα μας.

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά συντάσσεται  με  βάση το αναγραφόμενο  στην  παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  το
οποίο είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής.  Στο Παράρτημα ΙIΙ  της
παρούσας διατίθεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.  

Η τιμή των προς εκτέλεση εργασιών δίνεται σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ ) ανά μονάδα είδους (τεμάχιο, κιλό, ώρα),
όπως αναγράφεται στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Στο τέλος αναγράφεται το συνολικό ποσό
χωρίς ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ και το σύνολο της προσφοράς με ΦΠΑ. 

Προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των εργασιών.

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)  η  οποία υποβάλλεται  από έναν  προσφέροντα που έχει  υποβάλλει  δύο ή περισσότερες  προσφορές  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ'  της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  την  Πέμπτη  6
Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 μμ.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην ίδια συνεδρίαση
κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και στην : 

 Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  /  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά  Ομάδα  Α»  ή/και
«Οικονομική Προσφορά Ομάδα Β» κατά την παρ. 4 άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

Αλλως,  η  αποσφράγιση  των  Οικονομικών  Προσφορών  γίνεται  σε  νέα  ημερομηνία  και  ώρα  η  οποία
κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.1.1. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή
μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέροντα στον
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  Γραφείο  Προμηθειών  Υλικών
Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Αποθηκών του Δήμου Κηφισιάς με την ένδειξη : 

Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

“Υπηρεσίες  διαχείρισης,  περίθαλψης,  περισυλλογής,  εκπαίδευσης και προσωρινής φιλοξενίας  αδέσποτων
ζώων συντροφιάς δημοτικών ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης Δήμου Κηφισιάς 

αρ. πρωτ. Διακήρυξης 58143-22/11/2018” 

ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έως και την καταληκτική ημερομηνία που
προκύπτει από τη σχετική πρόσκληση. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

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

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν  προσκομίσει  ένα  ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη διαβίβαση  του φακέλου στο αποφαινόμενο  όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην
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περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης μαζί  με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  με  κάθε
πρόσφορο μέσο.  

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

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

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

3.4 Ενστάσεις (συμβάσεις κάτω των ορίων)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με
τα  οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221  του  ν.  4412/2016,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  μετά  την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  ένστασης   από  την
αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής  επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.9.2  της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά, ενώ
το 100% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

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

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

α)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
επιβάλλεται (παρ. 7  άρθρο 375 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής  και  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπρεβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

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

5.2.2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας 50% του χρόνου έγγραφης ειδοποίησης εκτέλεσης της εργασίας από την υπηρεσία, επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5%  επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων  των άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1  (Χρόνος  παράδοσης
υλικών), 6.4 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1.  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  τη
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού.
Για την παρακολούθηση της σύμβασης δύναται επί πλέον να ορισθούν αρμόδιοι  υπάλληλοι-επόπτες (με
καθήκοντα εισηγητή) από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης ή και του Τμήματος. Το αρμόδιο Τμήμα
θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των
επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132
του ν. 4412/2016. 

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

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και  ο  έλεγχος  της συμμόρφωσης  του αναδόχου με  τους  όρους  της σύμβασης.  Με εισήγηση  του
επόπτη το Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού και η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και
Πολιτισμού που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για  την προσήκουσα και  έγκαιρη παραλαβή  των υπηρεσιών τηρείται  από τον  ανάδοχο αναλυτική
κατάσταση / ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.

Για την Ομάδα Α, για παράδειγμα α) στοιχεία της ηλεκτρονικής σήμανσης που γίνεται στα ζώα, β) στοιχεία
από την καρτέλα καταγραφής ζώου που τηρείται από αυτόν (με φωτογραφία), γ) ημερολόγιο περιστατικών
για τις εργασίες που γίνονται (ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ).

Για  την  Ομάδα  Β,  για  παράδειγμα  α)  ο  αριθμός  των  ζώων  που  περισυλλέγησαν,  β)  οι  ημέρες  που
φιλοξενήθηκαν, γ) βεβαίωση από τον ανάδοχο κτηνίατρο της Ομάδας Α για τον αριθμό των ζώων που έτυχαν
περίθαλψης. 

Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της  σύμβασης,  που  μπορεί  να  σημειώσει  επί  αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.
Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα χρόνο από την υπογραφή της η μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

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

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  η/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ' του άρθρου 221 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα  στην  παρούσα  και  τα  Παραρτήματά  της.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

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

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφασινόμενο όρφανο με απόφασή του,
η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί  σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότη η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα   από  την  κατά  τα  ανωτέρω  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 219 του
ω.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
Τεχνική  Εκθεση  –  Ενδεικτικός  Προυπολογισμός  Μελέτης  με  αρ.  3/2018  της  Διεύθυνσης
Κοινωνικών  Υπηρεσιών,  Παιδείας,  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  Δήμου  Κηφισιάς,  Τμήμα
Κοινωνικού Σχεδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης 3/2018

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΝΕΑΣ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

CPV:  85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες

          85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1     :    Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας  για  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ,  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ»  

ΑΡΘΡΟ 2     :    Ισχύουσες διατάξεις

 Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016  για  «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 Υπ΄  αρ.  34254/12471 απόφαση (  ΦΕΚ Β΄/1991/4-6-2018 )  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισίας».

 Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α’ 15 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32 11-2-
2014)

 Υπ΄αρ.  430/2018 απόφαση του  Δ.Σ.  με  την οποία  το  Σώμα εγκρίνει  : την  αποχώρηση του  Δήμου
Κηφισιάς  από  τον  Περιβαλλοντικό  Σύνδεσμο  Δήμων  Αθήνας  –  Πειραιά  (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)  από  την
01/01/2019,  ο  οποίος  συνεργάζεται  με  το  Διαδημοτικό  Κέντρο  Περίθαλψης  Ζώων  (ΔΙΚΕΠΑΖ)  και
υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς το Δήμο έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

ΑΡΘΡΟ   3     : Τεχνική περιγραφή

ΟΜΑΔΑ Α - Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Περιλαμβάνει υπηρεσίες στείρωσης, εμβολιασμού, αποθεραπείας, σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων
των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου μας. 

Τα ζώα θα περισυλλέγονται  και  θα οδηγούνται  στον κτηνίατρο από εκπαιδευμένο συνεργείο περισυλλογής
( περιγράφεται κατωτέρω ) αφού πρώτα ελεγχθεί ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο συντροφιάς. Ο κτηνίατρος
ακολούθως θα διενεργεί κατά περίπτωση : κλινική εξέταση, αιματολογικό ή/και βιοχημικό έλεγχο, ορολογικές
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εξετάσεις  για  λοιμώδη νοσήματα  (λεϊσμάνια  και  μόνο  κατόπιν  έγκρισης  της  υπηρεσίας  για  ερλίχια  και  για
διροφιλάρια). Εφόσον τα ζώα είναι υγιή θα υπόκεινται σε στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και σήμανση
πριν τη μεταφορά τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο κτηνίατρος θα παραλαμβάνει έγγραφη εντολή από το
Δήμο πριν από την παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την εκτέλεση κτηνιατρικών πράξεων.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Κηφισιάς δεν διαθέτει υπάλληλο με ειδικότητα κτηνιάτρου, δημοτικό κτηνιατρείο και
καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων,  η  εργασία  της  περίθαλψης   και  το  πλήθος  των  κτηνιατρικών  πράξεων  και
εργασιών που περιγράφονται κατωτέρω και που είναι  υποχρεωτικές από το νόμο πρέπει να ανατεθούν σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα  ο  ανάδοχος θα  πρέπει  να  διαθέτει  χώρο  κατάλληλο  για  την  εκτέλεση απλών  και  σύνθετων
κτηνιατρικών  πράξεων  (κτηνιατρική  εξέταση,  εμβολιασμοί,  αποπαρισιτώσεις,  σήμανση,  στειρώσεις,
χειρουργεία, διενέργεια εργαστηριακών, ακτινολογικών και άλλων εξετάσεων, θεραπεία, ευθανασία κτλ.) Για την
εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Δήμος θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο ( ΟΜΑΔΑ Α ). 

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω δίδονται  περιγραφές για κάποιες εκ των υπηρεσιών που περιγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό και οι οποίες απαιτούν επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις :

 Ορολογικές Εξετάσεις

Στα αδέσποτα σκυλιά που μεταφέρονται πρώτη φορά στον κτηνίατρο, διενεργείται υποχρεωτικά ορολογικός
έλεγχος για λεϊσμάνια (τίτλος αντισωμάτων). Σε περίπτωση σκύλου ύποπτου για άλλα λοιμώδη νοσήματα, οι
ορολογικές εξετάσεις γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας. Η πράξη συμπεριλαμβάνει  την κλινική
εξέταση του ζώου. 

 Αιματολογικός - βιοχημικός έλεγχος

Ο Ανάδοχος κατά περίπτωση ενδέχεται  να διενεργεί  αιματολογικό ή/και  βιοχημικό έλεγχο για να μπορεί να
διαγνώσει τη φύση του προβλήματος και να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την
κλινική εξέταση του ζώου. 

 Διαγνωστικός υπέρηχος

 Ο διαγνωστικός υπέρηχος πραγματοποιείται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για να τεθεί
σωστή διάγνωση. Η πράξη συμπεριλαμβάνει την κλινική εξέταση του ζώου. 

 Εμβολιασμός

Τα ζώα που μεταφέρονται στον κτηνίατρο υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και εφόσον δεν είναι ύποπτα για
λοιμώδη  νοσήματα  και  βρίσκονται  στην  κατάλληλη  ηλικία,  εμβολιάζονται  με  το  εμβόλιο  της  λύσσας.  Σε
περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, δύναται να γίνει εμβολιασμός με πολυδύναμο εμβόλιο (συνδυασμένος
εμβολιασμός σκύλων κατά της νόσου του CARRE, της αδενοΐωσης, της παρβοΐωσης, των λεπτοσπειρώσεων
και  της  λύσσας)  και  πολυδύναμο  εμβόλιο  RCP+  Rabies  για  τις  γάτες.  Η  προμήθεια  του  εμβολίου
περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος εμβολιασμού. 

 Σήμανση, καταγραφή και φωτογράφηση αδέσποτων ζώων 

Ο τρόπος σήμανσης των ζώων είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip) που βασίζεται σε
προδιαγραφές  ISO  11784,  11785,  όπως  καθορίζεται  από  τον  Κανονισμό  998/2003  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Κάθε microchip φέρει ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο ζώο που σημαίνεται, αποτελείται
έως  και  16  στοιχεία  και  αντιστοιχεί  στα  στοιχεία  που  αναγράφονται  στο  πιστοποιητικό  ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης. 

Ο κτηνίατρος θα προβαίνει στην έκδοση του βιβλιαρίου υγείας των ζώων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
ταυτοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στο βιβλιάριο θα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή του ζώου, ο
αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης και η ημερομηνία διενέργεια αυτής, ο εμβολιασμός του και κάθε κτηνιατρική
πράξη ή τυχόν θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί. Για κάθε χορηγηθέν εμβόλιο θα επικολλάται στο βιβλιάριο
υγείας  του  ζώου  το  αντίστοιχο  αυτοκόλλητο.  Υποχρέωση  του  αναδόχου  αποτελεί  επίσης  η  τήρηση  των
παραπάνω στοιχείων σε ατομική καρτέλα που θα περιλαμβάνει και φωτογραφία του ζώου. 

Το  σύνολο  των  βιβλιαρίων  και  των  ατομικών  καρτελών  των  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς  θα  πρέπει  να
παραδοθεί  από τον κτηνίατρο στο Δήμο με τη λήξη της σύμβασης.  Επίσης,  ο ανάδοχος θα προβαίνει  σε

Σελίδα 31 από 62





καταγραφή των ζώων στη  Διαδικτυακή  Ηλεκτρονική  Βάση της  Διεύθυνσης  Πληροφορικής  του Υπουργείου
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Ο  Ανάδοχος  σε  περιπτώσεις  υιοθεσίας  αδέσποτων  ζώων  που  έχει
εμβολιάσει ή/και στειρώσει ο Δήμος, οφείλει να προχωρήσει σε έκδοση βιβλιαρίου στον νέο ιδιοκτήτη και να
προβεί  στην  καταγραφή  της  αλλαγής  ιδιοκτησίας  στη  ∆ιαδικτυακή  Ηλεκτρονική  Βάση  της  Διεύθυνσης
Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Στείρωση σκύλων 

Τα σκυλιά θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και ορολογική εξέταση για λεϊσμάνια για τη διαπίστωση της
κατάστασης  της  υγείας  τους.  Ακολούθως,  και  εφόσον  είναι  υγιή,  υποβάλλονται  σε  στείρωση.  Εφόσον
διαπιστωθεί  ότι  το ζώο είναι  ύποπτο για  μετάδοση νοσημάτων,  που πιθανώς δεν θα επιτρέπει  την άμεση
χειρουργική επέμβασή του, ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει η ενδεικνυόμενη θεραπεία
πριν υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση της στείρωσης. Η στείρωση περιλαμβάνει: προεγχειρητικό έλεγχο
(κλινική εξέταση-γενική εξέταση αίματος), προνάρκωση,  γενική αναισθησία (αντιβίωση - αλλαγές επιδέσμων –
καθαρισμό), χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής/ορχεκτομής και μέριμνα για τη διασφάλιση της
υγείας των ζώων (κρυφές ραφές, ράμματα που απορροφούνται, αντιβίωση κλπ). Μετά την ανάνηψή τους, τα
ζώα  παραμένουν  για  κάποιες  ώρες  (έως  24  ώρες)   για  παρακολούθηση  τυχόν  επιπλοκών.  Κατόπιν,  θα
μεταφέρονται  στο ενδιαίτημα όπου θα αναρρώνουν  ακόμα 4-5 ημέρες.  Η διαδικασία  περιλαμβάνει  επίσης
ηλεκτρονική  σήμανση  και  εμβολιασμό όταν  χρειάζεται,  καθώς και  κλινικό  επανέλεγχο  πριν  αφεθεί  το  ζώο
ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. 

 Στείρωση γατών 

Οι γάτες θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και στον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο για τη διαπίστωση
της κατάστασης της υγείας τους. Ακολούθως, και εφόσον είναι υγιείς, υποβάλλονται σε προνάρκωση, γενική
αναισθησία (αντιβίωση - αλλαγές επιδέσμων – καθαρισμό), χειρουργική επέμβαση ολικής ωοθηκηστεροκτομής
ενώ  θα  λαμβάνεται  μέριμνα  για  τη  διασφάλιση  της  υγείας  των  ζώων  (κρυφές  ραφές,  ράμματα  που
απορροφούνται κλπ). 

Μετά την ανάνηψή τους,  τα ζώα παραμένουν για κάποιες ώρες (έως 24 ώρες) για παρακολούθηση τυχόν
επιπλοκών. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης και εμβολιασμό όταν χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας τα ζώα θα
σημαδεύονται με μικρή τομή στο αυτί ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανασύλληψή τους για στείρωση.

 Διαχείριση δηλητηρίασης ζώου / Ψώρα / Χειρουργεία / Διάφορα έκτακτα περιστατικά

Ζώα  τα  οποία  έχουν  δηλητηριαστεί,  ή  είναι  άρρωστα  ή  έχουν  υποστεί  τραυματισμό  μεταφέρονται  στον
κτηνίατρο για κλινική εξέταση και υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, ή και σε χειρουργείο το
κόστος των οποίων μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού φτάνοντας το ποσό του
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Για εκτέλεση ιατρικών πράξεων-επεμβάσεων που το κόστος τους υπερβαίνει το ποσό για την θεραπεία που
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, απαιτείται έγκριση από το Δήμο. 

 Ακτινογραφίες – ακτινολογικός έλεγχος

Η πραγματοποίηση ακτινολογικού ελέγχου γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από το Δήμο και αποσκοπεί στον
καθορισμό αντιμετώπισης καταγμάτων και παθολογικών καταστάσεων. Περιλαμβάνεται και η κλινική εξέταση.

 Αποπαρασίτωση

Η αποπαρασίτωση των ζώων αφορά σε αντιμετώπιση και  πρόληψη για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα και
πραγματοποιείται  με  χορήγηση χαπιών  per  os  στην  πρώτη  περίπτωση και  την  εφαρμογή  διαλύματος  για
επίχυση στη δεύτερη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του ζώου. Η πράξη συμπεριλαμβάνει  την
κλινική εξέταση.

 Αποτέφρωση
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται  με νόμιμο αποτεφρεωτήριο το οποίο λειτουργεί  σύμφωνα με τις
διατάξεις του  Ν.  4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014  «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και  κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας
και  προστασίας  των  ζώων και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων». :  7.β. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται  ως εξής: «3. Η διάθεση των
νεκρών  ζώων  συντροφιάς,  όπως  αποτέφρωση  και  υγειονομική  ταφή,  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».

Επισημαίνεται ότι:

1. Επί ποινής αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει  α) τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογα
προγράμματα Δήμων για την προστασία των αδέσποτων ζώων, καθώς επίσης θα πρέπει να έχει β) την έδρα
της επιχείρησης του σε απόσταση μέχρι πέντε ( 5 ) χιλιομέτρων από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κηφισιάς.
Αυτό αποσκοπεί τόσο στην εξοικονόμηση χρόνου ήτοι για λόγους έγκαιρης, αποτελεσματικής  αντιμετώπισης
των περιστατικών,  ειδικά  των σοβαρών και  έκτακτων όσο κυρίως στην  εξοικονόμηση δημόσιου  χρήματος.
Τέλος, η εύκολη και γρήγορη μετάβαση στην έδρα του αναδόχου διευκολύνει και τα άτομα τα οποία δύναται να
συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου πχ φιλοζωικά σωματεία και δημότες στην υλοποίηση του
προγράμματος για την προστασία των αδέσποτων ζώων. 

2.  Εξαιτίας  της  φύσης  των  υπηρεσιών,  ο  αναφερόμενος  αριθμός  των  επεμβάσεων  δεν  μπορεί  να
προκαθορισθεί  ακριβώς σε κάθε περίπτωση και οι επεμβάσεις προϋπολογίζονται  ενδεικτικά. Οι επεμβάσεις
που θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο θα εκτελεστούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε
επιμέρους  περίπτωση  και  όχι  απαραιτήτως  βάσει  των  προϋπολογισθέντων,  εξαντλώντας  το  συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης.

 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επείγοντα περιστατικά (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με ανάδοχο
περισυλλογής) καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σαββατοκύριακα
και αργίες. 

4.  Σε  περίπτωση προσωρινής  αδυναμίας  του  αναδόχου για  οποιονδήποτε  λόγο  να  δεχτεί  περιστατικά  θα
ενημερώνει εγκαίρως τον επιβλέποντα.

ΟΜΑΔΑ Β - Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα  

Ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά ζώων αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο
δυναμικό  και  η  εργασία  περισυλλογής  των  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  δεν  μπορεί  να  γίνει  από  το
προσωπικό  του  Δήμου  και  πρέπει  να  ανατεθεί  σε  ειδικό  συνεργείο,  που  θα  αποτελείται  από  κατάλληλα
εκπαιδευμένα άτομα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και που θα διαθέτει κατάλληλο όχημα. Το
συνεργείο αυτό θα ελέγχεται για το έργο του, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας
των ζώων αυτών, από τον αρμόδιο για τον σκοπό αυτό κτηνίατρο (τον Ανάδοχο της Ομάδας Α). 

Επίσης επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει καταφύγιο, η εργασία προσωρινής φιλοξενίας των ζώων πρέπει να
ανατεθεί  σε  ειδικό  καταφύγιο-ενδιαίτημα.  Η  φιλοξενία  των  ζώων  θα  είναι  προσωρινή  και  θα  αφορά  στην
παρακολούθηση ζώων ύποπτων για μεταδοτικά νοσήματα ή ύποπτων για απρόκλητα επιθετική συμπεριφορά
και στην αποθεραπεία ζώων μετά από κτηνιατρικές επεμβάσεις, στείρωση ή περίθαλψη. 

Συγκεκριμένα, τα αδέσποτα ζώα εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου
Κηφισιάς  θα  περισυλλέγονται  εντός  μίας  ώρας  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  από  τον  ανάδοχο- υπεύθυνο
περισυλλογής και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο
στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων) μόνο μετά
από έγγραφη εντολή των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων ή και της Προέδρου της επιτροπής ζωοφιλίας του
Δήμου  (κατόπιν  των  αιτήσεων  που  το  Τμήμα  Κοινωνικού  Σχεδιασμού  ή  και  ο  αρμόδια  τοποθετημένος
υπάλληλος δέχεται), περιλαμβάνοντας τις περιπτώσεις :

 τραυματισμένων

 άρρωστων

 ευρισκόμενων θηλυκών σε οίστρο (που συνοδεύονται από αγέλη)

 κυκλοφορούν άτακτα στο δρόμο και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων

 επιθετικών  (έπειτα  από  έγγραφη  αναφορά  περιστατικού  σε  Δημόσιο  Νοσοκομείο  όπου

κατέφυγε ο πολίτης για την παροχή Πρώτων Βοηθειών)

 ανήκουν σε άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις
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και θα μεταφέρονται στον συμβαλλόμενο κτηνίατρο για τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους
και τις κατά περίπτωση κτηνιατρικές εξετάσεις.

Στις έκτακτες περιπτώσεις που η περισυλλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ημέρες ή ώρες µη λειτουργίας
του κτηνιατρείου, τα αδέσποτα θα μεταφέρονται πρώτα στον χώρο προσωρινής παραμονής τους (ενδιαίτημα
ανάδοχου).

Εφόσον γίνουν οι απαραίτητες, κατά περίπτωση, εξετάσεις/επεμβάσεις, τα ζώα θα μεταφέρονται στο κατάλληλο
ενδιαίτημα ή θα επανατοποθετούνται  στο τόπο περισυλλογής τους και  στα σημεία σίτισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει τα στοιχεία : ημερομηνία και τοποθεσία σύλληψης και ενδιαφερόμενου δημότη

στην καρτέλα του ζώου και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών.

Ε  ργασίες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

Τα αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται από το κτηνιατρείο στο ενδιαίτημα του ανάδοχου για προσωρινή φιλοξενία
για:

 αποθεραπεία, εάν ο κτηνίατρος δεν επιτρέπει την άμεση επανατοποθέτηση,

 παρέλευση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος στις περιπτώσεις οίστρου μέχρι να γίνει δυνατή η

στείρωση,

 ανεύρεση του παλαιού ή νέου ιδιοκτήτη,

 εάν  πρόκειται  για  απολεσθέντες  ή  εγκαταλειμμένους  ιδιόκτητους  σκύλους  ή  κουτάβια,  ιδίως  εάν  η

επανατοποθέτησή τους στο περιβάλλον εγκυμονεί κινδύνους,

 περιορισμό των επιθετικών ζώων ή λυσσύποπτων, λόγω δαγκώματος και επανεξέταση αναφορικά με
τη λύσσα, για διάστημα 15 ημερών,  μέχρι  να αποφανθεί  για την τύχη τους η αρμόδια πενταμελής
Επιτροπή  παρακολούθησης  του  προγράμματος  του  Ν.  4039/2012  (άρθρο  9,παρ.12)  ή  μέχρι  να
υιοθετηθούν, εάν υπάρχει δυνατότητα.

 κατόπιν, θα επανέρχονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

 εάν τα ζώα είναι ηλικίας μικρότερης των πέντε μηνών, παραμένουν προσωρινά στο ενδιαίτημα. Όσα
δεν υιοθετηθούν μετά το πέρας των πέντε μηνών επανεντάσσονται στο περιβάλλον.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο Δήμος θα προβεί σε σύναψη σύμβασης με ανάδοχο ο οποίος θα
διαθέτει το κατάλληλο συνεργείο και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, οχήματα και προσωπικό  ( ΟΜΑΔΑ Β ),
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσης.

Επί ποινής αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει την έδρα της επιχείρησης του σε απόσταση
μέχρι  πέντε  (  5  )  χιλιομέτρων  από  τα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Κηφισιάς. Αυτό  αποσκοπεί  τόσο  στην
εξοικονόμηση χρόνου ήτοι για λόγους έγκαιρης και αποτελεσματικής  αντιμετώπισης των περιστατικών, ειδικά
των σοβαρών και έκτακτων όσο κυρίως στην εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος. 

Η εργασία της περισυλλογής αδέσποτων ζώων από τα διοικητικά όρια του Δήμου που προαναφέρθηκαν, θα
γίνεται μόνο μετά από κλήση του συντονιστή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου. Τα
αδέσποτα ζώα θα οδηγούνται αρχικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο, προκειμένου να γίνει η κλινική τους εξέταση από
το συμβεβλημένο με το δήμο κτηνίατρο και στη συνέχεια,  κατόπιν οδηγίας από τον Ανάδοχο κτηνίατρο της
Ομάδας Α θα οδηγούνται στο χώρο φιλοξενίας του ιδιωτικού ενδιαιτήματος-καταφυγίου ζώων, στις περιπτώσεις
που απαιτείται η παραμονή τους σε τέτοιο χώρο και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την
περίπτωση.  Στις  περιπτώσεις  επίθεσης  σε  άνθρωπο  ζώου,  ύποπτου  για  λύσσα,  ο  ελάχιστος  χρόνος
παραμονής  του  ζώου  στην  απομόνωση  είναι  15  ημέρες  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  331/10301/ΦΕΚ  198  τ.
Β’/5.2.2013. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 υποχρέωση του Δήμου είναι η προσωρινή παραμονή σε
καταφύγια ζώων αδέσποτων ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί. 

Τα αδέσποτα ζώα (αρσενικά και θηλυκά, στειρωμένα ή μη) κατά το διάστημα παραμονής τους στο ενδιαίτημα-
καταφύγιο  θα  διαμένουν  σε  ατομικό  κλωβό.  Στα  έξοδα  διαμονής  τους  θα  συμπεριλαμβάνεται  η  ημερήσια
διατροφή τους.

Ο ανάδοχος θα τηρεί καρτέλα για κάθε ζώο και ημερολόγιο εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τις
κατάλληλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου η
τρίτων, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο ή το προσωπικό του ή τα ζώα
που μεταφέρει ή φιλοξενεί και τα μεταφορικά του μέσα η μηχανήματα σε άλλα άτομα, σε ξένη ιδιοκτησία, σε
έργα ή και εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Δήμων, κ.λ.π..

ΑΡΘΡΟ 4     : Γενικοί όροι – προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας – απαιτούμενα με ποινή αποκλεισμού
δικαιολογητικά

ΟΜΑΔΑ Α - Για την περίθαλψη

Α1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα εμφαίνουσα την τεχνική υποδομή και οργάνωση που  διαθέτει και θα
εφαρμόσει (τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) και θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη
υποστήριξη  του  κτηνιατρικού  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού  που  θα  χρησιμοποιεί  για  την  κάλυψη  των
κτηνιατρικών πράξεων.  Συγκεκριμένα, στο προσωπικό θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ο κτηνίατρος και
δύο  φροντιστές  και  στον  εξοπλισμό  αναισθητική  μηχανή,  διαθερμία,  μόνιτορ  παρακολούθησης,  κλίβανος
αποστείρωσης, καρδιογράφος.

Σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα :

Α2. Πτυχίο κτηνιατρικής Σχολής.

Α3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

Α4. Άδεια κτηνιατρείου(με την έδρα του).

Α5. Αποδεικτικό συνεργασίας με αποτεφρωτήριο

Α6. Τριετή εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων για την προστασία των αδέσποτων ζώων (αντίγραφα
συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης)

ΟΜΑΔΑ Β - Για την περισυλλογή

Σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα :

Β1. Άδεια οχήματος μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων βεβαιωμένου για την καταλληλότητα του από τη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Β2. Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος-καταφυγίου ζώων (με την έδρα του).

Β3. Αποδεικτικό συνεργασίας με αποτεφρωτήριο.

Για την προσωρινή φιλοξενία

Β4. Ο συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις
και προσωπικό για την καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.604/1977 και του Π.Δ.
463/1978 αλλά και των Ν.3170/2003 και Ν.4039/2012.

Β5. Ο συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι τo ενδιαίτημα- καταφύγιο πληροί τις
προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 6 του Π.Δ/τος 463/1978.

ΑΡΘΡΟ 5     : Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
είναι ενός έτους ή  μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 6     : Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίαςκαι η διοίκηση αυτής διενεργείται από το
Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
του  Δήμου.  Για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης  δύναται  επιπλέον  να  οριστούν  αρμόδιοι  υπάλληλοι  -
επόπτες ( με καθήκοντα εισηγητή ) από τον/την Προϊστάμενο/νη της εν λόγω Διεύθυνσης, ή και του τμήματος.
Το αρμόδιο Τμήμα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι,  ενδεικτικά,  η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη,
το Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού και η Διεύθυνση γενικότερα που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7     : Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

7.1   Του αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και
αργίες.  Υποχρέωση  του  αναδόχου  είναι  να  ενημερώνει  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  το  αρμόδιο
Γραφείο του Δήμου με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 Ο  ανάδοχος  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  στο  κτηνιατρείο  του  όποτε  του  ζητηθεί  από  την  αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.

 Σε εξαιρετική περίπτωση, που δεν θα είναι εφικτή η μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο, ο κτηνίατρος
υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες του εκεί  όπου θα του  υποδείξουν  αρμόδιοι  υπάλληλοι  του
δήμου.

 Ο  ανάδοχος  θα  προβαίνει  στην  εκτέλεση  των  κτηνιατρικών  πράξεων  και  θα  καταχωρίζει  στη
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και  Τροφίμων  τα  ζώα  στα  οποία  κάνει  την  ηλεκτρονική  σήμανση  και  θα  τηρεί  στοιχεία:  καρτέλα
καταγραφής  ζώου  με  φωτογραφία  και  ημερολόγιο  περιστατικών  για  τις  εργασίες  που  γίνονται:
ημερομηνία, ταυτότητα ζώου, είδος περίθαλψης κλπ. που θα υπογράφεται από τον ίδιο.

 Κάθε τέλος του μήνα πρέπει να γίνεται αναλυτικός απολογισμός και θα είναι ενημερωμένη η Υπηρεσία
για  κάθε  περιστατικό  ζώου  συνοδευόμενο  από  φωτογραφικό  υλικό  αλλά  και  αποδεικτικά  των
χρησιμοποιούμενων αναλώσιμων (εμβόλια, εξετάσεις μικροβιολογικές κ.λ.π.).

 Η  διενέργεια  εξετάσεων  για  Leishmania  είναι  υποχρεωτική  για  όλους  τους  σκύλους  πριν  από
οποιαδήποτε  κτηνιατρική  πράξη.  Για  τις  περιπτώσεις  που  εντοπισθεί  προσβολή,  ο  ανάδοχος  θα
προσκομίζει  εκτός  από  τα  πρωτότυπα  αποτελέσματα  των  εξετάσεων  και  βεβαίωση  όπου  θα
αναφέρεται εάν το ζώο επιδέχεται θεραπείας ή όχι.

 Οι στειρώσεις, οι εμβολιασμοί και οι ηλεκτρονικές σημάνσεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μόνο
μετά από:
- την έκδοση των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων των
ορολογικών εργαστηριακών εξετάσεων ανίχνευσης τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania.

- την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για ερλιχίωση (εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν
κατά την κρίση του κτηνιάτρου).

 Για  την  περίπτωση  λυσσύποπτου  ζώου  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τις  διαδικασίες
ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για τη σύλληψη ζώων που
εμφανίζουν  επιθετικότητα,  ή  φοβία  ή  εν  γένει  δυσκολία,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας του ζώου.

7. 2      Του αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ   Β
 Ο ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να προσκομίζει στο Δήμο αναλυτική κατάσταση:

α) για τον αριθμό των ζώων που περισυλλέγησαν, β) τις ημέρες που φιλοξενήθηκαν και γ) βεβαίωση
από τον ανάδοχο κτηνίατρο για τον αριθμό των ζώων που έτυχαν περίθαλψης, ούτως ώστε να είναι
εφικτός ο προϋπολογισμός της αποζημίωσης σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση.

 Για  την  περίπτωση  λυσσύποπτου  ζώου  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τις  διαδικασίες
ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  Για τη σύλληψη ζώων που
εμφανίζουν  επιθετικότητα,  ή  φοβία  ή  εν  γένει  δυσκολία,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας του ζώου.

7.3   Του Δήμου
Ο  Δήμος  είναι  υποχρεωμένος  εφόσον  βεβαιωθεί  η  καλή  εκτέλεση  των  υπηρεσιών,  να  καταβάλει  στον
αντισυμβαλλόμενο  την  ανάλογη  αμοιβή  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  ζώων  που  θα  περιθάλπει  και  θα
περισυλλέγει ο ανάδοχος.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Επίσκεψη στο ειδικό ενδιαίτημα-καταφύγιο
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Ο συμβαλλόμενος κτηνίατρος θα επισκέπτεται το ειδικό ενδιαίτημα φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων, έπειτα
από σχετική ειδοποίηση από τον υπεύθυνο περισυλλογής και φιλοξενίας, για τη διάγνωση της κατάστασης της
υγείας  ή  την  αιτία  θανάτου  όλων  των  περιστατικών,  ανεξάρτητα  αν  προηγήθηκε  κτηνιατρική  επέμβαση  ή
στείρωση  ή  περίθαλψη  ή  αποθεραπεία. Η  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  και  η  πενταμελής  Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης των αδέσποτων θα ενημερώνεται για το πόρισμα τόσο από
τον υπεύθυνο περισυλλογής όσο και από τον συμβαλλόμενο κτηνίατρο.

Ζημιές-Ατυχήματα

Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  και  ευθύνη  να  λάβει  όλα  τα  μέτρα  που  απαιτούνται  για  την  ασφάλεια  του
προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση των εργασιών και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε
οποιαδήποτε  πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του
αναδόχου ή σε τρίτο ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες (αστικές και
ποινικές), σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της
εργασίας υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε
πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην εκτέλεση της.

ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018 ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΕ 1 /Α΄ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΕ 1 / Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης 3/2018

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  Ν.
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

CPV:  85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες

          85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΟΜΑΔΑ Α )

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤHT

A 

 ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

€ ΣΥΝΟΛΟ €

1 Στείρωση σκύλου θηλυκού Τεμάχιο 50 60,00 3.000,00 

2 Στείρωση σκύλου αρσενικού Τεμάχιο 20 50,00 1.000,00

3 Στείρωση γάτας θηλυκής Τεμάχιο 100 25,00 2.500,00

4 Στείρωση γάτας αρσενικής Τεμάχιο 100 20,00 2.000,00

5 Τοποθέτηση τσιπ Τεμάχιο 100 15,00 1.500,00

6 Ενδοπαρασίτωση Τεμάχιο 70 5,00 350,00

7 Εξωπαραασίτωση Τεμάχιο 70 7,00 490,00

8 Γενική αίματος Τεμάχιο 50 10,00 500,00

9 Εξετάσεις ορολογικές Τεμάχιο 70 18,00 1.260,00
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10 Εμβόλιο πολλαπλό Τεμάχιο 100 20,00 2.000,00

11 Ημερήσια νοσηλεία Τεμάχιο 280 10,00 2.800,00

12 Ορθοπεδικό χειρουργείο Τεμάχιο 1 200,00 200,00

13 Ακτινογραφία Τεμάχιο 20 10,00 200,00

14 Υπέρηχος Τεμάχιο 10 30,00 300,00

15 Χειρουργείο κοιλίας Τεμάχιο 30 150,00 4.500,00

16 Ακρωτηριασμός άκρου Τεμάχιο 3 150,00 450,00

17 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις Τεμάχιο 50 40,00 2.000,00

18 Βιοχημικές εξετάσεις Τεμάχιο 100 6,00 600,00

19 Μαστεκτομή Τεμάχιο 1 200,00 200,00

20 Θεραπεία ψώρας Τεμάχιο 50 40,00 2.000,00

21 Διαχείριση δηλητηρίασης ζώου Τεμάχιο 10 100,00 1.000,00

22 Εξόρυξη οφθαλμού Τεμάχιο 10 100,00 1.000,00

23 Αποτέφρωση Κιλό 40 
5,00 €/ ανά
κιλό βάρος 200,00

ΣΥΝΟΛΟ          30.050,00

Φ.Π.Α. 24%          7.212,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          37.262,00
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΟΜΑΔΑ Β )

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤHT

A 

 ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

€ ΣΥΝΟΛΟ €

1
Περισυλλογή & μεταφορά αδέσποτων 
ζώων 

Ανά
αδέσποτο 100 25,00 2.500,00

2

Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων ( αρσενικών
– θηλυκών στειρωμένων ή μη ) σε ατομικό
κλωβό,  συμπεριλαμβανομένης  της
ημερήσιας διατροφής του

Διανυκτέρ
ευση 
24ωρο 3.650,00 7,00 25.550,00

3

Φιλοξενία αδέσποτης γάτας  ( αρσενικής –
θηλυκής στειρωμένενης ή μη ) σε ατομικό
κλωβό,  συμπεριλαμβανομένης  της
ημερήσιας διατροφής της

Διανυκτέρ
ευση 
24ωρο 295 6,00 1.770,00

ΣΥΝΟΛΟ : 29.820,00

Φ.Π.Α. 24% : 7.156,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. : 36.976,80

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β 59.870,00

Φ.Π.Α. 24% 14.368,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ Φ.Π.Α. 74.238,80

Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών, ο αριθμός των περιγραφομένων
εργασιών δεν μπορεί να προκαθοριστεί ακριβώς σε κάθε περίπτωση και οι εργασίες
προϋπολογίζονται ενδεικτικά. Όσες υπηρεσίες πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο,
θα εκτελεσθούν βάσει των αναγκών που θα προκύψουν σε κάθε επιμέρους περίπτωση
και  όχι  απαραιτήτως  βάσει  των  προϋπολογισθέντων,  εξαντλώντας  το  συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης. 

ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018 ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΕ 1 /Α΄ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΕ 1 / Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  –  Τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 3/2018 της Διεύθυνσης Κοινωνικών
Υπηρεσιών,  Παιδείας,  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  Δήμου  Κηφισιάς,  Τμήμα  Κοινωνικού
Σχεδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης 3/2018

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  Ν.
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

CPV:  85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες

          85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων

Τ   Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η – 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με  την  παρούσα  τεχνική  έκθεση  προβλέπεται  η  ανάθεση  υπηρεσιών  για  τη  διαχείριση,  περίθαλψη,
περισυλλογή και  προσωρινή  φιλοξενία  των αδέσποτων ζώων  των Δημοτικών Ενοτήτων Ν.  Ερυθραίας  και
Εκάλης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75, περίπτ. Ιγ 10  του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 περ. 28 της
παρ. 2 του Ν. 3852/10).

 

Αναλυτικότερα: 

Ο  Δήμος  Κηφισιάς  σε  συνεργασία  με  την  Επιτροπή  Ζωοφιλίας  έχει  κάνει  προσπάθειες  για  την  εύρεση
κατάλληλου  χώρου,  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  η  ίδρυση καταφυγίου  αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  όπως
ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Έως και σήμερα οι προσπάθειες μας έχουν αποβεί άκαρπες. Η ανεύρεση χώρου
είναι  εξαιρετικά  δύσκολη  υπόθεση,  καθώς  απαιτούνται  πολύ  συγκεκριμένες  προδιαγραφές,  οι  οποίες  είναι
αδύνατο να συντρέχουν σωρευτικά. Ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων και την μεταφορά τους με αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς.

Παράλληλα ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Ν. 4039/2012 και το Ν.
4235/2014 λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των
αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του. Το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 καθιστά τους Δήμους
αρμόδιους  για  την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων,  την κτηνιατρική  τους  εξέταση,  τον εμβολιασμό,  τη
στείρωση,  την αποπαρασίτωση,  τη  σήμανση και  καταγραφή τους  στη Διαδικτυακή  Ηλεκτρονική  Βάση,  την
περίθαλψή τους σε περιπτώσεις ιάσιμου νοσήματος καθώς και την επαναφορά τους στο οικείο τους περιβάλλον
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μετά την αποθεραπεία τους. Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα, ο πληθυσμός
των ζώων θα είναι αφενός υγιής αφού δε θα μεταφέρονται ασθένειες και αφετέρου ελεγχόμενος, αφού λόγω
των στειρώσεων δε θα υπάρχει ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή.

Λόγω  της  επανεμφάνισης  στη  χώρα  μας  κρουσμάτων  λύσσας,   όταν  κοινοποιείται  σε  Δημόσια  Αρχή
περιστατικό  δαγκώματος  από  αδέσποτο  σκύλο,  ο  Δήμος  οφείλει  με  ενέργειες  του  να  μεριμνά  για  την
περισυλλογή του ζώου από εξουσιοδοτημένο και  εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, την κλινική
εξέταση, την απομόνωσή του και την παρακολούθησή του για δύο εβδομάδες για τυχόν συμπτώματα λύσσας
(ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. Β’/52-2013).
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Επιπλέον, η αιχμαλωσία των αδέσποτων ζώων, ειδικά όταν σχηματίζουν αγέλες, είναι πολύ δύσκολη εργασία
και  απαιτείται  εξειδικευμένη  εταιρεία  για  να  την  αναλάβει,  δεδομένου  ότι  δεν  διαθέτει  ο  Δήμος  συνεργείο
περισυλλογής και κατάλληλα εκπαιδευμένο. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012, τα αδέσποτα ζώα που
χρήζουν περίθαλψης φιλοξενούνται για εύλογο χρονικό διάστημα σε καταφύγια ή ελλείψει αυτών σε ιδιωτικούς
χώρους.  Επομένως,  οι  προαναφερθείσες  εργασίες  (της  περισυλλογής,  απομόνωσης  ζώου  καθώς  και
φιλοξενίας)  θα  πρέπει  να  ανατεθούν  σε  εταιρία  που  δραστηριοποιείται  στην  περισυλλογή  και  φύλαξη
αδέσποτων ζώων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει προσφορά για την ομάδα Α, ή για την ομάδα Β ή και για τις δύο
ομάδες ( Α+Β ), εφόσον μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα ζητούμενα της κάθε ομάδας. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών της κάθε ομάδας.

Η δαπάνη της παρούσας υπηρεσίας είναι πολυετής και προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των
€  74.238,80  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ποσό € 1.000,00 θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό του
οικονομικού  έτους  2018   και  συγκεκριμένα  τον   ΚΑ  15.6495.03 με  τίτλο  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ,  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  Ν.  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ” και  ποσό
€ 73.238,80 θα βαρύνει τον ομότιτλο ΚΑ 15.6495.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της η μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με την διαδικασία   του Συνοπτικού
Διαγωνισμού. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής σε  ανάδοχο ή αναδόχους  που θα μπορούν να αναλάβουν όλες τις  ως άνω Παρεχόμενες
Υπηρεσίες των επιμέρους ομάδων και θα διαθέτουν  την εμπειρία και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα μελέτη. 

ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018 ΚΗΦΙΣΙΑ 29-10-2018

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΕ 1 /Α΄ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΕ 1 / Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης 3/2018
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  Ν.
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

CPV:  85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες

          85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΟΜΑΔΑ Α )

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤHT

A 

 ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

€ ΣΥΝΟΛΟ €

1 Στείρωση σκύλου θηλυκού Τεμάχιο 50

2 Στείρωση σκύλου αρσενικού Τεμάχιο 20

3 Στείρωση γάτας θηλυκής Τεμάχιο 100

4 Στείρωση γάτας αρσενικής Τεμάχιο 100

5 Τοποθέτηση τσιπ Τεμάχιο 100

6 Ενδοπαρασίτωση Τεμάχιο 70

7 Εξωπαραασίτωση Τεμάχιο 70

8 Γενική αίματος Τεμάχιο 50

9 Εξετάσεις ορολογικές Τεμάχιο 70
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10 Εμβόλιο πολλαπλό Τεμάχιο 100

11 Ημερήσια νοσηλεία Τεμάχιο 280

12 Ορθοπεδικό χειρουργείο Τεμάχιο 1

13 Ακτινογραφία Τεμάχιο 20

14 Υπέρηχος Τεμάχιο 10

15 Χειρουργείο κοιλίας Τεμάχιο 30

16 Ακρωτηριασμός άκρου Τεμάχιο 3

17 Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις Τεμάχιο 50

18 Βιοχημικές εξετάσεις Τεμάχιο 100

19 Μαστεκτομή Τεμάχιο 1

20 Θεραπεία ψώρας Τεμάχιο 50

21 Διαχείριση δηλητηρίασης ζώου Τεμάχιο 10

22 Εξόρυξη οφθαλμού Τεμάχιο 10

23 Αποτέφρωση Κιλό 40 

ΣΥΝΟΛΟ          
Φ.Π.Α. 24%          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΟΜΑΔΑ Β )

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤHT

A 

 ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

€ ΣΥΝΟΛΟ €

1
Περισυλλογή & μεταφορά αδέσποτων 
ζώων 

Ανά
αδέσποτο 100

2

Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων ( αρσενικών
– θηλυκών στειρωμένων ή μη ) σε ατομικό
κλωβό,  συμπεριλαμβανομένης  της
ημερήσιας διατροφής του

Διανυκτέρ
ευση 
24ωρο 3.650,00

3

Φιλοξενία αδέσποτης γάτας  ( αρσενικής –
θηλυκής στειρωμένενης ή μη ) σε ατομικό
κλωβό,  συμπεριλαμβανομένης  της
ημερήσιας διατροφής της

Διανυκτέρ
ευση 
24ωρο 295

ΣΥΝΟΛΟ : 

Φ.Π.Α. 24% : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. : 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών, ο αριθμός των περιγραφομένων εργασιών δεν μπορεί να
προκαθοριστεί  ακριβώς σε  κάθε  περίπτωση και  οι  εργασίες  προϋπολογίζονται  ενδεικτικά.  Όσες  υπηρεσίες
πραγματοποιηθούν  από  τον  ανάδοχο,  θα  εκτελεσθούν  βάσει  των  αναγκών  που  θα  προκύψουν  σε  κάθε
επιμέρους  περίπτωση  και  όχι  απαραιτήτως  βάσει  των  προϋπολογισθέντων,  εξαντλώντας  το  συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

..............................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι  δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Δήμος Κηφισιάς ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6149]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, 145 62 Κηφισιά
Αττικής]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημόπουλος Παναγιώτης]
- Τηλέφωνο: [213-2007105-06 -08-26-85
- Ηλ. ταχυδρομείο: [dimopoulos@kifissia.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.kifissia.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών CPV): 

CPV 1: 85200000-1 Κτηνιατρικές εργασίες
CPV 2: 85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[Αρ. Πρωτ. 58143-22/11/2018] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,  για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε  ανήκουν απευθείας  στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε  όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι  για τον
έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Σελίδα 50 από 62





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν: 
[…]

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

Σελίδα 51 από 62





Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

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

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

Σελίδα 54 από 62





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους λόγους για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση,  λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι,  έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους),  ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

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

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

[…]

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές

υπηρεσίεςxxxiii,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

2) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxxxiv το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxxv, εκτός
εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά  δικαιολογητικά
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάνxxxvi.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]  του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη  δημοσίευση  στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

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





καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxΟικονομικός  φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί,  ή  όταν ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxxΠρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiiiΌσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xxxivΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
xxxvΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxviΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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